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El " ' oszo. 

Szivose11 hajlotia1n a NZorzők azon JT1ogtísztelö kérésére, 

l1ogy i1·jak egy nehány sor előszót a 1nnnkr'tjokl1oz Nen1 azért, 

n1intha azt 11innó1n, 11ogy az én igénytelen s bizony talán alig 

is ö.s111ert neven1 hatl1atós szószólója lesz e rnünclc az orvosi 

közönségnél és a szaktúdósok itéliíszéke előtt, a hol különben 

is a n1unki1nak: magánalc kell helyt á.11nin magáért, hane111 a 

szerzők iránti hálitdatosságból teltem. 
Négy éve in1n1ár, ·hagy n gyógyszerisn1ét is előadom he

lyettesi minőségben. A félév elején felsoroltam szokás szel'inL 

azokat a könyveket; a melyeket allrnlmasoknak taetottam arra, 

hogy a hallgatóság kózikönyvül használja tanulmányainál. Be

mutattam a külföldi orvosi szakirndalom ide vágó termékeit., s 

első sorban a német mLrnkák közéd kellett valamelyiket aján

lano1n, n1ivel a mi tanuló ifjuságunk a német nyelvvel rnégis 

csak leginkább boldogul. 
Mert kénytelen voltam sajnálattal, s bizony pironkodva 

is, kijelenteni, hogy nincsen olyan magyar szakmunka, a mely a 
hallgatóság igényeinek minden tekintetben megfeleljen. J\fost 

fel vagyok mentve ez alól a kinos nyilatkozat-tétel alól. A 

szerzők szorgalmas és lelkiösme1 etes fúr1icbzétssa.l olyan művet 
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alkottak
1 

a rnely a niiéoknél ~okkalta gnzdngablJ sznkirodalont

ban is szón1ot tenne a inaga nutnóüen. Ig,y 11út, uyugodt lélekkel 

s nérnileg biiszke örön11nel aján 1 hatorn tanuló if'j usú.gunknak 

kézikönyvül a beálló féléivhen. Ezért. érzem én hálára kötelezve 

111ngan1 a. szerzők inint. 

Kolozsvát'f., 1894 szeptember 15 

L<Jtc. A szerzök szava. 

Hazánk:ba11 a 11atósági orvosnak és a gyógyszerészek11ek 

nem áll oly magyar szakkönyv rendelkezésére, melyet. hivatalos 

111űködc~se alkaln1ával az orvossze1·ekként all.caln1azott anyagok 

jóságánalc és tisztaságának_ n1egvizsgálásánál használhn;Lna, s a 

tiszti vizsgára készülő orvos a gyógyszerü;n1e, gyóg·yszerisrnei szü

vcttan, gyógyszerészeti veg:ytan és 111éregtan tanulásalzor ez idö 

sierint, n1iután Balogl1 I(áln1án dr. jeles kon1111entárja alig kap

ható, 3--4 oly }{önyvre van utalva, a melyelz l1asználl1atósúgát 

nen1csak: terjedelmes voltul{ és a tananyagok: elszórtság-a ne

hezíti meg, hanem főkép ama körülmény. hogy idegen nyel

ven vannnk irva, s ernellett nen1 i3 felelnek 111eg a n1agyar 

gyógyszerkönyv kivánalmainak. 

E nol1ézségen igyekoztünl{ könriyíteni akJzor, a n1il{Ol' a 

fentírt czélnal{ n1egfelelő oly i11t1nka n1cgirását llatároztuk el, 

a n1oly a i11Hgynr g:yógyszorkönyvben l'og·lalt összes nöYény 

é.s vegyi gyc\~'yszcrck isrnéjét1 aznnossá.gának 1neghatú.rozását1 

s fertőzóseinek k.i111utatását i.át'gynlja. 
l-Iogy a könyv tisztiorYosi vizsgára való előkószülésnóJ, 

gyógyszertárak vizs,gálatánál, valarnint orvos- és gyógysznró

szettanha llgatók szigorlatára is használható legyen, fel vettük 

könyvünkbe a végzendő kéDilések rnagyarázntút, a fontosabb 
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g:yógyszcrc"sic-{i (gnlcnjcus) készíin'Jényel\: vizsgálási módját, 

valauiint a növényi drogok teljes isn1éjét és szövetsi,cr]cezetét, 

rnuly Lüóbbit szöveg kiizó nyomtatott el'edeti képmellékletek

kel illustr!tlunk. Egyutlal azon fontosabb mérgek isrnójét is 

csatoljuk, a nrnlyekröl gyógysicrkönyvünkben nincs említés 

téve, v11h1n1int azon újabb orvossr,crek:et is, n1elyck az orvos 

lásban már is olyan tért hódítot.taK maguknak, hogy rövid idő 
alatt valószinűleg hivatalos>tkk:i viilnak. 

Hogy kitüzött czélnnlmak mennyire feleltünk meg, annak 

rnogitélését az elfogulatlan kritikára hizzuk. 
Nem n>ulaszthatjuk el, hogy e helyen is leghálásabb köszö

netünket ki ne fejezzük Löte Jóisrf dr egyetemi tauár umak, 

egyréFzt azou szi1·élycs jóindnlatáért melylyel az intézeti esz

közökc1, górcsövekct ós a gyógyszergyűjton1ényt a legnngyo
1

)b 

készséggld rendelkezésünkre bocsátotta1 n1ás1·ésit ·pedig azon 

11agybecsü fáradoz,'1sáért
1 

11ogy n1unkánkat stiláris sien1pontból 

javítani Kegyes volt. 
l{öszönetet 1nondunk továbbá •1<zöcs .llózes szigorlóorvos, 

gyógyszertarli gyalco1·no1{ úrna1{, ki az ábrákat, eredeti n1etsze

tek után, készséggel rajzolta ineg. 
1'.1Iintl1ogy végre a n1Ü rnegirására n1agunkrit csa1c f. é. 

rnárczius havában határoztuk el, s hogy a munka a most folyó 

tiszti orvosi vizsgára. készülő 0rvosok által n1ár 11asználható 

legyen, azt rövid 4 hó alatt hajtottuk végre: kérjük az illetékes 

küröl:cot, hogy e némileg n1entö ki'irü1n1ényt tekintetbe venni, 

s a bccsuszott hibákért elnézéssel lenni sziveskedjenek. 

Kolozsv>\r, 18\l4. szeptember 15. 

j 
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I. NÖVÉNYTANI RÉSZ. 

Növénytani előismeretek és vizsgáló módszerek 
általában. 

J\tlrnlőtt a növón_yi részek szöveteinek vázlatos tárgyalásá
ho_z kezdenek, szuksegesnek tartom eléíszö1· azon eljárásokról 
szolarn, a melyek 1Smerete nélkül szövettani vizsgálatra alkal
mas metszetet nem lehet készíteni. 
. Ez eljárások közül csupán azokat sorolom föl, a mel ek 
fogkönnyebben vihetők ki, s így a gyakorlat. terén is al~al
mazhatok es a melyeket mi is hasz11a"l11nlc · t · t·· l b "lb .

1 
'- <· in ,eze un z: en e 

cze o. 
.E(járásunk leqegyszerübb a poralakú drogoknál. Ezeknél 

csupa;11 arra kell vigyáznunlz.i 11_ogy ne vegyünk: igen sok: anya
got, es hogy azon poralakú gyógyszereket, a melyek sok olajat 
(ly<"opod11m_1, lupulmJ vagy szines balzsamot (kamala) tartal
maznak, 1111elött a tárgyüvegre eseppintett glyceriiibe tennöl{ 
~etherben vagy alkoholban, illetve 2"/„-os kálilugban áztatá~ 
aha.J reszben niegszabadítsuk e tartalmuktól. Keményít.őszem
c~eket. egyszernon glycermbe teszünk és lefödjiiÍc; ha azonban 
retegzettségök __ elmosódott, annak jobb elűtüntetésére híg chrom
savval kozelJnk vagy előzetesen száraz hőnek tesszük ki a 
keményítőt. 

, . . A. leveleket vízben áztatjuk, vagy 11a vasta.g a levél, 2°/0-os 
k:ahlugban. !gen jó pnl1ító anyagot nyerü11k egyer1lö mennyi
so.gL'. g_lyc.orm. alkohol és vízkeverékében, a melyet a többi 
noveny1 reszok puhítására is czélszerüen lehet használni. :Mikor 
a levél annyira lágyult, 11ogy üsszehajtáslzor nem törik, ép ré-

1 



széböl egy darabot ollóval kivúgunk, s óvatosan összegöngyöl
jük, 11og;y szőrei 11e töredezzenok. 10. 1-\.z összegöngyölt darabot 
kótfolé hasított bodzabél közt balkézbc fogjuk (esetleg sntuba 
szol'ítjuk) ós a glycerinkeverékbcn folyton nerlvesített borotvit
val vízszintes metszeteket készítünk belőle. Az így készült 
szeletok:et nedve~ ecHetteJ, víziel töltött óraüve,gbe sepct'jük, s 
ez,1. sötét alapra téve, könnyen kiválaszt.hatjuk a vékonyal.Jb 

szeleteket. 
E 1uetsz1:,teket a vlzbűl egyenese11 glycerinbe js 11elyez

hetjük; ezélszcrü azonban a levélzöld egy 1·észót. alkohollal vagy 
aetherrel kivonni, vagy peclig tömör ehloralhydrat oldattal 
(2 grn. cltloralhyclrat,

1 
1 gm. víz) útlútszókká tenni. 

A léo·bnhorékok kiüzésére legáltalánosa!Jban alkohol és 
aether ke;eróket haszmílnak. f~n jobbnak tapasztaltam e czólra, 
ha a metszeteket tömény alkoholba tettem, s azután cseppen
}(ént vizet a(ltan1 11ozz1Í-. 1~~ 1zét 'anyag koveredésekor buit11ú 
g·yors 11nllá111zás

1 
l~nvar~'ÚS a Iégbuborékolz: legnag·yobb röszét 

Jciüzi. 
}:n1lítúst kell ten1Yftn}( 1nég a levél hún1;lnnk vir,s.~;ólása 

má<ljáról. A hámsejtek alkatát, a szájacsok alakj>ít, valamint 
a levelek szőreit és mirigyeit legtisztábban a levél felületéről 
lehúzott hámkészítményen vizsgálhatjuk meg. Eljárásunk a 
következő: az erősen megázott levelet b>ll kezünk mutató Ltj
ján keresztül fektetjük s ugyanezen kéz közép ujjávnl és hü
velykével a levél két végét lecsiptctjük. Az ilyen módon kif'e
szitett. levél folületén függélyesen egy jó éles borotvát, igen 
gyöngéden végig 11úzunk: úgy, hogy a levélbe egy kissé be
rr1o~:sen, de út ne vágja. ~Tost a 111etszés egyik szélét csipövol 
megfog"1,ra

1 
a 11á111ot elég' nagy darabba11 lehuzl1atjuk. Ha a be

metszés ne1n volt jgen 111éJy, a lel1uzott 1H-Í..n1l1oz ncn1 szak:ad 
1evélparenc;l1yrn s így nincsen is i1iiórt n.1k:ol101ba tennünl\:, 
hane1n egyonescri glyeel'inbc, n1ég perlig úgy, hogy a hámnalc 
belső, azaz a levélparenchym felé néző része feküdjék a tárgy
üvegre. Az olyan levélből készült metszetet, a melyben sóska
savas rnészkristályok vagy krist(tlyhomoklrn1 tömött sejtek van
nak eü'yenlő rnennyisóo·ü chloro1Jhorm és carbolsav kcverókél.Je 

' ~ t'l 

" i) 

teszszük, a mely a levelet földeríti, ellenben a kris!álvok sö-
tétek maradnak és így jól szembetűnnek. · 

A. k!fregből készített metszeteknél eljái·ásunk .csak annyi
ban knlönbözik az előbl.Jitől, hogy tetemesebb pnhításra van 
szüksé.günlc "f'j czéJra 4-··5°/0-os káli- vag·y nátronlúg·ot 11asz-
nálunk, a 111elvben a kéro·et. 1

1
1 óráio' haO'yj.lll' ~ J b 2 ' b e:i ' "-· 

Innen ki véve, alkohollal kimossuk és a leveleknél emlí
tett.en1 gly_cerin keverékben tartjuk:, a rnlg n1ot.s;hetővé lágruL 
1-logy a kerog· egész vastagságában kálilugban puhuljon 111eg, 
azért nen1 üzé1sze1·ü, n1crt a külső része ann:yira sikandóssá 
]esz és e1lá,gy111, hogy n1ctszésl\:or len13.11k: és n1etszetlink nen1 
]esz egész. 

_A„ n1etszést bodzabél Jzözt1 vag';r igen k1csiny kéreg' dara
boknál két ]Jmafo lemez közt vógezzük. A melszetelZet eo-y 
pá1· perezl'e n.llzol1ol és viz keverékóbe tes;r,szük, 11og·y a légb~-~
borékok eltávoznnak, innen pedig 5-10 perczre derítő folyn
dók:ba1 a 1nel;y az eg·ycs k:érgcl\: alkotó részei szerint 111ús~111ás 
lehet LBggyakrabbnn tömény chloralhyclrnt oldatot lrnszná
lunk e czólrn, a mely egy pár perez alatt. n sejtek tartalmát 
feloldja vagy nagyon fölclnzza.sztja, dc n scjtluí.rtyi1t alig bántja. 

"0,Ro1z ken1ényítőt tarta.ln1azó kóreg rnetszct.ét 10°10-os 111aró
lúgba tcszszük, a n1i a lcen1ényJtőt elcsirizesiti és út1átsz(nrá 
teszi. C~seranyagot tnTtaln1azó l\:érgek 10°10 -os 111arólúg;ba és in,~ 
nen 5-10 perczrc h igítolt ecetsav ba tétetnek. Gyanta- ós illó
olaj tartalmú nnyngok kivonására aethor és alkohol keverékót 
hasznli.lj nk. 

C!-yiJlcerek, yyiJktó'rzsek, [/UAnólc n1etszése, va]ainin t. 1ágyít.úsulc 
és fölrlerítésiik úgy tiirtlmik, mint. az előbbieknól. \fogjegy
zendü azonban, 11og',y egyes földalatti részek (radix altl1acne; 
rh1z. a.ngelieae; r. eolornbo; rhiz. iridis; t11b. salop; és 1-. sar
saparilla) vízzel és kálilúggal kezelve nyálkásokká, sikarnló
sokkú losznek, s külső rószök egészen olkocsony>ísodik, köze
pük pedig kemény marad, a mi metszésnél azt a kellemetlen
séget sziili, hogy a külső föliaznlt rész a kézheszorításkor vagy 
bodzabél közé csipésnél igen könnyen lecsúszik. Ennek kike
rülésére e növényi részeket 1/z órára 50°/0-os alkol1olba, onnan 

!' 
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pedig a teljes meglágyulásig a fent irtam glyce1'ines keverékbe' 
teszszük. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az említett 
lágyító és derítő anyagok (kálilúg, chloralhydrat oldat) nem 
basználhatók akkor, ha a keményítő-szemcsék alakjára aka
runk tekintettel lenni. Czélszerű ilyenkor a glycerin keveréket 
venni puhító és derítő szerül. 

A növényi részek megfestésére szolgáló anyagok közül 
csak azokat sorolom föl, a melyek leggyakrabban használtatnak, 
Ilyen nz anylinsulfat vizes oldata, a mely az elfásodott sejt
falakat sárgára festi. Olyan növényeknél, a melyekben nyállrn 
és illóolaj tartalmú sejtek egymás mellett fordulnak elő ( cort
cinnamomi), a kétféle sejtnek egymástól való megkülömböz
tetésére igen czélszerüen használhatni a rózsulfát oldatot úgy, 
hogy a szeleteket 5 perczre ebbe teszszük s innen '/, órára kali
lúgba, A nyálkasejtek tartalma sz{,p kékre festiídik, az olajsej
te]c tartaln1a .1negn1arad sárgásnak. 

Altalánosan használt festőszer a chlorzinkjod oldat, a mely 
a l\:e111én3Títőt élénk kék:re, a celulozó 11ártyát violaszi11re, az 
elfásodott sejtfalakat sárgára, a parás részeket pedig barnárai 
festi A chlorzinkjod olclat készítése Bchrens szerint követke
zőleg történik: 10 gnL chlorzink, 3 gnL jodkáli és 0'3 gm, jod 
föloldatik 4 kcm vízben állandó melegnél vízfürdiín, l\foyer· 
következőleg készítteti: chlorzinkhöl telített olílatot készítünk 
s ezt '/" térfogat vízzel fölhigítjuk, ennek 100 részéhez 6 rész. 
jodkálit és annyi finommá tört jodot adonk, hogy az oldat 
hoszabb állása után is maradjon jod fölöslegberL 

A fás részek vörösre festésére használják még a phloroglu
cin sósavas oldatát. 

A növényi részek szöveteinek vázlatos tárgyalása. 

A) Teiei:esek. (Thallo1;/1yták) 

A telepesek a legalsóbb fejlettségCL növények, a rnelyHk 
testén szárra 1 levélre vagy gyökérre való tagoltságot nen1 lehet 
rnegkülömböztetni, hanem az egész növényi te(it egyöntetű. 

1 

5 

Edény kötegök, igazi hőrszö,·etük és alapszövetük nincsen, 
Védve varrnak ugyan némileg külső behatások ellen az által, 
hogy a külső részöket alkotó sejtek kifelé mind vastagabb 
faluakká lesznek ós jóval tömöttebb mint a belső részekben, 
·de hámsejtckuek nem találjuk nyomát A telepesek legegysze
'übb alakja egysejtü, a már valamivel magasabb fejlettségűek 
sejtsorokból állanak, végre meglehetős nagy szövettesteket is 
alkothatnak, Régen a telepeseket algákra, gombákra és zuz
mókra osztották E felosztás azonban már nem felel meg a 
tudomány állásának: ki van ng·yanis n1utatva, l1ogy a zuzrnó 
tulajdonképpen egy algáuak ús egy gombának közös háztai·
tásban éléséből szárn1azik:. 

L A mos;:;atok v. algák közül reánk nézve csak a ma
gasabb fejlettségú phaeophyceák és rhodophrceak csoportjába 
tartozók egy rnímelyikének van fontossága, Fő különbség nlgák 
és gombák közt az, hogy a gombák chlorophylt nem tartal
.n1aznnk, az algák: pedig igen és így átl1asonítá.sra képesek. 

Az algák chlorophyljének szinét igen sokszor elfedi más 
szineB anyag: így pl, a diatomaeak cblorophyl testecskéiben 
chloropl1ylon k:ivül 111ég sárg·ás-barna phycoxa.11thin van, azért 
ez alg'úlc szine bőrsúrga. A fucace:ikJ1oz tartozó lan1in{Lria szin
tén barna sziníí, mert plastidjai chlorophylt, phycoxanthint és 
phycophaeint ta1°talmaznalc A rhodophyceak (f!orideák) tele
peinek színe vörös, mivel chlorophyl testecseiben chlorophylon 
kivlil vízben oldódó vörös szi nü phycoörythrin van, A nálunk 
hivatalos carrngaboen ide tartozik. 

.:-\.z egysejtlí algák szaJ_Jorodása egyszerü oszlás útján tör
ténik Ilyen formán történik két lij egyénre való különülése 
többsejtű algáknak is, A többsejtü algák szaporodása ezeuki
vűl még tö1ténhetik kelő sejtek által és rnjzósporák által is. 
Kelií sejtek általi szaporodásnál egyes sejtek vagy egész sejt~ 
csopmtok leválnak az anyanövényről s önálló algává fejlődnek, 
Hajzósporák által való szaporodásnál az anyanövény egy bi
zonyos sejtjének protoplasmájáhól számos leánysejt képzödik, 
a melyek az anyasejt falának megrepedése után onnan kisza
badulnak E kiszabadult sejteknek egy színtelen protoplasrna-
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fonal nyulványuk ( cillia) van, a melynek segélyével vízben 
infusoriák módjára úszkálnak. E rajzósporák több ómi úszká
]{1s után nyngalon1ba 111ennek áti fonal11yulványukat vü~sza
húzz:\k, celulozchárt.,Yát kapnak s új növénynyó fejlődnek, Az 
ernlítetteni ivartala.11 szaporodásTnódoko1_1 klv-t.11, terrnékenyülés 
által való szaporodást. is találunk a magasabb fejlettsógíí al
gáknál. E szaporodásnál a tern1ékenyítő tostet ondónak (sper
matozoida) nevezzük s ebben képződnek a himecskék (ant.he-
ridium). A termékenyülő plasrnat.estet. petesejtnek hivjuk; ez a 
t,0rrnüg·örr1bben ( oog'oniun1) képződik:. J\ 111agasa bb fejlettSögíi_ 
pllaeoph:ycéák osztályából nálunk c;sak a lan1inária 11asz11ála
tos, a n1elynek: szaporodása iva1·osan és o1J'an for111án történik, 
hogy a tennőgürnhök és a. himecskék a felület mélyedéseiben 
ülnek, s a inikor e ter111őgön1hök petesejtjeik:et kiürítik, a 11i
merskúk megtermékenyítik őket s a megtem16kcnyitett pete
sejt nzon11al lij 11övénynyé is lesz. 

~"'- még magasabb fejlcttség[í floridáknál, hová a núlunk 
lii vntnlos carragal1een (spl1aerocnccus crispus, sphnerococcus 
11H1111iJlosus) is tartozik, a szapo1·oclás részbe11 i\-aros, dn rész
lJl'n ivartalanul is történik. Ivartalan szaporodásuk egy" telep 
külső részébe zárt anya.sejtből történik, legtöbbször négyesével 
keletkező tetrasporák (tetragonidium) által. 

Ivaros szaporod{;suknál a női szervek (carpogonium) hár
tyás sejtek, felső végükön nyulványnyal s e nyulvúnyon ülnek 
a himscjtek (spermatiumok). A női szervek terrnékenyíté.i kö
vetkeztóben sejt.sorokká vagy sejt.csoportokká szaporodnak és 
spóragyürnölcsöt alkotnak, a melyet a szomszédos sejtekből 
képződött hártya z{u· körül ( cystocarpium). E sporagyümölcsök 
vagy bevannak ágyazva a telep testébe, vagy pedig· i13:elen 
nyt1lnak ki belőle, és kocsonyás hüvelytől körülvett sporatö
rnegből ( carpospora) állanak. 

A gyógyszertani czélokra használt magasabb fejlettségű 
algák 1eleptesle, egyszerü vagy elágazott fonalsojtekből áll. 

A fonalak elrenclezkedése, tömöttsége, iránya szerint ren
desen két réteget lehet rnjt.uk megkülönböztetni: egy tömöt
tebb kéregrészt, a melyben a sejtek kisebbek; vastagabb falúak „ 

' 
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és sorokba vannak rendezkedve; kivűl gyakra11 cuticula bur
kolja be. E rész keresztmetszete hasonló egy többszörös osz
t.óriás által képződött parenchymához s ezért álparenchyrnának 
bivjuk. A középre eséí rész jgen lnza, sejtjei nagyobbalc, elága.·~ 

zóbbak, egyn1áson lceresztül-lcasól vannak fektetve és bé1lrész
letnek neveztetik. 

2. A yoinbák (f'ungí) sejtjei chlornphylt. nem tnrt.alrnaz
nak::i és így a szel'vet1en anyagokat szervesekké változtatni, 
assü1iilatiót vógezni, azaz a körlevegő szé11savából carboniu1not 
]eválasztani uen1 lcépeselc, s így n1aguk szénl1ydratokat nern 
a lkotl1atnak. Ennélfogva n1ár lcész szerve.s anyug'okk:al kell 
táplálkozniuk, s vag·y mint parasiták élnek, táplálékukat. más 
állatokból vagy niivónyekbűl véve, vagy mint saprophyták, a 
rnikül' úllati és növényi szervezetek holt maradványaiból táp
lúlkoznak Előfo!'Clulúshelyök életföltételeiknek megfelelő: a 
saprnpliyták erdők televény földében, a parnsiták pedig gaz
d:'1ik elMorduló helrén találhatók. 

A gombák testön két főrészt különböztetünk meg·: a táp-
1ftlkoz~ísról gondoskodó n1yc(~1iu111ot és n HZaporodúRra szolgáló 
gyíi111iilcstartót vag;y ter111őtestet. 

A mycelium mindjárt a csirúzáskor fejlődik, s ennek bi~ 
~onyo:-: 11olyojn k:épzűrlik a szapororlt-ís szerve, 

A n1yceliun1 vagy eg,yszorlí fonál, vag:y ágas köteg'. vng·y 
perlig RZilánl húsos tiimeg, utóbbi esetben sclerotinrnuak hiv
ják. A termőtest alakja igen folt.ünő szokott lenni úgy, hogy 
a közönség·cs életben azt eg·ész gon1bú.nalc tnl'tjúk (pl. az i.g·azi 
gombák kalapja). 

A szaporodást közvetítő sejtek kétféle módon keletkez
nelc: vag;y a m:ycc1iun1 fölületén levő nn,yasejt. (s]Jora.11g·iu1n) 
belsejében, szabad sejt.képződés, vagy pedig lefüződ<\s útján, 
A sporát lefüző sejt basidiunmak, előre tolt kis nyulványát 
riedig a 111el,ynelt végéről a spóra fog lefüződni, sterigniának: 
ne\rezzük. lVfagasabb renrlű gon1báknál a baRidiun1ok: tön1ör 
szövetben: a tern1éstartóban vannak, a n1ely a terrnlírétegen 
( hymenium) foglal helyet, ez pedig a termőtelepnek felső vagy 
alsó oldalán van elltelyez1ce (alul pl. a kalapos gombáknál " 
kalap alsó l'elén látható finom lemezeken). 
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A szaporodást közvetítő spórák törnlőkben (ascus) is kép
ződhetnek, s a tömlő protop]asmájából legtöbbször 8 spóra 
válilc ·külön. A tern1ék:enyítés vagy úgy történik, hogy a rnyce
liumok két különböző nemü szomszédos ága érintkezésbe jut 
[a női ág csavaros és nagyobb (ascogon), a him ág kisebb 
(pollinodium)l, vagy pedig a női ág szőrben végződik s erre 
tapadnak a himecskék. A megtermékenyített női ág tovább
fejlődve tömlőkké alakú! s kevereclve nedvfonalakkal (paraphy
sis), termő réteggé (l1ymenium) lesz. 

A maggombáknál (pyrenomyceták), a mely<Jk közé a ná
lunk hivatalos secale cornutum is tartozik, a termőrétegnek 
palaczkalakú tartója van, az úgynevezett perithetium. A tányór
gombák (dyscomyceták) az előbbitől abban külömböz11ck, hogy 
terméstestök tányéralakú s a tányér felső felület.én terül el a 
termőréteg (apothet.inm.) Egyes mycelium ágak az említetteken 
~kiví.íl n1ég vegetativ szaporodá:sszerveket is fűinelc ln, az úgy
nevezett conidinmolrnt. 

;i_ go1nbák teste eg,yszerü vagy elágazó fonalalcból: g·ornba
fona.lakból (hypha) van fölépítve. A fonálsejtek vonulás iránya 
majd egymással párhuzamos, majd egymáson keresztlíl fektetett, 
s így összekuszálódott gombaszüvetet alkotnak. A tiirnütten 
összeverődött hyphascjtek keresztmetszete mint az algáknál 
itt is álparenchymának látszik. 

B. A •m;l:mók a telepeseknek nem teszik külön osztályát, 
hanem a maggombák és tányérgombák csoportjából való tömlős 
gombák, a melyek algákon élősködnek. Az alga a gomba 
teleptest.ébe van bezárva, s addig mig a zuzmókat külön osz
tálynak vették, conidiumolcnak tartották. 

Keresztmetszetükön két szövctrészlet lcülömböztethető meg, 
úgymint a. külső tömött kéregrész, mely itt is álparenchyrnát 
képez és a IJelső laza bólrész, mely kifelé folyton tömöttödve 
megy át a kéregTószbe. Sejtjei hyphasejtek. A két szövetrészlet 
érintkezésénél egy zöldes szinü őv látszik, a hol az algák 
(gonidiumok) legsürübben szoktak feküdni. Ez övön kivül 
szétszórtan, vagy csoportokban a bélhypha minden részében 
találni algákat. 

-

Szaporodásszerveik egészen a gornbákl1oz tartoznal( Os így 
ter_mőrétegök vagy peritl1etiun1: vagy apotl1etiun1, a szerint a 
mint ma.ggornba, vag,y pedig· tányérgon1ba él k:özös 11áztartásbafi"· 
az algával. 

Levelek. (Folia.) 

A levelek határoló sejtl'étegét hámsejtek teszik, a melyek 
közönségesen tábla alakuak, egrenes ngy csak kissé hajlott 
oldalfalaik vannak, külső faluk pedig az egyes levelelcnól igen 
különböző megvastagodást mutat. Néha a belső vagT oldal
faln:.-1.l n]ig valan1ivei vastagabb, rnáskor azonban kÚi~o o1da
lán jelentékenyen kifejlett cuticnláYal varrnak ellátva, a mint 
ez bőrszeríí leveleinlcnél vagy az örökzöldeknél látható. 

A felső felület hánrn az alsóénál rendesen egyenletesebb, 
nem o1;yan 1iul]án1os vagy foclros, cgyutta] azonban orí:ísebber1 
is kifejlett. s falának külső része jelentékeny rnegvastagodást 
mutat, sőt az alsó felület hámúnak teljes eg)·enletes fejlettsége 
mellett is a felsO l1án1 orősebb-g;rengébb n1egvnstag·oclást rnutat 
a'~iilső oldalán. 

Eg37 nehány száraz és 111eleg vidék:en tern1ő növén:ynél a 
felső felület báma alatt erősítő l'étegül találni még hypoder-
1nát is, p1. a náJunk 11ivatalos rozrnurinnál két sor viLigos, 
szintelen, a szögleteken ·J11egvastag'odott sejtet lútunk. Ezt' nen1 
szabad összetéveszteni a több soros há111n1al, a n1i ugyan ritka, 
de előfordul, pi a cassin angustifolián{rl. 

A levél JHimsejtjei szorosan illeszkechwk egymáshoz s 
a szájacsokon (1. ábra d.) kivül egyéb hézag nern marncl közöt
tük. A szájacs kerek vagy tojásdad nyilás, s nem egyéb, mint. 
a sejt közötti üregek külső száda, a melyet két féllrold alaku ajak
s0jt (Schlisszelle ~ zársejt) vesz körű!. Ilyen szájacsok a levél 
nek úgy a felső, mint az alsó felszinén vannal(; alúl sürübben, 
felül nél1a egészen is 11iányozl1atnak, a n1int szán1os bőrszerű 
levélnél ószlelhetni (rozmarin, jabomnclus, coca). A vizen úszó 
levelek ki vételt tesznek: ezeknél csak felül találni szájacsokat. 



A hámhoz tartoznak a szőrképződmények (trichomák) is, 
(1 áimi a„ /J, 2 ábm a„ ú.) a melyek a levelek górcsövi képé
nek fölismerósénél olyan fontos szerepet játszanak. 

Szőrképződmény alatt minden a szár-, levél- vagy gyökér
h"1mból erodö kinövés értendö, - bármilyen legyen a jelen
t.öségök a növény életében gyógyszert.a.ni szempontból és alak
i ok egymástól bármennyire el.ütő. Lehetnek e szőrök egy 
vagy többsojtüek, váladél{nélküliek: vagjr mirig'yesek, n1agá
nosok vagy bok:orrá csoportosulva, T alakualc, g·on1bos vag·y 
föjes szőnnirigyek, stb. 

Némely esetben a szőröknok gyógyszertani jelentősége 
is van, a mennyiben azokat az illóolajakat tartalmazzák, a 
melyek miatt az illető levelot orvosi czélra használják. 

,·i. váladéktartó mirigyszőrök az ajakasoknál és a cornpo
táknál is más-más f'ejlődósi typust nmtatnak. 

Az cijcilcasok mirigy szőrei állanak egy nyélsej tből, a mely 
a hámsejtek közé be van ékelve s ezen nyugszik a mirigy 
foje, mely egy tágabb cuticulaszerű mirigyburokból és a 
benne elhelyezett váladékt.ermő sejtekből van összetéve. E vá
ladéktermő sejtek boglárszerií (rosetta) elrendeződést mutat
nak és számuk rendesen 4-eI osztható (menta piperita, salvia, 
ro:r,n1arin). 

A fi!szkesek mirigyszőreinél a mirigyburok válacléktermö 
sejtjei emeletesen egymás felett feküsznek, még pedig a leg
liilJbször kettesével (althaea). 

A levél két hámrétege, közti tért a levélzölclrlel (chlorphyl
l:il) tömött levólparenchyma (mesophyl) tölti ki, a melybe az 
eclénykötegek vannak beágyazva. 

A levelek szövetének o legfontosabb része az egyes fajok 
szerint más-más elrendeződést mutat. Nagyjában három typust 
külömböztethetünk meg, a mely typusokat a leveleknek ter
mészetes fekvése és e parenchymájoknak élettani működése 
szab meg. 

a.) A levelek legnagyobb részénél, a melyek vízszinte
sen feküsznek, a levélparenchymát. a következőleg találjuk 
elrendezve: a felsö felület. háma alatt fekszik egy a hám tó! függe- -! 

lyesen befolé haladó, 
0~7,lopszerüen 111eg'
nyult, tön1iitten eg;y
rnúsrnelló verődött sej 
te k bői álló réteg. Ezt 
oszlopos pa1'cne11ym~í
rwk (palissarl) nevez
zük és lehet egy (bel
lnclona1 coca) vagy 
töhb sor vastngság{l 
( rosnrnri n). Az oszlo
pos paronchyrn alatt 
a levélzöldclel tömött 

1iarenchymsejt.ek 
nagy légüröket 11Mgy
nnk: n1aguk: között s 
a szövet laza, szabály
talan el rendeződése 
n1iatt szivacsos paren
ch0·mának nevezzük. 
A levelek e typusát, 
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1. ábi·a .. fllthaea levél lce1·eszl1netszele. 
(n. kö;;ösnlflpú eg-,ysejt.ii szörök; Ii. hól,y~g·'.l~ há~~1.ii i,'~·1: 
,'j váladl'l;:\oi·mö sejlt-t'l; e. csan.1ro.s odell,) , d. sz,!Jflc. , 

e. boglit!'alakú mész lo·n;tnl;rcsoport.) 

a melynól a felső és , . . 
alsó felület kópe, a levél parenchym elrendezűdese mrntt ilyen 
külömbséget mutat, úifácia.lis typusnak hívjuk. 

ú.) Az előbb említettem typusnál sokkal ritkábban talál
juk a levél paronchyrnának olyan elrcnclezkeclését, hogy úgy 
a felső mint az alsó hám alatt (2. ábra e.) oszlopos paren
el1yn1a' van, a mint ez a füg·gölegesen álló leveleknél ószl<.31-
hetű (senna, eucalyptus). 

A szivacsos parenchyma e t.ypusnál tehát nem a levél 
alsó felületén, hanem kör,ből foglal helyet. Az e csoportba tar
tor,ú levelek typusát centmlisnak nevezzük. 

e.) A harmadik csopol'tba azon leveleket sornzzuk, a melyek· 
nek oszlopos parenchymája egyáltalában hiányzik és légürők 
a k:ét 11á111 között n1indenütt egyf'or111a sűrűn és nagyságban 
találhatók, tehát az egész szövet szivacsos parcnchymából áll. 
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:!. ábra„ r1Usintlúuin leve'l kereszt-metszete. 
1a. T n.Jn,kú szőrök; b. húlyi1g-os hámmirig·yek; e. oszlopos 

paNmr:ll;yma.) 

A levél parenchy
ma sejtjeiben a levél-· 
zöldön kivül gyakra11 
találLmk sóskasavas 
mész jegeczeket, a 
melyek alakja és el
rondezk:edése nén1ely 
levélre egészen jel
lemző: pl. egyes kt·is
tályolrnt találunk a 
hyoscyan1usnál, bog
lár-alakú kristályok 
nagy csoportban (1. 
ábra e.) fordulnak elő a 
st1~arnoniu1n11ál, k:ris
tályhomokkal tömött 
sejtek a be1Jadon-
11ánál. 

Leveleink egy részénél találunk a levélparenchymában 
nagy illóolajtai·tókat is, s ha e tartók jelentékeny nagyságot 
érnek el a leveleken vi]áo·ossáo· felé tartva, áttetsző pon-

' ' b b 

tozottság mutatkozik (jaborandus, eucalyp tus) A levelek sza-
badszemmel való vizsgálatánál értékes adatokat nyujthat 
a n1egkülör1höztctésre a levé]erel< n1egfigyelése. Egyerünelc 
mondjuk a levelet, ha a tövétől a hegyéig egyetlen vastagsá
gánál fogva a többi közül kiváló főér vonul el, a mely a le
velet szembotünőleg két részre osztja. Az olyan leveleket, a 
melyeknél az edényköteg, mindjárt a levélbe lépése alkalmá
val több Bgyenlö vastagságú érre oszlik, a melyek: aztán vag.}'" 
sugarasan széttérőleg ·vagy a csúcsok fele összehajlólag haladnak, 
többeríí leveleknek nevezzük. 

A főerekből kinyuló másod- és hm·madrendíí erek lefu
tása szerint a következű alakokat különböztetjük meg. a.) Nyilt 
az, erezet, l1a az érágalc a levél szélénél szabadon végződnek:, 
anélkül hogy egymással közlekednének. b.) Pá1·huzamos, ha a 
levél hegye felé párhuzamosan vonuló erek ívesen egymásba 
hajolnak (digitalis, encalyptus.) e.) A hálózatos erezetnél a má-

19 
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sod-· és harmadrendíí erecskék egyenes lefutásúak és különböző 
szög alatt egymásba nyilnak. Ezen erezetnél egyesek szembe
tünően kiválnak erősebb fejlettségü~ által, s a hálózatnak 
mintegy vázát vagy bordáit alkotják. 

Gyümölcs. (Fructus.) 

A gyün1ölcsök g·órcsövi vizsgálatánál a g,yü111ölcsburolc ré~ 
teg-eire fektetjük a fösulyt.. Három ily réteget különböztetünk 
meg, a melyek kivülről befelé, a mag felé lrnladólag a követ
kezők: külső, középső és bolső gyiimölcsburok. lfl három kö
zött azonban nem mindig lehet éles határt vonni, hanem sok
szor egyik észrevétlenül megy át a má~ikha, vagy pedig egy 
és ugyanazon részletnek szerkezetében olyan szöveti különbsé
gek merülhetnek föl, a melyek egy réteget két különbözőnek 
tüntetnek elő. Éppen ezért nem is minden esetben találkozunk a 
gyül)lölcsburoknak említettem elnevezéseivel, hanem egyszerüen 
csak a gyümölcsburok rétegeit látjuk tárgyalni. (Meyemé].) 

_;1 lcülsö ,qyünziilcsbu,rolc (epicarpjun1, exocarpiun1) vag·yis a 
gyümölcsbnrok külső háma, (3. áúra) a fajok szerint igen külön
böző szerkezetet mutat. A rendes liámsejtekhez leginkább a 

3 ábl'a. Frnctus anisi steltat-i keresztnietszete. 
(a. olnjs<"jt; /;, edénynyaláb; e. középső g,rümölcsburok; d. belső 

íf.)'ümülcsbnrok.) 
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bogyók és csontárok háma úll legküzolobh, úgy alakra, mint a 
sejtek tartal1i1ára nózvo. Szájacsok, szűrképződn1ényelc a külső 
gyün1ölcsburkon elég g'yakoriak (arnica rnon!>ina.) Sokszor a 

külső gyümiilcsbnrok sclerenchymatiC1Lsan van kifejlöclve, vagy 
pedig 11a.sonlóan a n1agvalc hurkál1oz, oszlopos elrendc?Jcedl~St 

mutató sejtekből képeztctilc Sejttartalornképpen cseranyagot s 
ennek bomlástennényei l néha levéhöldet találunk 

A úelső yy1"ilniilcs/mrnlc (endocarpium) sejtjei már kevésbé 
hasonlítanak rendes hámhoz_ A húmhál szokásos táblás scj
telrnt ritkán találjuk, hanem e helyett leggyakrabban érintő 

irányban szerfelett összenyomott, pmenchymsojtekből álló ré
teget k:apunk1 vagy ritkán proscncl1yn1aticns elen1ek_et i.s. lvlás
kor e rétegül oszloposparemhym mócljáni.,elrenclezett kősejtsort 
(3. ábTa d,) tnlálunk (anisnn1 ste]laturn.) T_iegyon azonban e réteg· 
bármilyen különböző alakban kifejllídvc, rmnyiban egyezö, hogy 
a szövete ol;yan tön1ör, 111iszerint igazoltnak 1ú.tj11k: a Tnagot védő 
köhiively (pntan1en) elnevezést. Szájaeso1c:it e rétegnél esalz rit
kán találunk, (fructus papaveris), ellenben szűrképziírlmények 

ne1n tartoznak a ritk:asá.golz közó. 

A_ kiizépsü ggümú"lcsúnrok (mesoearpium) a külső és belső 
gyümölesbmok közti réteg (8. á/Jni e.} Fejlöclós tekintetében ez 
mutatja a legnagyobb eltéréseket Húsos, leves g-ycimiilcsöknél 
oly hatalmasan vrm kifejlödve, hogy a külső és belső gyümölcs
bmok egészen elmosódik mellette, sejtjei vékonyfalú, lazán össze
függ(í paronchymsejtok, s ilyenkor gyümölcshíisnak (sarcocar
pium) nevezzük (pl. alma)- :\fos esetben összeesett scjtl\ réteget 
képez, ér.intő irányában megnyult sejtekhűL Gyakran találunk 
e rétegben k:ösojteket n1agánosan vagy csoportok:ban, a n1el;yek 
fejlettsége és szán1a n1ég ugyanazon fajnál is ingadozik (pl. k:örte). 
A g-yün1ölcsburok: e rútegóbon haladnalz a kiilönbözö vastag
ságú eclénykötegek, (3_ ábra b_) s itt kapjuk a legtöbb esetben 
a balzsamtm-tó ürököt (junipcn1s) és (3_ ábra ci) olajsejteket 
(anis_ stellat). E réteg sejtjei a log-különbözőbb anyagokat tar
talmazzák: nyálkát, czukrot, keményítőt, illó ós zsiros olajat, 
mészkristályokat, külső sejtsomi levélzöldet is. Tejnedvet tal'
taln1azó gyürnölcsök e rétege tejodények:ben igen g'azdag. 
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11lás szerkezetet niutat néinileg a.z ernyősb'k (11n1.llelli/erae) gy-ü,.. 
mőlcse. Ezeknél megéréskor a gyümölcs alulról fölfelé kót egy
máshoz hasonló gyümölcsfélre (mericarpia, gerezd) hasad, a me
lyek a fölülről aláfelé villásan szétvált oszlopocskáról (colu
melfa) csüngnek le. 

Minden gyömi:jJcsfél külsií domború oldalát hátnak ne
vezzük, ennek kerületén fi többé kevésbé kiemelkedlí bordát 
(costae) ta1ú.1unk, a rnel;yek ~nindonilcében eg·y-eg3~ edén;yk:öteg 
(4. ábm ci.) foglal helyeL E bor 
dáklrnl néha 4 mellékborda is 
váhakozik (costae sccundáriae). 
A nálunk hivatalos ernyős gyü
mölcsök közül a corianclernél 
láthatók e mellókborclák A bor
dák közt fekv!í mélyedéseket 
völgyeknek (valloculao) hivjuk, 
s e völgyek tájékán a középré
teg'ben, tengel3r irányában 1111-

zodó olajcsatornák (4- ábm b) 
vonulnak el. A gyümölcsfolek 4 "b 

a ra _fl'ructus f'oeniculi kereszt111etszl:'te. 
eg';yn1ásfelé néző egyenes felű- (a. a bordákban haladó edénykötel[ek 

letén (con1issura) szintén fordul- !rnreszlmet.szet.ei; /), olajf.~rtók.; 

11alc elö ilyen olajcsatornák:, n1ég 
pedig rendesen 2- 2- E csatornák rendesen olyan hosszún k 
n1int a g'yün1ölcs, és úgy fölül, 111int alul vak:on végződnek n 
pericarpütrnbán. A gyümölcsfelek burka külső és belsö · g-yii
mölcshámból áll és e kettő közli középrétegbiíL A külső hámot 
táblás vagy hullámos falú sejtek alkotják, szájacsok és szőrkóp
zőclmények elég gyakoriak (anis_ vulg)_ A gyümölcsbmok belső 
háma, legtöbbször érintő irányában összenyomott sejtek egy
szerű rétegéből áll. E kettő közt fekvő középréteg. jóllehet a 
legvastag·abb, mégis csak egy nehány sejtsor által képezte tik: A 
sejtek rendesen vékonyfalú parenchymsojtek, a melyek közt 
néha kősejteket is találni. A kősejtek néha zárt gyürüt i~ alkotnílk 
(phellánclrium)- A mag fohérje pa.renchymszövet.o legtöbbször 
sugaras elrendeződésü, s a csira ( ébrény, embryo) a gyümölcs 
felsií felületén foglal helyet., s épen ezét-t ha keresztmetszetün-
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ket a gyümölcs közepén alul készítettük, csirát nem találunk 
benne. A magfehérje az érintkezési lapnál vagy egyenes, mint 
a legtöbb cmyősnél pl. az édes köménynél, (egyenes magvuak, 
orthospermae), vagy a magfehérje közepe bemélyedt, mint 
pl. a bürök n1agnál (görbült n1agvuak_, carnpil_0spern1ae), vagy 
végre az egész magfel1érjének e része l1on1orú pl. a koriander 
magná.1 (l1omorú n1agvuak, coelospermae). 

Magvak. (Semina.) 

A magvakat a köldökzsinórból képződött magkötő (funi
culus) erősíti a gyümölcs belső falához. Néha e kötő igen rö
vid s ilyenkor a magvakat nyeletleneknek mondjuk. Az a for
radás vagy ben1élyedés,. a 1101 a köldökzsinór a n1agba benyomul1 

a magkölclöke (hylum), mig a magbrm haladó belső szá,da a 
köldökzsinórnak, köldök szádnak (ehalaza) neveztetik. Köldök
lécznek (raphe) nevezzük a köldököt és chalazát összekötő 
kiemelkedő vonalat, a mely helyen a magburokban egy edény
köteg vonul. A köldök közelében gyakran találni egy mag-sze
mölcsöt (spermotilia), a mely a külső maghéj kitüremkedésé
ből képződött függelék, s alakja szerint csőrnek, lrnsocskának 
(canmenla) vagy tarajnak nevezik. Végre a maglepel (arillns) 
azon függelék, a mely a placentából nőve a külső mag-burokra 

rlltelepszik. 
Minden mag áll mag-héjból (perispermium; 5. ábra rt.) 

és mag-bélből (endosperminm; 5. ábra b.) A maghéj leg
többször 2 rétegü, külső (tesla) és belső !rnembrana interna). 

A kü.Zsö nza.r;héjnak úg~y erősségei n1int szerkezete ige11 
nagy különbségelzet i11utatl1at. Néha összes sejtrétegc egyszerű 
parenchymaticus elemekből áll (sem. colchyci), máskor igen bo
nyolult üsszetételü s külsö sejtrétege egészen a hámnak fe
lel n1cg·, szájacsokk:al van ellátva vagy hosszl1 szőrökké va11 
áta.lnku]va (11ux vo1nica, gossypinn1), rnáskor meg rövid hordó
alakú szűröket találunk e sejtréteg helyén (amygdala). Gyakran 
látjuk azt is, hogy a külső mag-héjnak hámrétegét · duzzadásra 
képes nyálkatartalrnú sejtek teszik, (sernen lini, sernen cydo
niae ), vagy pedig igen kemény kősejtréteget alkot, a mely ré-
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tegben a sejtek alakja és elren
deződósc a legkülönbfélébb le
het. (A kalabári babnitl e sejt
rétE1got a felületről függélyesen 
kinyuló f'Zorosnn össze1-'el'ődött 

tííalakú sejtekből álló palissad 
alakjában kapjuk. A hyoscya
mus rnagvú.n~il pedig' nag;y hul
lámos szélíí kősejteket ]ittunk, 
a melyek belső és oJrinl fola 
igen n1cgvastagadott, rl·teges

1 

l<ivül pedig egyszerü cuticula 
van, a n1el~y µ:i1'1andszerüen be- 5. ábra. Se·men colcliici. kercsztnietszete. 

<.<l. maghéj: b, mag·fehéeJe.) 

süpped.) 11 n1ag'liüvely eréísítéí 

rétegPt a,zon~~::ln nern n1indig a külső sejisor teszi, 11anen1 az 
ez alatt !ekvo parenchym közt találunk e c%élra szolgáló sejt· 
s?rokat, Vilgy éppen El belső ]1éjon fcjlődilc eo'y e~·ős védö 
retng,. pL a n13Tristiea fl'agTans belső 11éjáró1 a ]\::Úsöbe nyúlilz: 
a pahssad. 

A .. uel_sö maghéj legtöbbször vékonyfalú, összeesett seJ·tek
ből ll a o rete~'-, a n1ely a 111agbéltö1 annyira össze lel1et n,yon1va. 
liogy csak: v1lagos s%erkezet nélkiili vonulnak: látszil\::. ' 

. , _ „ ~~. _1nag'-1é' (e1ulo.'1__1e/'1niu1n) csirúbóJ, (cn1bryo) és 111agfel1ér
Jcbol all. ezek közül ni,lm csak a csirát találjuk .. 

J\_ cs~~·a a növ.é,ny továbbfej1ődésérB szolg'áló alnpszerv
1 

s 
legegyszerubb alak.Jaban g'örnbölyü; ]eg'tübbször azonban kis 
növh1yke alakú s megkiilönböztethetni rajta a tengelykóplete
k:.et, i:' a ~e1~ge.~y felső végén a törzs rügyet ( plun1nla), alul pe
chg a g·~ruke.1Tng:yet (raclieula.) és egy (egyszikí.í-n1011ocotyledon) 
vagy kut sz1klevelet ( kétszikü-dyc·otyledon); néha a sziklevelek 
ogt!szen 111a.nynzl1a tnak: js ( sziktalan, acotyledon). 

. ,~ n1ag:fel1érju pnrenc11y1n szövet, sejtjeinek: fala riél1a 
igen finon1 (papa.ver se1nen). ~í(1skor a sejt fala vnstag és 
C~',yenetlen (nux von1ica\ vagy a i11egvastagodúsok szabály~san 
valtakoz1~ak i:~eg ncn1 vastagodott részekJcel s ez últal a sejt
fal olrnsoszeru alakot nyer (kávé-mag). Akúrmilyen különböző 

2 
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alakú sejtekből álljon a mag fehé1'je szovote, jl'llemzíi rá az, 
hogy scJtközotti l;rök nincsenek benne. A sejttartalom leg·· 
gyalcrabbar1 ke1nényítő, aleuron szen1cse, zsll·os olaj. 

A köldökzsinórból a magba hatoló edényköteg a legtöbb 
n1agnál nen1 oszlilc több edén,yágra, s i1yen1cor egy a cl1alazá
hoz haladó varrány található. Megtörténik azonban, hogy az 
edénylzöteg elágazik: s il;yenlcor a n1aghéjban egy egész ed~n~
köteg rendszerrel találkozunk, a mint ezt a mandola magvanal 

lútjuk. 

A növények szárképletei. (ág, gyökér, gyöktörzs, gntnó.) 

:Minden szárképlet legifjabb állapotában egyön.tetü ~ö1~1-
hölyded paronchymből az ős oszló.szövot?ől (ő.~monstemabol) 
áll. Ebből fejlődik ki később az alabh1 lmrom fos~ov:t. 

o .. ) A bőrsza·vet a moly a növény mrnden reszet beblll"
kolja, ~ igen fiatal' növényi résy;eknél csak e~ysv,erú 11{1..111rétyg
ből áll szornsan egymás mellé sorakozott seJtekkel. 

b.') _._,-lz edényriyaláb-sziivet, a mely vég;ig: huzódi~c ,a növ_én,y 

test.ón fonál vagy n;yalábolc alalcjában, a11na.1c sz1l~r~l „va~at 
teszi s rendesen szitás csövek és faedónyek egyeséllesebol all. 

'e.) Az alcipszo·vet, a mely a bőrszövottől körülvett ós az 

edénynyalábok közt nmracló tért tölti ki. . . . .. „ •• „ 

A fiatal szárkénlet cgyöntotü parenchymaJaban kulonbozo 
számú procambium ,kiiteg lép föl, még pedig a k~tsziküekn~J 
és csupasz rnaguaknál a lcéregtöl. befe?é e,gye~lő "t~~v~ls~:gra 0~~ körben elhelyezve. E prncambrnmkoteg rnmdemkebol e~J 
edónynyaláb fejlődik. A procambinm egyes rés~letíli azouba,n 
soha sem alakulnak át teljesen állandó szövetto (a mely mar 
nem oszlik), illetve cdénynyalábbá, hanem egy csíkja eredeti 
oszlásr~' képes állapotába11 n1egmarad s e csílc" az edényny~i~ 
lábat két részre választja: a központ.felé néző farn (X)'lcm) cs 
a hűrnzövetfolé néző háncsnt (phloei'h). 

Ez a közbül rnaradó ~sík, vag:yis az edény11yaláb can1~ 
biumja, sejtjeinek folytonos szaporodása által _a mics~rllagos 
vastao·odási növésről gomloskodik. Az ilyen edenynyala!Jot, a 
mely~ck fa és 11áncs -részét can1biun1 választja el, n,yilt, edény

ovyalábncilc nevezzük. 

19 

Az egysziküek, harasztok edénynyalábjai egymás mellett 
hatolnak be a sziil-ba és itt eleinte a központba, s innen ismét 
kifelé haladnak, honnan folyton vékonyodva lefelé tartanak s 
itt részben egymással egyesülnek. Ha ilyen lefutású edény·· 
nyalábokkal biró szá.rképletböl készítünk keresztmetszetet, ah-· 
ban >iz ridényeket. szétszórtan, a központ. felé erősbödve találjuk, 
hol kerosztiU, hol ferdén, hol meg éppen hosszirányban át
sze] ve. És inivel az egész procan1bium átalakl1l edónyköteggé, 
_nern n1arac1 növesztő üv a fa és luí.ncs k_üzt, s így e növények 
lcöteg:ei., nc1n lcépeselc nuísodlagos növésre, miért is zárt edény· 
1l?JClláboknak hivjuk. 

Az alapszövet azon részét, a mely az edénynyaláhokon 
kívül a hámig terjed, kéregnek nevezzük, az eclénynyalábok
tól körülzárt része az alapszö1>etnek a bél. Az edénynyalábok 
közt a belet a k~reggel t'lsszekötö alapszövet.részletet béls11gár
nnlc hívjuk. A növények egyes csoportjainál (fünemüek) a 
fejlődés ezen stúdiumban megálL Az elfásodó növényeknél 
azonban a bélsug·úrnak azon része, a 111ely a lcét szo1nszédos 
edi>nynyalitb carnbimna között fekszik, sejtjeinek él"Ínt.6 irányú 
osztódása {1lt.al szintén cambiummú alakul át, a mely csat.la~ 

kozvn az cdénylcüteg·ek: can1biu1nál1oz, azzal egy zá.rt gyűrűt 
a cambinmgyürűt alkotja. 

Az eclénykötegek háncs- és farészének folytonos növeke
dése, vastagodása által a bélsuga.t'ak ]césőbb annyira összenyo
Jnatnalc1 11ogy igen gyalcran eg'yotler1 sor széles) sugárirár1yá
han megnyult sejtíí vonallá lesznek, s az · edénynyalábok fa
része annyira kiizol j nt egyn1áshoz, 11ogy zárt fal1engert, fa
g·:yürüt (lignun1) képez. 1-G zárt f'Dgyürü üregét töltl k:i a bél. 
E fal1cnger az edénykötegek 11áncs részével a carnhiu1n 1zöz
-vetítése álta.1 függ össze, s ennelc 11elyén 11árnozl1ató oly lcöny
nyen lo a kéreg a fáról. 

Kérgek, (cortices.) 

A kéreg-né! kívülről befelé haladólag a következő három 
réteget különböztetjük meg: küls8 lcérget (exoclorma, exophloom), 
6. ábra u), ko'zrfp lcéipet (mesoderma, mesophloem 6. ábra b) és 
belső krfr1;ct (encloclerma, endophloern 6. ábra e). 
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(i. ábra. Corfe.r_: cki11ae caUsayae ke· 
-res::: l !lldszete. 

(ff. külső kéreg·; /,, k?zl\p f>E-reft; ", be~~ö 
1>1'.•reg"; d. uecl\'CSat.oruak ][eresz\mets?-et.• 1.) 

E rf·tegek, úgy alak., 111int 
szöveti szerkezet tekintetében 
anynyira elütők egymástól, hogy 
meo'lziilönböztetésök a legtöbb-

"' csetbe11 11e111 jár ncl1ézséggel. 
Gyógyszerül használt kérgeink~ 
nél azonban nen1 n1indig }{apjulc 
i11eg rni11d a""lláron1 rét~et, i11ert 
egyes kérgek_ct 1nég n1iclőtt a 
gyógyszertárba jutnának, külső 
1<.érgöktöl ( cinna1non1un1 egyes 
fajai) vagy kiilső és középső· 

kérgökciíl is (eh ina plana) meg
fo8'.tanalc 

A. kiilső kére!J (\,, ábra a) a 
bűrszüvetnel< felel n1eg· s igen, 
fiatal k:érgolznél eg~yszerü 11árn
ból álL Utólagosan vastagadrí 
szárképletclc11él azunba11 i1e111 

111arad cbbe11 az egyszer-Cí álla--

tb . "( nz 110111 tnrl léj)ÓSt tartani a VHl:'tng·odósból eredlí· po ílll, lllCl , " . , , " 

f, ·u· 1 1 . ·111·1- e's pm"l he]\cettesítL E vaJtozas ren,,eseu eszi esse , e1na \_ L. •> ~ , . . 

rnár az elsö nyár végén be]cövetl~ezil<, i111kor a galya_k ,ere,d~,t1 
··]d · b , ' b j1 0'1l1'l, ~\._ ]Jarar6teo· a. l1á1D szün1szr~d8aga-zo sz1ne arnas a u-. \_, __._ ~· .".:"J • „ 

b !, k o" Jce'i•eo·ooJ'lek ismételt oszlása által képzőcl!k, s a kep-a.11 e v -, a"'v. ) _, „ ] 
ződött sojtek a feh\letro függélyes sorokba, renclezoclnek, a rne y· 
sorok leo·külsőbb sejtjei iclőriil-iclőro elpamsoclnak, tartalmukat 
elveszítik, víznek: átjárl1atatlanolck:á lesznek:, n. belső se~tsol'ol~ 

b , lo' J·e']JOsse' 0·1·1·1cet folirto11 n1eo·tartvn paracE1111b1un1111a azon an osz \_ - a a 

(phelogon) lesznek. , . . 
~\ pará11alc azon tulajdonsága lcövotlceztcbon, 11ogy a ;r1zet 

110111 bocsátja út, a rajta· lzivü1. es,ő szövotr~:szek: - a pal'a11~lc_ 
legrégibb sejtsorai - teljesen klszaradnak, folmpecleznek ,s rnmt 
kri;'e9 pikkelyek lehullanak 

A, középkérey (mesophloorn, G, ábra/!) teszi a tulajdonképe~ü 
elsődleges kérget, a nienn~Tilien a belső kérget ·vagy 11ancsot rnar 
utólagosan termeli a cambium. Fiatal kéreg·nél vékonyfalú 

"'~' ib'. 
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-g·ön1bölyü parencl1yrnsejtel;:bö1 áll és i11oglehetői3 lzesko.ny réteg. 
Legkülsö sej tsnrai gyakran annyiban elütök, 11ogJ~ sziigleteilc
ben megvastagodott (collenchpn·I sejtek teszik, E Yékonyfalú 
szü1retele111ek lzözt- solzszor találni n1agános lcösejtek:et, (gránát~ 
kéreg) vagy pedig kősejtcsoportokat, :Másk01· a közópkéreg belső 
határán a kősejtelc zá.rt g·yürüt kópe7'nek: (quercus), Yag:y- az 
ngyauitt elhelyezett kősejtesoportok a közéjük ékelt háncssejt
{'Boportolc segély-évol lesznek zárt g·yürü\ré (caRsia í'.in11arri.). 
Végre a k:öz;ílpsö és belső lcéreg határán egy k.ür r1edvc~a tor
nát (tcje<lények) is találhatunk, ((J. ábra d) a melyek ke-
1·esztmetszeten érintő iráLI,rában nyúlt nag~~ elypticus Üt'bg'Clc
nek látszanak (fiatal clmrn kéi·geknél), A középkéreg paren
,ehymsojtjciben igen gyakran fül'clulrrnk elíí rn{szkristályok, 
n1ég· pedig· vag'J~ boglár alakú lcristú1rcsoportokbnn, Yngy tü
alakli kristálr kötegek nlakjáhm1 (mphid), Chlornphyl, gyanta, 
cserHnyag, szintén g;_rakorinlc e rétegben. Iliá11yzik n. 1;;:ö7,ép
lzéreg· nz egysziküc1z szá1·á11 1 dc~ nz eg3·- és lcétszilzüek gyü
lcerén n1jndég n1eg va11. 

A belsökérey t'((ff!I !uí11.cs (enclophloorn, fí. 1íbm r) n legfon
tosabb ér-; legjollernzöbb része n. kéregnek. Szabú.1yosan v{llta ~ 
1cozú 11áncs ós bélsngnrakból ú1J. ii. c'.an1biun1tól 2___,,_3 sojtsoL' 
szélességben kijövéí bélsug·úr, a középkércg felé 11alaclólag· ~zót
terül, c1szé1osecli1c ós a ea1nbin11tnál sug:lr irányban nyúlt sejt
jei előbb koc%lrn alakot, később pedig érinW irimyCt rnegnyú
l~1st n1utatnak:. 1-\.. bólsugár ogyeR sejtsora nélia a szon1széclo8 
11ánc0sngárba. benyú1i1z s e bon3Tú1ó bc~lsugúr sorokat

1 
a 111el.v 

a 11áneNot csoportokra osztja, n1ásocllagos bé1sugárnalc nevez~ 
zülc. IZét :-::zornszédos bélsngúr 1zözt fekszik a háncssug·ár, a 111el,y 
eredetileg az ecló113r~yaláb 11áncsrósze és sug·úrrá c:salz utólag·osan 
növelte a can1bi111n. A l1áncssugár keresztn1etszeten 11áron1szög 
alalcú, a iuel:yrielc szélesebb alapja 113Tng'szik a ca1nbiun1on

1 
s 

elke.sken:yedő csúcsa lléz fl k:özéplcéreg· felé, azt azonban i1en1 
éri inindig e1, n1ert nél1a a 1cót szon1szédos széttel'ülő bó1sngár 
a húncssng·ár csúcsa fölött egxn1ással üsszefogódzik_ s e kóreg
nek külső,- nen1 sug'aras részét alkotja. J\. fiatal luíncssugá.1· 
legnagyobb részt vélcony húnespal'encl1ymából é~ Hzitás cső-
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vekből áll a mol]' kettő a hánossL1gár rüa1iszövotének tekint-' ' ' 
hetií. Ebbe van beágyazvtt kisebb-nagyobb esopOl'tja az elfá· 
sodott prosenchymsejteknek (háncssejtek, háncsrost.ok). E cso-
1101-tok: vagy rsalc n. háncssugÚ.1' legk_ülRű, azaz legicH)~cbb ré
szében tAlálhatólz, vagy a 11ánr.spnrenel1yn1áva.l f:i~abú.1yosan vál
takoznal\1 n1áskor isrnét kűscjtesopol'tok is lehetne_k: a 11áncs

csoportok mellett. 
1\._ 11á11cssugarat allcotó elen1ek_ fent_ebb YÚ7-oltaru eltérései 

az egyes l1áncssugarak:ba11 egyrnással._ nag:yjúban 111egegyezőlc, 
111iné1fog\·a a belső }(éreg lcereszt111etszotón bi;1,011yos ővszerll 

e-lrondeződést lehet észrevenni, a ini k:önn,ren értl1ctő is, lli
szen az egynenTÍÍ l~sopoi·tolc a ca1nbiun1uak_ egyiclejü tcrniósei. 
Belsőkérget rendesen találni a :.> sziküek, valamint a nyitva 
te.rn1ő]c (gyni11ospern1ac) szárán és gyölccrón. 

A kéreg törésénél szabad szemmel Vitlmtó különbsógek 
]eµ:inkább a belsökéreg· n1inőségétöl függenek, illetve a Le1ső 
kéregbn11 levő 11tucssejtek t:zá111ától és e1rendozüdés n1údjától. 
R.nstos vagy fá.s-rostoR a ]céreg törése, ha a prosenchy111ús ele-
1nelc nag:y csoportol\at k('peznok benne. Hzú.lk{is, l1a csak: szót0

• 

szórt csoportokban fordulnalc clö, és pedig 11osszú szálkás, 11n. 
a há11cssejtclc egy irányba11 haladva, egy1násnak nlintegy fol;y
tatásait képezik. b~llonben lrn e képletek magánosan fordulnak 
e-lő, s falulc igen vastag, vagy k_ülönöson 11a lcősejtel<:: vannak, 
a törés szemcsés, végre a n1ilcor teljesen biányzanalc, ép töró
sünek innncljuk a kérget. A belsö kétegben a sejtek tartalma 
a lcg-különbözöbb lehet. Keményítő, chlornphyl, rnészkristály 
vagy kristálycsoportok, illó és zsiros olajak, növényi nyálka a leg
gyakoriab bak. A belső kéreg szitás részében gyakran halad· 
nak tejesűvek:, a melyelc vagy sngaras sorolcba, vagy körbe 
helyezkednek ( taraxacrnn ). 

H VEGYTANI RÉSZ 

L ,\z elemző vegytan feladata és felosztása. 

A ue1;ui elemz'és elsii felculctta a természetben előforduló és 
mcskrnég-esen előállított, összetett testeknek alkatrészeire bon
ü\sa abból a czélból, hogy minöségi összetételük kipuhat.oltas
~l,k . .:\ vegyi-elen1zésnclc ezt az ágát 1n-inösé,cfi elen1,zésnelc n,e
t:ezzi'ik. Nag:rszú.n1ú jsn1crct felett lce1le rendc1k:eznünlz az C'lcn1ek 

- ,, ' 
és vegyületeí1< sajátságait, viselkedését 1ehctü1ug' k:ln1erítően 

kelle tann lrnányozmrn k, rnielöt.t analytilrni feladatok eJ'edmé
nyos n1cgoldásál1oz lel1etett fogni 

Tükélotcsodni kellett a kisérletező rnódszm·eknek, a me
lyelclcel kórdósck:ct intézünlc az an:yagolcl1oz, s a n1clyelcrc ez 
tünemények alakjában folol. Kényszerítjük a lrnllgatag anya
got külső belrntások i11ta1. hog-y a maga nyelvéu megszólaljon; 
o nyelvet ismernünk kell, de ép' annyira tudnunk kell ural-
1zodni is azon osv,kör,ökün, a 111oly-elc]col n1egRzólaltatjuk, hogy 
11elyesen alk.aln1azhas8111c őket. Sv,óval, tisztában kell lennünk 
nzzal, 11ogy esetcnkónt 111it akarnnlc elérni, előidéz1{i, s 11ogy 
rnilyen alak:ba11 1\yilvánull1at az, a ininck előidéz8sóre tüi·ek:·
sziink. Ha kérd(1sii\1k helyesen volt feltéve, kényszerítő eszkö
zünk: jól n1egvH.1asr,tva, üzélt érün]c. A lcérdéses tüno1nén:r be 
fog állani, 11~. az anyag a tüno1nényt életbeléptothető feltéte
lekkel rendelkezik, ellenben elmarad. A felelet tehát kétféle 
lehet, u. 111. pozitiv és negativ. TJéldául, 11a tudon1, hogy a réz 
vegyületei, bizonyos be hatásokkal szemben milyen mngatartást 
111ntatnak, s lci akarorn puhatolni, vajjon egy vizsg·álat tárgyát 
kópoző anyagban rézveg·yület van-e, kiteszen1 az anyagot an
nak a hatásnak, a mely a réz vegyületeire jellemzö; a rézre 
jellemző tünemény bekövetkezése elárulja a réz jelenlétét., mig 
elmaradása nzt., hogy réz nincs jelen. Kétséget kizáró követ~ 
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:keztetés pozitiv válasz esetén azonban csakis úgy vonhaJ,ó, 
ha az előidézni szándókolt tüne111ény a rézre k:iz{u·ólag jel
lemző, azaz sen1n1i n1ás anyag nen1 n1utntja. Az egyes anya
gok megkülönböztetésére tehát !íket kizárólag jeliomzií füne·· 
ményoket kell ismernünk. Ilyenekkel rcndelkey,iinlc Azonban 
vjr.sgálatninknú.l nen1 111indenkor, több1r'i-l1·e lcivételosen idéz
hetjük elő azokat közvetotlenül. ~:s pedig azért nem, mivel e 
tíine1n6nyelc igen gyakran eln1osódnak, vagy be sen1 lcüvet
koznek, 11a az illet(í anyag nen1 egyedül van, 11nnen1 n1ás anya
gok társaságában. Hiszen tübb a11J-ag· reá,!?;ál egy és ugyanazon 
l1atásra, azonban n1ind i11ás és inásféle n1ódon. A tüne111ényelc 
egész sora lcövctkozhetik tehát be e~r~:sze1Te a várt eg'y tü1e
mény helyett. Hogy a várt tüneményt. fölismcd10ssük, el fogjuk 
egyn1ástól lcülöníteni, s ek_kor n1eg tudjuk, vajjo11 a keresett 
tünemény közöttük Yolt-e. Ez eljiuús keresztülvitelében bizo
n;yos tapasztalati lsn1eretek jönnelz: segitségünk1·e, a 111e]yekre 
tán1as?;lcodva, czólu11lcat n1indon esetben olérl1etjük:. i\.._z egysze,rü 
testek sorában több, egymáshoz bizonyos tekintetben lrnsonló, 
küzös tnlajdonságoklrnl biró csoportokat külőnbözlethetíink meg, 
a melyeket közös tulajdonságok alapján ehálaszthatnnk az 
elemek: egyéb csoportjaitól, a 111elyelc e tuln,idonsággal<, nen1 
birnak. Igy pl. tudjuk, hogy bizonyos fémek a kénnel köny
nyen egyesülnek ,-ízben és híg savakban oldhnt>ltlan ,-eg-yülo
tekké. A fémek kénegei képződnek, ha e fémek sóinak olda
tába kénhydrogén gázt vezetünk. Az oldatból kivált sr,ilárd 
csapadékot megszürés és kimosás últal elkülöníthetjük az ol
datban foglalt anyagoktól. Igy a többi fémeket is rokon tulaj
donságaik alapján más kémszenel elkülöníthetjük eg-ymástól, 
azaz esoportokba sorolhatjuk. 

Az 1~gyes csoportolcba tartoió anyagok lz:özött vannak is
mét olyanok, a melyek bizonyos befolyás irányában egyforma, 
éR a töblii ngyanazon csoportba tartozó nnyagolctól eltérő rnó
don viselkednek. Pl. valamely kérnszenel oldhatatlan vegyü
letté alakíthatók, s így a többi feloldva maradó anyagoktól el
választhatók; a ~soportokat tehát alcsoportokra oszthatjuk, s 
ez eljárást ugyanazon szellemben addig folytatjuk, a mig oly 
alcsoportokhoz jutunk, a melyek már csak egy vagy kétféle 

25 

·anyagot tartaJ111aznak: . .B:z utóbbi alcsoportok anyagait azuLáu 
tcrn1(>.sr,otöknelz: n1eg'felclű elj:irá.ssal YÚL:8ztjuk cl eg·y1nástól. 
Ilyen sy,eJ1emü eljád.st kell mindig kli\-etniink, midőn ismeret
len összetételli tnstekut vizsµ:álnnk nlkntrészei1z n1i110séO'ére . . ~ 

A testek elválasy,üísát kiilönböző annc:oklrnl eszkör,öl
hetjük. Azokat az anyagoknt., melyek a ki\lönböző testekben 
veg·yi változást1 vngyis rea!ctiót jdc~znek el(), a rnclyekne1z seQ;é
lyével a különbiizií elemeket egymás mellett felk~reshetjiil« ós 
egyniástól elválaszthatju1< lcéniszerek1ielc, reci,r;ellseknelc neYer,zük. 
A hmszerelc kétfélék u. m. általánosak és lcülönler;esek. 

1Íltalánas krhnszereknelc neuezzüX: azokat, n1elyekkel szen1-
hcn több Anyag· eg~r és ugynnázon_ vlselkedPst tanusít. Igy p. ó. 

á1ta1}1nos k6rnszer az ezüst, ólo1n, ós 11ignny (oxydul) vegyiileteivel 
szen1ben n. sósav 1 rnel~r inincl a7i ezü~t niincl az ólon1, n1iníl a 
11i,i;;,any-oxyclul veg'yületelzrc (-~g;y 8rte1ernbon hnt., t. i. fC'hée 
esapadékot választ le olclataikból. 

JúiWnler1es {specialis) kémszerek alatt pedig nzolrnt (•rtjiik, 
1nelynk irúnyában a kiilönbözö a.nya,gnk, olyan oltérö Yiselke
dést tanu::>ítannlz:, ho.gy !j%által azoknt a többitöl 1nogkülünliöz-· 
tetjük. Jlyen kémszer pld. az említett vogyületekhl szemben 
az nrrnnoniák, n1ely által n.:r, ezüHt, 11igany és ólrnnnak a. sósav 
által képezett egyfnt·1na szinfí csapadókait egy1nástól n1eg-kü
lönbözt.etjük. Igy a n1ig· ar, n7iüstne1z: a sósav által előidÓ7iPtt 
csapadéka nn1n1oniákbnn teljesen ol<lúc1ik 1 addig' a 11igany esa
padóka n1eg'barnnl, az ólotné pedig incgtartjfl feh(~r szinót. A 
lz:én1szer jósága, úrzéken.\'sr~g-e 1 az általa (-llöidt''zl:ndő tiincn1óny 
gyors beállásátúl fii.s.tg. Annál jobb, annú.1 (,'l"zókenyebb eg;y 
lc{:n1szor n1inól kisebb nnyag n1ennyiségekct nll1t.atl1n-!unk lzi 
vele. 

_A_ ve,r;yi elenizés '/JZÚRodik f'eladata lziclcrJteni, hogy a tcrn1é
szctben e]Oforduló testekben az alkotó részel::: n1ekkorn n1e11:v-· 
nyiségbe11 vannak jelnn. A •. vegyi clt),n1zésnek: nzt az ágát, 1nrny

rty'i-le,r;eR (quantitatir) ceqyi-elernzésnek r1e1„ezzük. A n1\'nnyileg'es 
elemzési eljárásokat kd l'soportbn oszthatjuk, étgymint: menuyi
lcges olon1zóRi eljál'áso]c tr!rf(J,rtal s2eri.nt és rnennyilcgr)s elen1-
zési eljárások súly szerint. 

~· ·--, 
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A téifogcil szerinti eljárások kivitelénél a vegyületeknek 
' vag:Y egyes alk_otó részeik_nek_ is1norotlen 1ne11n:yisógórc,_ egy- bi-

zonyos ismert hatáskópességü folyadék elhasznált tórf'ogatából 
vommk következtetést. 

A súlyeleinzési eljá1·ásolcnál a meghatározandó alkotó részt 
közönséges oldószerben oldlmtatlan állapotba visszllk át, és így 
a többitől elválasztva mérjük le. 

IL Az elemzésnél előforduló fontosabb mütételek. 

!. A feloldás 

A lehetőleg finom p01TÚ zúzott anyagot az oldósr,cl'l'e] 
gyakori fell'ázás, vagy lw. a köriilmények megengedik, felhe
vítés 4ltal érintk;ezósbe juttatjuk. Melegítés és l'elrázás az ol
dást eliísegítik. Igen hosszadalmassá válik a mütét., ha az ol
dandó anyagot nagyobb darabokban alkalmazzuk, vagy ha az 
o1dószerl az illető anyagra öntve, nyngalo111ban i11agára 11ag;vjuk:1 

111ert nlckor az anyagot lcözvetetlen órintö folyadékréteg· n1eg·
telilc, azaz ol,y nagy n1en11:yiséget vesz fel az oldandó anyag
biil, a mennyit a.z, az illető körülmények alatt felvenn> képes, 
és minthogy a telített oldat nehezebb mint az oldószer maga, 
nzúrt amaz az cdé11y fenelcén, 1cözvet1enü1 az oldandó anyag 
felett fog nyugodni; a mi által n1eggf1tolja, vagy legalább meg
nehezíti, a hígabb oldatnak hozzá férhetésót. A hevítés azért 
könnyebbíti meg az oldást, mert áramlatot idéz elő a folya
dékban, azonlcivűl Hz anyagok 1egnag·yohb része n1agasabb l1ö
rn!>1·súkletnél nagyobb mennyiségben oldódik az oldószerben, 
mint melegltés nélkül. 

II. A kicsapás. (Praecipitátió.) 

A legtöbb szervet.len test kimutatása csapadék reaktió se
gí tsógével történik, akként, hogy a vizsgálandó folyadékhoz a 
kiválasztó kémszer oldatát keverjük. Bármennyire egyszerünek 
látszik e n1ütétel, 111égis itt a legnag·yobb gondosságra és rneg
fon tolásra vun szükség. 
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Nehézségeket okoznak legink:íbb: 
J) a kiválasztó szer 11el3res n1ennyiségónelc alkaln1azása; 
2) azoknak a bizonyos körülményeknek előleges elöidé-

zése, a melyek alatt a kiválasztás esr,közülhető. 

/\._z első pontra · vonatk:ozólag általános érvó11yü szabá
lyokat felállítani alig lehet, de tájékozásúl a következők veen-
dök figyelembe: J 

a.) A kiválasztó szernek allrnlmazandó mennyisége szoros 
knpc,;olatban áll tüménységével és a kiválasztandó anyag meny-
11yiségével. l\i[intl1ogy szán1os esetben ez utóbbinak: n1e11nyi
ség;ót egyelőre alig vagyunk lcépesck n1eg·itól11i, oda lcell töre
kedni, 11og·,y a ké111szel'ek tön1énysógf\t legalább n1eglcözelítő

leg· ismerjük. Laboratoriumban a kémszerek olclatait 10"/„-os 
tön1é-nységbon szokás lcészíteni. 

/J) A kiválasztás foganatosítása előtt tisztában kell lennünk 
az iránt, vajjon cserebornlás által, vagy az által akarjuk-e lé
tesíteni a kiválasztást, hogy ar, oldó folyadék minőségét meg
változtatjuk. i1-z e1s6 esetben a lcén1szer, a ki\'Úlasztandó anyag·
hoz 1~2,ríílbelől egyenérték-CL n1en11yiségben fog alkaln1aztatnL 
C~snk eg:yes esetekben lesz szüh:ség a kiválasí'itó szer nagyobb 
1nennyiség·ére, n n1idün t. i. a keletkező csapadélc a lciválasztó 
87.Cl'rel' ig·en rna.g'as üsszetétolíí veg·yületeket képez; nlint pldo 
11a pl1ospl1orsavat 1nolybdiinsavas-annnoniá.kkal akarunk lciv{v
lasztani, akkor rn inden törnecs phosphorsavra 10 töinocs n10-
lybdünsavas-an1rnoniálc szükség'es, rncrt a keletkező esapadélc 
összetétele (NH,)., I'O,, 10Mo03 • 

e) Ha ellenben a kiválasztást úg,y hajtjulc végre, 11ogy az 
o1datbar1 foglalt anyag n1inőségét nern érintve, az oldószert 
rnagát változtatjuk, úg·y, 11ogy benne az eddig oldott állapot
ban jelenlevő anyag többé nem oldható: akkor terméöztites, 
l1ogy n1iutún az oldószer i11cnn3risége az oldott anyag n1ennyi"" 
8Ógót folüln1ulja, annak n1egn1ásítására. a kiválasztó Rzernelc is 
i1agy-ulib rncnnyisé,ge Jetiz szükséges. 

Példánakokáért. 
A gypsz oldat tudvalevőleg csak 430-ad róöz gypszet. tar

talmaz. Ha ezen oldat egy részéből a calciurnot cserebomlás 
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útján oxálsavrnl alrnrjuk kiválasztani, akkor az oxálsav-oldat
nak oly csekély mennyiségót fogjuk felhasználni, a mely kö
rülbelöl a jelenlevő csekély calciummennyiségnek megfelel; 
egy pár csepp az oxálsav oldatból elég lesr- a reáktió lötesíté
sóre. I-Ia ellenben a gypszct az által ak:a.rJulz kivúlasztani, 11ogy 
ar- oldó folyadékot, pld. alkohol hor-záöntése által a Yizet, oldó 
tu1ajdonságútúl n1egfosztjuk, akk:or a gypsz oldathoz legalább is 
2 vagy 3-szoi· annyi alkoholt kell hozr-áaclni, mint. a mennyi 
rnaga ~t gypszolclat. Egyáltahíban, a kiválílsztú szernek n1kal~ 
1T1nzn.11clö 111ennyis6gc sza.batos sz;án1viszon3To]z által ki nen1 fe
jezl1etü. Solzszor n1elll~kes körüln1ényelc n. rn. a folyo1dék színe, 
a kiv~iliís n1údja stb. szo"J,~;rálnrrlc útn11ttatású1. A gyakorlott ve
gyeszt !Jizonyos tapintat vezeti. Jlc legbiztosabban jámnk cl 
úgy, 11og:y a kéu1Nzert csak csekély aclngonkónt escpegtctjük 
a folyadék11oz; rnegvúrva nlig a ct-:apadék loiilepec1ctt 1 ezt ad
dig folytatjuk, i1lig a n1egtisztult folyndókban flj 111ennyiség_ű 
kéni.szer 11ozzáadáscJnál zavaroclús ncn1 jön lótre1 nkko1· a: ki
választás bel'ejezettnok tekinthető. 

A rnitsoclik pontot. bővebben fogjuk fojtegutni nz illető 
reaktiók tárg3rn.lás{1náJ. Itt egyelfire c~sak a lnkrnll~i'.pnpir alkal
rnazfisának fontosságát on1lí tj ük fel. l~ze11 szc~r 11nsználata ~ sa

vanyú lúgos és küzürr1bös kó111l1atú.sú folyn.dékol~ előúll~tá,sánál 
nélkülüzhetot.len. Az eszközökl'e nózve,' melyekben n k1n1lasz
tás végrehnjtnti1c

1 
n1egjeµ:yzenclöi hogy vala11ányszor a kivá

Jasztás forralás küzbe11 törtónilc, 11engei·üveget vagy csészét. 1 vagy 
ba a esapaclék:ot a levegéí 11ozzúférésót.ől kell n1e,~'Ú\Tnunlz. lorn

bikot. hasr-nálunk. 
1:iideg úton való kiv:'llasztAs 11engerüvegbon történik. 
~Iinclkét esetben a kiválasztásra szolgáló edények nagy

SÚ,9;a, a fol37 adék niennyisógéliez legyen rnérvc. 
- Kisebb mennyiségekkel kémcsövekben kérnleliink. E kém

esövek alkaln1atos faáll vúnyon a 1aboratoriun1ban készen vannak. 
VéoTo minimális mennyiségíí folyadékokkal akként já- ,„ 

runk e],
0

l1~gy~ azolcat kiválasztás vagy realctió .czélJából Ór<J.

üvegen helyez;zülc el, és az illető reagenst gyuf;;:sza~ ;astag~ 
ságú, üvegböl lcészü1t 11ajszálcsüvel, a palacz1zbol k1veve,· az 
óraüveg· tal't.aln1ál1oz lceverjük. 

' 

' -, 
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I1 !. S1 ii1'2c. (Fi/Irat iá.) 

A szúrós folyadékok és szilárd testek legtöbbnyire 
csapadékok - egyn1ástóJ való ellcülönítésére szolg,ál. A szüt'ós 
végrel1íljt(1s{1ra többféle eszköz van alkaln1azásban u. 111. szürü
flRpil', tölcsér és szü1·öfillvány. 

~i\_ szü1·őpa11ir le11et(í1eg fehér, nem en3rvezott, durva, do 
egyenletesen sze1ucsés tekintetü leg'}ren; a világosság' felé tartva 
áttetsző foltokat no mutasson. A szürőpapirból köralakú lemezt 
metszünk, a rnclyct szürövé akkónt ido1nJtunk, 11ng')r kétszer, 
Bs pedig' a kör11elc cgyn1ást'a n1erőleges átn1ól'ői il·únyában ösz
szeh"jtjnk, mi által egy négysr-ores papirrétegbiíl kópzií1lött 
derékszögíí körsr-elvényt kapunk, a mely aztán kúppá alakítva 
a tölcsér bOi:-;égéhez illeszLl1etü. 1\ tölcsér r1agys8gára 11ézvo 
n-1egjegyzendő, hogy annak oldalfalai Tnngasíl bbak: .lep:yenc;k a 
szürőnél. A papirsr-ürőuek 01la kell símnlni a tölcsér /'alniltoz. 
JVfiutón n1ár R szürő a tölcsérbe vn11 illesztve, n1ognedvosíttetik~ 
ós a c;zélnnk: n1eg'fololéí állvánJrra eléggé szilárdan inegerő

sítt.etik. 
_,_<\_z á1lvt-Í.n3r berondezóse következö: JJ;gy vas]}i.bo11 n,yngvó 

rr1erőlcges rúdon eg'y tölcsértartó van, a i11ely eg;y esavar által 
te1szr~s szorint.i ~11agassúgbnn ál1ítl1ató. 1\ szürönck, illetöleg· a 
tü1csé1rnek nng·ys1lgát a folyadék illetőleg a CHnpadék 111en.Y
nyisPg'e szerint. válosztjulc n1cg. 

_l\.. szürő el lévéu késriítve, a szüróst a lcövetkezök:ópo11 
hajtjuk végl'e. Az crlényt, melyben az átszül'endő folyndék 
van, kiöntósi helyé11 k:evéssó rr1egfaggyúzznk, nehog,y a. foly·a~ 

dók odatapadjon 1 és az edény lcülsö falán végig szivárogjon. 
A sziiréíre való öntés nen1 lcözvetetleníi.1 töl'ténik., banen1 úgy, 
hogy a f'olyadélcot eg3r ü vegp{1lczá11 csorgatjuk vég·jg, úg;y hog",y 
azon a folyadék a szü1·ő oldalfalára il'áuyul. Semmi körülmény 
alntt sem szabad a szürendő folyadékot a tülüsér csúcsába ej
teni; mert akkor a folyadókm1k eg:y része kifrecscsen. !vlikor 
az átsziirnndő folyatlékban a csapa.dök luülepedett, a szürés 
úgy történik, hogy eléíbb a tiszta folyadékot., és csak nüután 
az átment, a esaparlékot felkeverve öntjük fel. A csapadék · 
felzavnr~1sa szürés előtt, és a zava1·os folyadúkna1c útsziirósc 
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csnk hosszadalmassá tenné a mütételt. A szÜ!'Ől'C öntött folya
déknak: tiszta része a szürö n1agasság 11áro1nnegyedét túl ne 
·haladja, :-1 csapadék: maga a szüréí n1agasság kétl1flrn1adánál 
több tért ,ie foglaljon el. 

Ez az utóbbi elővigyázat fölötte fontos, már azért is, mert 
csak így lehet a csapadékba.n foglalt anyalúgot kimosás által 
eltávolítani. Gya]cran szülzség·es, l1ogy a fol:yadék:ot gyorsan 
átsú\rjük, nehogy pld. a levegő káros befolpísa alatt válto
zást szenvedjen; különben is a szürés gyorsabb elvégzése idő 
takarítás kedvéért kivánatos. 1~rl'e nézve száinos scgódcszközt 
l1oztnk: jt1vaslatba, n1elyek: vala1i-1enn;rien ar, ng,roldnlú nyon1ás 
elvén alapulnak. 

1 V. A kimosás. 

1'Jnnek_ a 111L-ítételnelc czélja a siürőn összogyüjtött esapa
clékot a reátapodó anyalúgtól megszabadítani. A kimosásrn 
szolgáló eszköz a fecslcendező palaczlc, melynek szerkezete a kö
vetkezű: Figy lombik nyakába kétszer átfúrt clugót teszünk. 
Az eg·:yík fúrásba egy a palaczk: aljáig érő, a felsü \'égón, 
negyvenöt. fokú szög alatt meghajlított, a másik nyílúsba egy 
rövidebb a dugó aljáig érő 75 fok szög alatt meghajlított Ü\'üg· 
csővel teszünk. Ha e rövidebb csőbe belefúvunk, akkor a fo,. 
lyadék a hosszabhikban emelkedik és súgárként kinyomul, 
kényelem kedvéért, hogy a kilövelií súgár irányát nlltoztat
l1assul\:, a hosszabb cső kliJső végére rö-vid lzautsnlz c~sö össze
]cöttetés segítségével egy l1eg·yesre kihúzott Ü\regcsővecskét nl
kal1nazun1c. Ennel\: a berendezésnek a sogítségévol lel1et a 
súgár irányát változtatni, anélkúl hogy a palaczkot helyébiíl 
kimozdítanók. Csapadékok kimosásánál oda törekszünk, hogy 
azok_ a reájuk tapadott anyalúgtól a lebetö tökéletességgel 
megszabaclíttassanak 

F~nnclc az elérésé1·e a fecsl\:enclozö ü_vogben levő n1osó 
folyadékot, legtöbbnyire forró vizet, néha hidegvizet, némely 
speciális esetben savat, ammoniurnhydroxydot., alkoholt, finom 
sugárban a szürő oldalára löveljük úgyi hog·y a szürő körös
körül mognedvosüljön. A mosó folyadék első részletének a 
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tökéletec; lefolyása ntún másodilrnzor mossuk >1 csapadékot és 
így tovúbb, addig folytatva a mosást, mígnem a csapadék hé
zagaiból minden idegen oldható test nincsen eltávolítva, miről 
a ii_;osó folyadék egy cseppjének platinalemezen, vagy üvog-
cserepen való elpárologtatása által győződünk meg. 

Ila e próbánál a platinlen1ezen vagy üvcgcserepen nc111 
i;mtatkozik folt;, a mosás befejezettnek tekintcmdő. Gyakran 
ugy hozza rnagaval a szülzség, hogy a 111osH.st a inosófo]yadék 
lehető legcsekélyebb mennyiségével kell végeznünk; főleg a 
mikor az illető csapadék a mosófolyadékban részben oldódik. 
Ebben az esetben is arra ügyelünl\:, hogy a rnosás isn1étlése 
csak akkor történjék, mikor az előbbi mosófolyadék már tö
kéletesen lefolyt. 1vliut.án továbbá a szürő maga, igen makacsul 
szokta vissza tartani az eltávolítandó anyagot, azért arra 
is gond ÍOJ'Clítandó, hogy a szürö is lehetőleg tökéletesen kilú
goztassék; de minthogy ez oly kúpból áll, melynek egyik fele 
3-Rzoros, 111ásilc fele pedig egyszeríi papirréteg·ből van, azért a, 
mosásnál is a mosófolyadék sugara az egyik fél kúp területón 
3-szor, n1íg' a n1ásikon csal\: egyszer vezettetik: vég;ig'. 

V. Elpál'Ologtatás. 

Ha illanó folyadékot kevósbbé illanó vagy nem illanó 
anyagtól alcarun'k elválasztani, az elpárologtatás mütételót vesz
szü]c igén~ybe. A 111elegítést a szerint szabályozzul\: a 111ínt 'l"' • J < n 

illanó folyadék alacsonyabb vagy magasabb hőfokot kiván az 
elpárologtatáshoz. Igy pld. étheres oldatok már köziinség·,18 

11.őn1érsél\:le,tnél is elpárolog'nak, az oldott, ne111 illanó a.nJ~R,Q,' 
vu1szal1agyasa n1ellett. -~l cg·yi elen1zéselznél leggyakrabban he\'i
tés által történik az elpárologtatás, mi többfóle módon tiir-· 
ténhetik. 

a) Közvetlen hecités <ÍltCll. Az illető folyadékot porczellán·· 
csészébe öntjük, a melyet háromszögíí vasállványra .helyezünk. 
A csesz; ala Bunsen-föle lángot téve melegítjük. Ez az elpá
rologtatasnak a legegyszerübh módja; véghez vitele ha elií
vigyázattal járunk el, akadály nélkül eszközölhető.' A lüdou· 
csészét eleinté11 csalc iµ:en óvatosan„ kis lángg·al I1 e,~ítjük, kü~ 
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lönben könnyen megtörténhetik, hogy az a hirtelen hevítés 
által okozott egyenletlen kiterjedés követlrnztébe11 megreped. 

b) Czélszerübben eszközölhető ''· felhevítés azáltal, ÜOK\. 
a csésze alá sodrony hálót cLlkalniazurtk. 

~-i. sod!'onyszá]ak, inint jó hővezetők:, a láng által szol-· 
gáltatott héít kis területről nagyobbra osztják szét, és a hcví· 
tést egyenletesebbé teszik. UgJ~ane czélra szolgál egy kis esz· 
köz, az \1gyncvezett ,Jángosztó(' is, i11e]yet a Bunsen-féle lú1n
pára teszünk, s a i11elyen a gáz egy vízszintes sí_kba11 fekvő 

kör sugaraina.k irányában alkaln1azo1t nyilásolcon örnlilc ki. A 
fol,yadék a párnlgús közben solrnse fonjon, nehogy elfrecscse· 
nés, Yag;y a folyadék: kifutása által anyagveszteségct szenved
jünk .. ·\ párolgást csak oly hiímérséklet mellett idrzziik elő, 

hogy a párolgó folyadék felületéről egyenletesen gőzpár:ik 

en1elkedj enok, ós gyenge sziszeglí l1nng legyo11 észrevcl1ctő. 

Ha a folyadók annyim elpárolgott., hogy belőle szilárd só 
válik ki, akkor az rendesen az edény alján leülepszik és lük· 
tet.ésekro vagy kil'recscsenésre ád a1k:a.1D1nt. 

\'-agy 111egtörténik, hog;y a folyadék: felszinét egy ott 
kikristúlyosoclott só rótege befedi, miáltal az elpárolgás rend· 
kivül hátráltatva van. Mind e két hátrány beszünt.cthető, ha 
ÜV('g·púleza segítségével n folyadélcot párolgás lcözben lcc
vergetjülz. 

e) Az elpárologtatásnak egy más módja, a vízf'iiyc[ij alka!· 
n1a:i;úsú ban áll. lJ g:yanis eg;y a czélnak: inegfelelő alalcú edény
bö1 yj7,gözt fejlesztünlc, és a forró gőz fölé 11elyczzülc a csé
szében foglalt elpál'ologtatandó anyagot. IDzon 1nódszer a lcg
c-zélszerübb, a lnonnnyiben a kiváló sótön1eg nen1 olcozbat lzel
len1e1lenséget. Hasonlóan nen1 1ze11 tartanunk: attól 1 l1ogy az 
elpárolo,gtatás befejezése 11tAn a 11ú.t1·an1aradt sótörneg túll1e
víttetik. "\. vizfünlli ed6ny kis üsthöz h•1sonlít. Felső nyilúsa 
különböző i1agyságú gyürlílc által1 n rajta olhol3rezendő edén;r 
nagysúg~il1oz kép·e~t, lcisebb-nag:yobb 111ért.élcben clzúrl1ató. 

f)e a vízfürdő lcezelóse, lcényeln1cssége daczára, nérni 
:6gyel111et lciyán; nevezetesen arra kell ügyelnünlc, 110,g;y belőle 
a víz ki ne fogyjon, különben az edény alja át.éghet. 
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l' l. A cepdroZás (Destilatió). 

. Ennek a mútételnek a ezélja ugyan az, mint az elpáro· 
Joglatásé, azon különbséggel, hogy itt az eltávozó illanó folyadék 
nem megy veszendőbe, hanem újból rendelkezésünkre áll az á.l·· 
tal, hogy a gőzz6 átváltoztatott illanó folyadékot hűtés folytán 
cseppfolyós alakba átvezetve felfogjuk. Ennek foganatosítására 
a kövctke~ő es~köz szolgál. Egy kcreka.ljú lombikba, mely· 
nek nyakaba 4o0 alatt meghajlított üvegcsővel eliátot.t egyfu. 
rású dugót illesztettünk, bele töltve a lepárolamló folyadékot 
az üvegcső szabad végét összekötjük egy ferdén állított. Liebig
f'éle híítőcsővel és ezt egy szedő edénynyel. 

Forralás alkalmával a fejlődő gőzök a lombikból felemel
kednek és a pa.laczk nyakába alkalmazott ü vogesövön keresztül 
hütéíbe vezettetnek, hol a gőzök cseppfolyóvá süríttetnek és a sze· 
clőbe folynak. A Liebig·félo híít.ő nem egyébb mint egy kettős cső
burkolat.. A belső csö a megsúrítendő gőzöknek, a burkolat 
pedig' a 11ütőviz felvételére szolgál. :LJ~z az eg,yszerü eszköz 
azonban csak akkor felel n1eg a ezél11ak, 11a a vizlcoring-és a 
a physikai törvé11yeknek megfelelően irányítta.t.ik. Tudva. levő 
dolog·, hogy a rr1eleg· viz slírüség·e l~isebb n1int a 11ideo'é s 
azért a híítőben a legmagassabb helyet törekszik elfoglalni. 
Minthogy pedig a már folmelegitett víz hütésre allrnlnmtlan, 
azért azt a hütő legmagasabb pontjánúl eltávolítjuk, míg a 
híítű legalsó pontjánál hideg vizet vezetünk be. Igy tehát a 
víz a 11ütésnél a gözáran11n11l ellenkező irányban 111ozog. 

Vll. A~ o!u:Ltds pont meglzatdrosdsa. 

Mikor valamely szilárd test kellő hőfokra melegíttetve 
cseppfalyó állapotba megy át, ezt olvadásnak nevezzük azt a 
hőmérsóki fokot pedig, melynél a szilárd test folyél;onynyá 
változik : olvadási pontnak. 

Nem ininden tJ\St. olvad i11eg; nén1e1yek, különösen a 
szerves testek: eg·yrésze, n1ár az olvadás n1egkezdése előtt clie
miailag szétbomlanak; mások a szilárd halmazállapotból mind
járt. légnemü állapotba lépnek át, sublimálódnalc. 
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_.,.1z olvadás 11or1J tO'rvényei.. 
a,) ~gy és l1gyanazon testnek. olvadáspontja n1ajdnern n1indig 

egy és ugyanaz; függ ugyan annal{ az ú.llandúsága azon nyo
mástól, a mely alatt az illető test áll; rendes körcilmények k?· 
zött azonban a nyon1áslcülön1bség cHckély, és íg'y az olvndas 

pont állandónak vehető. 
b) A tisztátalanított anyttgok olvadáspontja mindig ala

csonyabb mint a tiszta anyagoké. 
/ÍB olvaclásponJ nieyhatározása. következőleg tih·ténik 

1\ n1egszárított fino1T1 porrá tört anyag egy Jzis 111enn,yi
ségét egyik: végén beforrasztott, véJcon;yfall1 l1ajszrilcsö aljára 
téve, a lmjszálcsővet alkalmas módon, egy kis kaucsuk gyül'lí· 
vel reá erősítjük egy pontos hőmérő oldalárn. A hőmérőt egy 
arra alkalmas állványon megerősítve, lii0--200 kcm. ürtartalmú, 
törr1ény k_énsavat vagy vízot tartalmazó l1e1igerüveg·be i11ólyeszt-

J.ük méo· l'edio· olyfln módon hog'y a hőmérő higanytartója, az . _, ~ e , ' 

edény ttljától körülbelől 11/, centimetemyi távolságra legyen. 
li. 11engerüvcgbe tö1nény k:énsavat abban az esetben töltünk, 
hogy ha az illető anyag olvadásipontja, a víz fonáspontjánál 
magasabb. i-\. n1agasahb foknál olvadó anyagolznál fürclőül a 
kénsavon kivííl használhatunk még paraffint, olajat stb. 

Az io·y összeállított készüléket homokfürdőre állítva ova-
"" tosan molegitjülc, figyelve az an~yagra és a hőn1órő állására, 

egyaránt. A mikor látjuk, hogy a szilárrl anyag épen a csepp· 
folyó halmazállapotba megy át, leolvassuk " hőmérő állását, 
ez lesz az anyag olvadásipontja. 

Ila 18011-nál n-1agasabban olvadó anyagna]z az olvadás 
pontját akarjuk meghatározni, és el akarjuk kerülni, hogy az 
ezen hőmérséki foknál fellépő kénsavgőzöktől ne szenvedj link, 
az olvacláspont meghatározására szolgáló készüléket követke
zőleg szerkeszthetjük: egy lombik nyakába, melyet félig tö
mény kénsavval töltöttünk meg, bele erősítünk parafa dugó közve
t.itésével egy tágabb átmérőjü kémcsövet. A parafadugón nyí
lást hagyunk, hogy a lombikban foglalt levegő, mely a hevi
tésnél kiterjed, elszállhasson. A belső kémcsőbe beállítjuk a hő-
1nérőt, n1elynelz oldalára az anyagot 111agában fog'laló hajszál-
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.cső van erfísítve, a kószülék_et sodr·on3rhálóra, vag')' 110111olcfüedőre 
állítva hevítjük, és mint az e16bbi cljár{isnúl az olvadásipon
tot n1egfJ.g,yo1jülz. 

Vl!!. A folyadékok jol'l'áspontjdnak megl1atdl'ozásc1. 

Ha a folyadék hiímérsékét kellií hüfokrn emeltük, a pá
rolgás nem csak a fölszínen, hanem a folyadék belsejében is 
beáll, és az itt képződií gőzök, buborók alak,jába törnek a 
fölszí11re, rni által az egész folyc-tclék ertís n1ozgásba jö; e tü
nen1ényt f'or,rásnak, a terrnén:yt gőznek, -- az erre szükséges 
hő111érsékot pedig fOrrás11onlnak nevez.?:üli.:. Ugyanannak a, fo1y·a
dék:nak fo1TtÍBf)Ontja l1g·yanazon körülményo1c között az euész 
fonás alatt állandii marad. A szilárd testek oldatainak foi~·ás· 
l)Ontja rnag·asabb, n1int a tiszia olclöszel'é. J\._ fo1yadó1;;:ok: vnla
rne1y lcever6k6hen, a kevet·ék egye8 alkotó részei különböző 
hőmérsék mellett lesznek géízökké, a keverék forráspontja tehút 
a fon·ús alatt változik. 

A fol'l'úspont változik a folyarlékm nehezedő nyomással, 
é.s padig a nyon11ls nagyobbodásával a forráspont ernelkefliki 
a nyornás esökkenésével a fol'ráspont sü1yed. 

1l alan1int az olvacbi8ipont állancl(>~ágából a szilárd testelz 
t.isztaság{i.ra kü\rotkeztetés vonl1ató; épen úgy inegitél11otjük: a 
folyadékok tisztas:\gát a forníspont állandósiigából; a tiszta, 
egynemű folyadék forráspontja ugyanis mint az fentebb is em
lítve volt, az eg'ész forrás alatt állandó. 

A forráspont logegyszcrübb i11eg'határozási rnódja a kö
-,retkozlí : 

A folyadékot a melynek forráspontját meg akarjuk lratá
Tozni, beletölt,jük egy ugyncvezott fractiónáló lombikba, (azaz 
egy olyan lombikba, melynek a nyffkára egy oldalt elvezető 
cső van forrnsztva) melyet a l<lpárolandó folyadékkal mintegy 
felényire töltünk meg. A lombik nyakába egy jól záró dugó 
közvetítésével egy pontos hőmérőt eriísitünk, belemélyesztve 
azt annyim, hogy híganytartója a lombik nyakára forrasztott 
dvezető cső nyílásán alól érjen. A lombik olrlalcsővet össze~ 
kötjük egy Liebig-féle Mítővel, és azt egy szediíedénynyel. A 
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készülék ilyetén összeállítása utan, a lombik tat·talmát a szerint, 
hogy az milyen természetű, szabad lángon, homokfürdőn, víz, 
ola:i vagy gözfürdőn egyenletesen melegítjük. A hol a folya
clélc forrásba jön és a n1ely hlífoknál n.z anyag ]egnagyobh· 
része átpárolog, az lesz az illető :myag forrásponljtt. . 

Eg·ye.s esetekben a forráspontot ugyis szoktuk. megha.ta
rnzni ho''Y a hőmérőt a lepárolandó folyadékba melyesztJuk. 

' b 

IX. M él' le gBlés. 

a) Mérley. 

A jó mórlegtől megkívántatik, hogy helyes és érzékeny 

legyen. 
A. merleg helyesséyinek föltitelei: 
1. A mérleg súlypontjtt a forgási tengely alatt foglaljon 

helyet. 
2 . .._!!ri_ 111órlegkHrok: legyenek egyenlő 11osszúságualc, eg,ycnlö 

súlynak és mindenütt egyenlő tömöttségüek. Nagyobb terhe
lésnél n'e görbüljenolc n1eg. J\_ csészé.k is birjanak: egye11lő 
súlylyal. 

3. A csészék felfüggesztési pontjai és a forgási tengely 
feküdjenek egy síkban. 

A~ mérleq érzékenys~gének fó'l'éfrlei : 
l. A mérleg súlypontja legyen közel a forgási tengelyhez. 
2. A mérlegkarok legyenek elegendő hosszuság mellett 

minél könnyebbek. 
3. A csészék felfüggesztési pontjain és a forgási tenge-

lyen legyen a súrlódás minél kisebb. . . 
Yegytani czélolcra szolgáló ii.gynevezett elemzési (a.nalytilcm} 

mérlegek kó'vetkezölcépen vannak felszerelve: 
Por ellen védi egy üvegszekrény, melynek oldalvást két 

ajtócskája van. 
Zárszerkezettel vannak ellátva, melynek segítségével a 

mérleg a teher valamint a súlyok feltevése alkalmával nyugvó 
állapotba helyezhető. 

A rnérlegrúd lefelé álló, meglehetős hosszú nyelvvel bir, 
melynek lengéseit cg;' vízszintes osztályzaton le lehet olvasnL 
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A n1érlegoszlopra eg;r szabadon csüngő inga, a niérleg· 
·szekrény talapzatára pedig 3 csavar van alkalmazva. Ezek se
gitségével a forgási tengely és a csészék felfüggesztési pontjai 
egy vízszintes síkba hozhatók. 

Külön csavarok szolgálnak a súlypont helyzetének ne
talán szükségesnek mutatkozó megváltoztatására, valamint a 
karok egyenlőségének helyreállítására. A mérlegrúd tizedes 
osztályzatot mutat, a milligrammok és tizedmilli"'rammok lo-

, ö ' 

vagok általi meghatározására, a lovag helyzet~ egy oldalt al-
kalmazott toló készülék segítségével tetszés szerint meg1·á1toz
tatható, a mérlegszekrény kinyitása nélkül. 
. Az analytilcai mirle9 felállítását és eltartását illetöleg me9-
Jegyzendő: 

A mérleg száraz, savyűzölctől nie-ntes, n1eglel1etősen válto
zatlan hőmérsékkel bíró helyiségben állíttassék fel oly szilárd 
alapzatra, mely helyzetében mozdulatlanul megmarad'. Felállí
~tása után a mél'legrúd vízszi.ntes helyzetbe hozandó: a mér
legszekrény talapzatára alkalmazott csavarok segítségével a 
mérleg' állása úgy szabályozandó 1 11ogy a n1érlcgoszlop és a 
mellette csüngő inga tökéletesen párhuzamos helyzetbe jöjjenek. 

b) A súlyok. 

Analytikai súlymeghatározásoknál a gramm, annak sok
szorosai és törtrészei használtatnak. A grammnál kisebb sú
lyok platinából, a nagyobbak sárga rézből készülnek, rnel3-eket 
meg aranyoznak. 

A súlyok külön, jól záró, kis szekrényben tartassanak a 
mérleg közelében, tehát szintén savgőzmentes helyen. 

Használatkor mindig osípeszszel kell a súlyokat szekré
nyükből kiemelni, a mér1egre tenni, és onnan eltávolítani, sztt
bacl kézzel soha sem szabad hozzájuk nyulni. 

e) A mirlegelés. 

A mérlegelés foganatosítása előtt a mérleg kipróbálandó, 
vajjon meg!elel-e a helyesség és érzékenység követelményeinek. 

A mérleg kipróbálása kb'vetkezőleg tó'rténik : 
l. A mérleg, ha nem volna egyensúlyban, stannióldarab

kák segítségével egyensúlyba haza.tik. Egyensúlyban lesz a 
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mérleg akkor, ha nyelve, lengése alatt a fögg·élyes iránytól 
jobbra is balra is egyenlő távolra tér el. Ennek megitélésére 
szolg·ál a már emlitett osztályzat. 

I-Ia az egyensúlyi állapot el van érve, a 111érleget a zár 
csuk_ása álta] nyugvásba hozzuk és 1nost klpróbáljuk, 11og:y a 
zár tolása által nc1n változott-e az egyensúly; e czélra kinyitj11k: 
a zárt, ](ezűnlc n1ozgatása által kis 1{~gára111latot idézünk elé, 
n1el~y a mérleget lengésbe 11ozza, és rnegfigyeljülr HZ osztály
zaton a nyelv lcile11géseinelc nagyságát. (Jsalc az olyan n1érleg· 
11asználl1ató pontos mérlegelésre, n101y a zár többszöri csukása 
és nyitása után is n1ég egyensúlyban ]11arad, n1elynelz: nyelve 
jobb és bal irányban egyenlő számú lengést rnntat. 

2. Az eg;rensúlyban lévő i11érleg egyik csészéjére egy 
milligrammot teszünk; a jó mérleg erre jelentékenyen és ál
landóan ki tér az eredeti helyzetből. Ugyanezt a kísérletet is
rnételjü1z a csészék: egyfor111a és })edig meglel1etős nagy n1eg
terhelése mellett; igy is liatározott kitérést kell kapnunk. 

Ha ezen kisérletekfolyt:in a mérleg jónak bizonyult, mér-· 
legelésekre használható lesz. Magát a mérlegelést pedig bizo
nyos szabályok szem elött tartása mellett hajtjuk végre. 

A nufrlegelés szabályai: 
1- Mérlegelés előtt a mérleg egyensúlyba hozatik. 
2. A mérlegelendő test mindig a mérleg bal, a súlyok a 

jobb csészéjére helyeztetnek. 
B. Az anyagnak a csészére való feltevése, valamint levé

tele is, ugyszintén mindegyik súlynak felrakása és annak el
távolítása, csak a mérleg tökéletes nyugvása alatt, tehát a zár 
csuk:í.sa után történik. 

4. A mérlegelendő test mindig alkalmas edénybe he-
lyezve vitetik a mérlegre; soha sem tétetik közvetlenül a mér
legre; papirnsra nem szabad fektetni (a papiros nedvességet 
vesz fel a levegőből, mi által a súlya változik). Ha ezeknek 
az edényeknek a súlyát üres állapotban is ismerni kell, min
dig ugy mérendűk üresen, mint telten, azaz ha telten hevítés 
ntán mérlegeltetnek, akkor üresen is ugy kell mérlegelni, hogy 

előbb kihevítjük. 

. 

. 
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11~0Iyaclélcok tsak: üvegdng·ós üvegecsk:ékhcn n1érlegeltet~ 
hetnek. 

5. Sen1111inon1ü anyagot nem szabad 1ne1cg·en rnól'leo·elni 
l\Ieleg testeket rnél'legelés előtt exicátmban hí.ítünk le. ~ . 

. Ii. A súlyok felrakásánál bizonyos rendszert czélszerü kö
v~tm, melyn~k lényege abban áll, hogy a kelleténél nagyobb 
snlyolrnt k1zar_1uk nundaddio· rnio- a helves si1l1ct 111 eo·t·i1 ;]. l . . , ' 9' e> - J e 'E>'(•aJur. 
A n11111gran1111ok es t1zorl rrlilligran1111ok lovag ú.ltal J1atúroztat
nak meg. 

i\ lovagok: súl;ya eg·,y czentigran111i. „A. 1nérlearúd véo·én 
a rúrl osztályzatának 10-ik fokánúl oly lrntúst szhl mintha ~ 
cs1'szére lett volna helyezve, tehát 10 rnilligramrn;t képviseÍ 
az. o.sztá.l?zat ,;)-ik fok:ára 1101y-ezve, n.nnyi ·n1intl1a a csészére 5 
~ulhgrnmmot tel:tlink volrrn, fatéke itt 5 miJL 3, 2, J fokmil 
a, ~, 1 1mlhgrammot képvisel. 
_ 7. A mérlegelés be van fejezve, ha súlyok felrakása ('s a 
lovng helyzetének mog-változtatúsa által a mérleg-üt egyensúlyba 
s1 kerult hozni. · - · 

D. 1\ talú.lt ,:.;úly 111eg·hatúrozása nlindig a.lckc~nt tö1ténik 
hog_y a sulyszekrény lires helyeinek mcg"felelií sitl\cértókekbűJ 
ad_Jnk össze;." .. talált összeget felirjuk, adatunkat 1;e,lig a még 
a inerlegen 1evo snl:yolckal 11asonlítjulc össze. 

1~ r:111ér_enc1ő anyag rnérle,gelésére 1ogjobb n16rőcsövek:et 
h_ asz_~nalni. A 111érőc,ső eg·y vék:onyfalú üveo· csövec::Üce (9-3-

. , l eo ' ~ 
e~eut1n1etr~r -~osszn 2~H i11illin1Eiter átn1éi·ővel) 111elynok eü'\ilz:. 
vegc be van forrasztva, n1úsik:, n,rilt v(~g·o ]Jedig· stanniolba 1)~ur~ 
Jzolt pa.l'n.fadugóva1 van ellátva 

, E ~·1;órőcső súl~a egys?iet· mindenkorra na,gyjáhan rnérle
gcles u!Jat1. n;eghataroztatik. Azután megtöltjük a lemérendő 
anyaggal, us UJból, i11ost igen po11tosan len1érjük::. 

,'"-,A~, anyt~.ggal telt 111ér~csőből lziüritjük az an.rugnak egy 
r;-><~et, e~ pedig abba az cdenybe, melyben az oldást vao-y föl-
ta~ast veg·ezn1 akarjuk, és újból pontosan len1érjük a rné'i:fi(jsö
_v,ct a„b.~n~1e ,n1aradott anyaggal. 1t11, első és i11ásodik Jnérloo·e·· 
les k~;?tt1 sul_ykülön?sé_g adja a lemért anyag mcnüyiségét 

Nemelykor merocso helyett egymásra köszörült és fém
rugó altal osszetartott ó1·aüvegek vagy tég·el:yelc is liasználtat-
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nak, csak akkor, ha az elemzésbe vett anyag további kezelése 
szintén tégelyben, vagy óraüvegen eszközöltetik, mint pl. jegecz 
viz meghatározásánál. Iyenkor az üres edény súlyát is kell a 
legpontosabban i.sn1erni. 

Azt a számot, n1ely inutatja, hogy egy szilárd, vagy csepp
folyó test hányszor nehezebb ugyanakkora térfogatú 4 e. fokú 
viznél, fajsúlynalc nevezzük. Valamely szilárd, vagy cseppfolyó 
test fajsúlyát tehát megkapjuk úgy, ha általános súlyút eloszt
juk egyenlő térfogatú viz súlyával. A fajsúly meghatározása 
különböző módon történhetik. 

1. A s.:ild•'d testek fa;jsftlydt 3 féle módon határozhat-
juk: rneg. -

a) Hydrostatilcai módon. Egy hydrostatikai mérleg maga
sabban fekvő serpenyőjének horogjára finom huzallal felfüg
gesztjük a megvizsgálandó testet, és meghatározzuk a sitlyát a 
levegőben, ez lesz az általános súly. Azután a testet vizbe márt
juk és így határozzuk meg a súlyát. A két meghatározás kö
zötti súlykülönbség lesz a test által kiszm·ított viz súlya, ezzel 
osztva az általános súlyt, megkapjuk a test fajsitlyát. Legyen 
pld. a test általános súlya 35 gramm, az általa kiszorított vizé 
pedig 15 gramm, akkor a test fajsúlya 35: 15=2.3. 

b) Pylcnonieterrel. A pylmometer kis üvegedény !körülbelöl 
20-50 köbczentiméter térfogattal, mely csiszolt, finom nyilásLL 
üvegdugóval zárható. Az üres és vízzel telt pyknometer súlyát 
egyszersmindenkorra meghatározzuk. Azután megmérjük a 
test súlyát és ha ez megtörtént, a testet pykuometerbe tesz
szük és ezt vizzel megtöl!jük, bedugva lemérjük. Az így nyert 
adatokból a fajsúlyt a következőleg számítjuk ki: 

Legyen P a test általános súlya, Q a vizzel telt pykno
meter súiya és Q, a vizzel telt pyknom. súlya, mikor a test 
benne van, akkor (P+Q)-Q, =P, a pyknometerböl kiszorított 
viz súlyát ·adja. A test fajsúlya P: P 1 

Azoknál a testeknél, a melyek vizbeu oldódnak viz he
lyett más folyadékot pid, alkoholt, aethert stb. veszünk és 
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hogy a testnek a vizhoz viszonyított fajsúlyát nyerhessük a 
nyert eredményt megswrozzuk az illető folyadék fajsúlyával. 

e) Siiriiséy, va,qy are01nelei- seyélyével. Ennél a módszernél 
Nicholson sürüségmétorét használjuk, mely kúp alakban vég· 
ződő üres fémhengerből áll. Az alsó kúp hegyénél több nyí
lással ellátott siLlyos csésze csüng; a l'elsií ki1p hegyéhez egy 
jegyg;yel ellátott fén1vessző van forraHztva, i11ely a végén kis 
csészét tart. A készüléket vizzel telt, nagyobb hengerbe állit
juk, a hol súlypontja - mely fekvésénél fogva függőlegesen 
s biztosan úszik. Azután a csészére annyi súlvt rakunk mí"' 

' ' a 
a készülék a fémvesszőn levő jegyig a vizbe sülyed ós ezt a 
súlyt (Q) egyszer s mindenkorra feljegyezzük. A súlyok eltá
volítása után azt a testet tesszük a csészére, melynek fajsú
lyát lceressük, és ann;yi súl,yt rakunk_ reá, n1ig a készülék: isn1ét 
a jegyig sülyed. Legyen ez a súly Q1 • Végre a testet az alsó 
csészébe tesszük: és a készüléket megint a jeg~~ig· sülyesztjük a 
vizbe. Legyen Q, az ehhez szükséges súly. Ezekből az adatok
ból a test fajsúlyát így számítjuk ki. <.~-Q" nyilvún a test 
áltahínos súlya, Q,- Q, pedig az általa kiszo1·ított viz súlya; 
tehát a test fajsulya F=Q-Q.: Q,-Q,. 

2. A folyadékok fajsülydt szintén 3 fél e módon határoz
hatjuk meg. 

a) Hyclrostatilcni módszerrel. A hydrostatilrni mérleg ma
g·asabban csüngő serpenyőjéro finon1 sodron,y seg·élyével 11ig'any
nyal megterhe1t, felül beforrasztott üvegcsövet függesztünk fel 
és a mérleget egyensLLlyba hozzuk. Most az üveghengert előbb 
vízbe, azután abba a folyadékba, melynek fajsúlyát keressük, 
teljesen leslllyesztjük és a súlyveszteséget Q és I~, mind a két 
esetben meghatározzuk. Ezen súlyveszteségek egyenlő térfo
gatú víz és folyadék súlyait jelentik; ennélfogva a folyadék faj
súlya F=Q,: Q,. 

ú) Pyknometerrel. Egyszer s mindenkorra meghatározzuk 
az üres és a vízzel telt pykuometer P és P, súlyát, azután meg
határozzuk a megvizsgálandó folyadékkal megtöltött pykno-

-;: 
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rneter súlyát P,-t P,-P a folyadék és P,-P a vele egyelő 
térfogatl1 víz súlya. E szerint a folyadék fajsúlya 

F ~ (P,-P): (P-P) 

e) FJiirüséy vagy ltreonzeterrel: , , , 
n) 1•/icho.Zson sürúség 1nérö}ével a fajsúly 111egl1atarozas ugy 

történik. hogy ineghatározzulc a sürúségn1érfi súlyát, toyábbá 
flzt a súlyt, a n1ely a 111érőnck: a vízben való lesíilyedés.ére 
szükséges és végre azt a s úlyt1 a n1 ely szülcséges a 111érönelc 
a fajsúlyára meghatározandó folyadék alásülyedésóre. Legyen 
I) a. 111érö súlya, Q az a sú1:y, n1ely a felső csészílrc tóve a 
mérőt a vízbe~ a rajta levő pedig lesülyeszti. Q, a lesűlyesztő 
súly, a mikor a rnérlí a megvizsgálandó folyadékban á1.l, a!<k~r 
P+(~ és P+Q n;yilván a kiszorított egyenlő térfogatn v1z es 
folyadék súlyait fejcúk ki ós a folyadék fajsúlya 

B' = (P-rQ 1 : (P+q) 
b) Léptékes (skálás) siiriiségmérök, areometerelc. Ezek üres 

hengoralak:ú testAk többnyire üvegbéíl1 a1ul gol;yó, körtvo- Yagy 
11eno·eralak:ban kjtágítva és biztos úszás végett higa.nynyal n1eg
terh~lve. Az elmerŰlés nagysága a folyadék fajsúlyátúl függ. 
A sűlycdéspont megfigyelésére az areorne:er orsójúb~n al;rnl
mazott papirlúpték szolg:\1. A lépték (ska.la) beosztas rnod.Ja 
szerint rnegkülöinböztetünk: 1;0{,unietert1 densi1nelert és szrízu7ékos 

a·1·eo1nete1·t. 
a) y„lwneternek nevezzük az olyan arcometert, melynek 

léptéke egyenlő részekre van felosztva. . . 
Skú.1ája úgy van l{észítve, hogy a vfzpont, vagyis az ~pont, 

a meddig az areometer a vízben elsülycd, 100-zal van Jelölve 
és eg:y vo1un1eterfol{1 vagyis a térfogat k~t ská.la ré,si k:t~zöt~ 
épen 100-ad része a kiszorított 1-íz térfogatanak. A ska.la szamm 
felfelé növekednek. Ha a volumeter valamely folyadekban az 
iHlik vonásig síílyed le, akkor n ily térfogatrészt tevő folyadék
tömeg akkora súlya mint a volumeter és mint 100 térfogatrész 
víz. Íia tehát P a volnmeter súlyát jelenti, akkor 1 térfogat
rész súlya P: n éis l térfogatrész víz súlya P : 100, következő
leg a folyadék fajsúlya 

F = (P : n) : (P : 100) = 100 : n. 
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Vo/u.l/1ely folyadék fi\jsúlyút tehát úyy ha/árnzzulc mey, ha 
100-«I " meqfelelö volnmeterfolcokkal osztjuk. 

,\ volnrneterrel annál pontosabb rnörést tehetünk, minél 
túvo1alib állanak eg;yn1ásiól az osztó vonások, n1i a]{k:or lesz 
elérve, ha r1z orsó át111érője a golyó) vagJr henger átn1éröjéhez 
képest csek/.ly. Ebhiíl az okból, valamint hosszú csövek el
kerülése rnirrtt a ski1lát felszokták osztrrn i két ilyen készülékre, 
az l'gyik víznól könnyebb, a másik nehezebb folyadékokra való; 
az elöbbinél a vízpont az orsó alsó végéhez, az utóbbinál a 
felsií vég·éhez közel fekszik. 

p) Deusimeter. Az areometer-skálán volumeter-fokok he
lyett 1-cözvetle11űl a 1negfele1ö fajsúJyok vannak 111egjolölve~ 
A következő táblúzat a volnmeter-fokoknak megfeleléí fajsúlyo
kat tünteti fel. 

\T()]. fok 50.00 53.6·! i'íii.5() tiS.82 G:?,Gl 6G.B7 71.44 
Fajs1íly 2.00 1.90 1.80 1.70 1.60 1.50 1.40 
Vol. fok 7G.9B 83.33 90 91 100.00 111.15 125. 00 142.88 
}~aj súly 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 

Ebböl látható, hogy a clensirneter skála vonásai egyenlő 
fajsúlybeli külömbségeknél nem esnek egyenlő túvol egymás
tól, lrnnem alulról folfolé mind jobban közelednek egymásl10z. 

J Százalelcos ltreometer. Két külömböző fajsúlyú test olda
tának a fajsúlya a testek anyagi 111inőségétől és n1en1\yiség· 
viszonyától függ. Az alkohol vizes oldata kisebb, a. sóoldat 
nagyobb fajsúlyú, mint a víz és ehhez annál közelebb áll, rniné 1 
kevesebb az alkohol vagy só a vízmennyiséghez képest. Ha 
ismerjük valamely oldatnál a külömböző mennyiségi viszony
nak megfelelő fajsúlyt, akkor densimeterrel is meghatároz
hatjnk a mennyiségek viszonyát. Külömhöző oldatoknak (savak, 
lúgok, sók, cznk:or, alkol1ol stb.) n1eg van 11atározva a fajsúlya 
külörnbözll mennyiségi yiszonynál; így találhatók p. o.: hogy 
100 térfogatrész vizes alkoholban a következő mennyiségü 
absolnt alkohol foglaltatik: 

Fajsúly 0.B99 0.996 0'975 0.964 0.951 0.9B4 
Térf. ré~z a.lkohol 0 10 20 30 40 50 
Fajsúly 0.913 0.889 0.86H 0.833 0.794 
Térf. 1•ész alkohol 60 70 80 90 100 
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Ha tehát az areometer-ská.la azon pontjait, melyek 0.999, 
0.\186, 0.975 stb. fajsúlyolmak megfelelnek 0, 10, 20-al jelöljük 
akkor oly sürüségmériít. nyerünk, mely vizes alkoholba mártva, 
közvetlenül megmutatj,1, hogy 100 térfogatrész vízes alkohol
ban hány térfogatrész alkohol foglaltatik. 

Az így szerkesztett areometert százcilékos areorneternek 
nevezzük. Az eféle készülék csak olyan folyadékokra használ
ható melyre a skálája készítve van, elnevezése is aszerint tör
ténil~, így van alkoholmérő, czukormérő (sacharirneter) sóm'érő, 
sőrmérő, tejmérő, must.mérő stb„ melyeknek czélját nevük 
mutatja. E készülékeknél a vízpontot 0-al jelölik. . 

Az említett. arcometereken ki vül gyakran olyanolrnt IS 

használnak, melyeknek tetszőleges skálájuk sem a térfogatot, 
sem a fajsúlyt, sem a százalékos tartalmat nem mutatja. Ilyen 
a Baumé-fóle, melynél (könnyebb folyadékök számára) a víz
pont 10-zel, a 0.8 fajsúlynak megfelelő pont pedig 45-tel van 
jelölve. Egy skála.rész ért.éke más areometerrel való összehason
lítás által határozható meg. 

Valame11nyi areon1cter úgy va11 k:észítve, 11og·y csak egy 
bizonyos hőfoknál mutatja a helyes értéket, a hőfok értékét eb
ből kifolyólag mindig rájegyzik az areometerre és ez az areo
meter használata alkalmával minden esetben tekintetbe veendő. 

Az areometerekkel a fajsúly meghatározása úgy történik 
hogy a fajsúlyára megvizsgálandó folyadékot egy, a czélnak 
megfelelő, felső végén kiöblösödő üvegczilinderbe beletöltJuk 
az areometeren megjelölt hőfokra lehütött folyadékot és óvato
san belebocsátjuk az areometert. A belebocsátás után megvár
juk mig az areometer állandó áUást foglalt el a folyadékb~n 
és azután leolvassuk a skála azon pontját a mely a folyadek 
folszinével épen összeesik. 

A meghatározás keresztülvitelénél a következőket kell 

szemelőtt tartani : 
ci) A folyadék ne legyen sem magasabb sem alacsonyabb 

hőmérsékü mint a mekkora hőmérséki fok az areometeren fel 

van tüntetve. 
b) Az üvegczilinder legyen tiszta és száraz használat előtt, 
e) ú D"yszintén a használandó areorneter is. 

"'· 
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cl 1 ,_\z ü vegczillinder álljon egészen függűlegcscn. 
e) Az areomctert. bocsássuk úg·y bele a folyadékba, hogy 

nz edén:r falától rni11don oldalra egyenlő távolságra lcg3rcn. 
fl Siind az üvegczilinder mind a meghatározandó folya

dék logye11 fÍ.tlátszó tiszta, 11ogy a leolvasás hel;yescn történ-, 
hessék. 

.r;) 1'kz aeron1etort n1inrlig óvatosan, lassan bocsássuk: a fo~ 
lyaclékba, nehogy kezdetben mélyebben siílyedjen alá mint a meny-· 
nyil'e kellene, mert az arcometer orsó felső, kés5bb szabadon 
>ílló résióre folyadék tapadhat a mely minthogy súlyosbítaná 
az areometert. annak mélyebben való sülycdést\t okozná. 

h) A skála leolvasásánál figyeljünk ana, hogy szemünk 
és a skála leolvasandó része egy síkba essenek. 

III. Az elemzésnél előion1uló kémszerek. 

a) Nc:m szabályos kémssernk. 

1. Sósav (tö1nény). Acidum hydrochloricum concentratum purnm. HOL 
töineesstilya 3()•..j. 

A tiszta sósnvgáznak oldata vizhen. Csipös-savanyú szagú és felette 
savanyú ízü tiszta átlátszó, szintelen, hevitve maradék nélkül elpárolgó fo
lyadék. 10 súlyrész vízzel hígítva, setn chlórbár,yurn oldattal sem kénhydro
gé11cvízzeL ne1n zavarodik1 sem a szinét 110111 változtatja 1nég akkor son1. h<t 
H.7. utóbbi kén1szcrrcl kezelt oldatához ammonákat adunk. 

A. fentebbi 1n6don hígított sa.v jód-oldattal elegyítve, ennek sílínét no1n 
-változtatja n1og, se1n jód-káliumból jódot nem választ ki. 

100 súly részében 25°/0 sósav gázt tartalmaz. Fajsúlya 1125. 
2. Sa.létromsav (tömény). Acidu1n nitricum concentratum purum. 

HNO:: törnecssúlya G3. 
)ifaró, savanyú, színtelen, 1naradók nélkííl elillanó, -vizzel elegyítve 

sem chlórbáryun1-oldattal sen1 salótromsavas-ezüst oldattal non1 r.avarodó 
folyadék. 100 súly részében 50°/0 salétro1nsavhydrátot tartalmaz. Fajsúlya 1 30. 

3, Sóskasav (kristályos). Acidum oxalicum crystalisatum C~JI2 0412Ht0 
tö1necssülya :l 2ü. 

Színtelen, szagtalan, igen savanyú ízlt, átlátszó jegeczekct alkotó test. 
Hevit,~e 1 OO('~on jegeczvizébon megolvad, mag'asa.bb héímé1•séken felbonüik 
és tökéletesen elillan. 

](ilcncz súlyrész vízben oldódik i alkoholban könnyen oldódik 
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Vizes oldata :mészvízzel fehé1·, poralakú csapadékot arl) mely eczet
savban nem, de sósavban oldódik. Platinalen1ezen hevítve tökéletesen elóg-, 

n1al'adók nélkül. 
4. Pikrinsav (kristályos). Acidum picrinicum C\H2 (N0~)30H, tiimecs

súlya 229. 
Bágyadt sárga színíi

1 
fényes lemez aJakú jegec:r.ekböl álló test. Ova· 

tosan hevítve 122·5~0.on megolvarl, föllcngül. El'ősen hevítve robbanással 
homlik szét. I1icleg vízben nehezen oldható; ásványsavak jelenl6tólwn még 

11ehezebben. Oldata igen keserl'i ízű és savanyú ké1nhatású. 
'lizos oldata amrnoniás-réz-snlfát oldattal zöldes, a legtöbb alkaloid 

só, mint a chininsulfát vagy strychnin-nitrát oldalaival sárgás, jegeczes 
csapadékot ad. I:Iasználatkor hidegen telített vizes olrlatát kés;:>;ítjiik. 

5. Kénsav (tömény). Acidum sulfuricum concentratum purum. 11~80~ 

törnecssúly1t 98. 
Színtolon olajsül'i'.íségü 1.84G fajsúlyú. hevítés által tökéletesen elillanó 

savanyú izű folyadék. Kénhydrogén-vízbe csepegtetve csapadékot nem ad. 
„\.. sav föle rétege;:>;ett kénsavas·vasoxydnl olllat által nem barnnl meg. Fel
hígítva zinkkel tiszta szagtalan hydrog'ént fejles;>;t. 100 mí lyn'.isz 9GO u kón· 

savhydrátot ta.rtalntaz. 
6. Gubacscsersav. Acidum tannicum. C14I-Ig10\l tö1necssúlya 32ti. 

.Eredetileg színtelen, a levogön roegsárgnló, fanyar öss7.oh11z6 tu la.j~ 
donsá.gú por Egy··nlö mennyiség·ü langyos vízbon és kéla.nnyi alkoholban 

oldható. 1G0 11-on lúl hevítve megbarnul 
H'aszná1atko1' 1 sldyrész csorsaYat 10 súlyrés;:>; vízben oldunk. 
7. Aet.her (tisztitott). Aether depuratus. C~I-I,,-0-(\H,, tömecssü.l,Ya 74. 
rris;>;ta átlátszó, 87.Íntelen, ig·on könnyen inozg'Ói illanó, gynlékony át-

hatö szagü folyadék. ~"'ajsúlya 0.723-0.728, 3'!--~l6°nál for1•. Alkohollal és 
zsiros olajokkal elegyíthetéí. l{émhatása \cözö1nbös. Óraii.vegon maradék nél· 

kül elpárolog, viz7:el felhigítva nem losz zavaros. 
8. Petroleum-aether. Aether petrolei. 
Az amerikai kőolajból lepárologtatás útján előállított folyadék. 
Tis7.ta, színtelen

1 
kőolajszaga alig van. Jgen könnyen meggyujlható 1 

gyorsan és tökéletesen elillan, úgy hogy a vele megnedvesített itatós papi~ 
roson sern szag, sem folt nem marad vissza. A vizen úszik s nem oldódik 
fel benne. Fajsülya 0.6·70-0.675-t ne111 haladja 1neg, 50-GOt'-nyi hömél'sék
leten forrc 1\. jódot rózsaszíni.i.en oldja. Egy térfogat, a1nn1oniák gázzal teli 
tett alkohollal és kevés salétron1savas-ezüsttel rövid ideig melegít,·e nmn 

barnul meg. 
9. Amylalkohol. Alkohol amylicus. C0H 120. tömecssúl;va 88. 
Szintelen átható kellemetlen szagú olajszerlí folyadék. Fajsúlya O.i"l14 

forráspontja 131-13200. Háromannyl vízben oldható; ennek az ohlatna.k 

fajsúlya 0.998. Alkohollal, aether1·cl és törnény eczetsavval minden arány 
szerint elegyíthotO. 1\ielegítve tökéletesen, maradék visszahag'yása nélkül 

elpárolog. 

10. Sósavas·anilir. Anilinum hydrochloricum. C11H;;.NIT~HC töinecs· 
súlya 129.+. 

Szintelen vagy vöriises, tii és le1nezalakú jegcezeket rdkot. ITevítve 
1D2° on n1egolvacl, rnagasabb hömér.:;;éken elillan. \Tízben és alkoholban 
könnyen oldhatö. 

Híg·itott vízes oldata. g __ 4 cse11p nátron[üggal összerázva, azután rblór~ 
n1ész-olcla1ba öntve, sötét ibolyakék színíí. les;>;, 

11. Brómvíz. Aqua bromi. 

E kén1szor gyanánt 20 köbczentíméter 1/ 10 normál káliu1nbromát, 0.3 
gran11n bróinkálium és 1 köbczentimeter hígított sósav keyerékét használjuk, 
J<j kérn."zort közvetlenül a hnsználat. előtt készítjük. ' 

12. Meszviz. Aqua calcis, 

J_,l1gos kémhatású, felforraláRkor 1neg'zav1irosodó folyadék. I1~rlsscn égern 
tett n1észböl 100 gt·ammnt lemérve, agyagetlényben 50 gramn1 lepárolt vi~et 
töltünk :'eÍL A n1eg0Hás végbemenetele után, hozzáadunk még 1000 <Yl'arnrn 
lep<lrolt vizet és jól záró ilugóval ellá.tott edónyben olteszszük. Ha:ználrtt 
előtt a csapadék feleit álló tis;:>;ta folyadéküt óvatosan leöntjiik, vagy hii a 
szükség· ügy kl\Tánja leszi.irjük. 

lB. Chlól'víz. Aqua chlori. 
Zöl(lessárga színíí, szllrós s:-:agú folyadék. A kék la.kruuszpu.pil't hn

rnar 1ueghalványítja. Napfénynek vag;y S7.étszórt világ·osságnak kitéve, elve, 
szíti zölclessál'ga színét. A ini abban leli n1agyarázatát, hogy a chlór feJ, 

b~~tj11 a yÍzet, elvonja annak hyclrogénjét 1 eg,yesül vele sósnvvá, és oxyg6n 
val1k sY.aba<l<lá. 

CJ,+H,0~2HCl~C1, 

.h'/r)"1illílása kdt!elkezö: IJa.1·abos 1nángánsuper-oxydból eg;y tots7.ÓS sze
rinti uH.:nnyiséget bele tcs%i.ink egy elég' tágas kerekaljú lombikba, mely
nek nyakúba kétszer álfltrt dugót leltiink. A. dugó {~gyík nyilásába egy 
V\7elter-f6\e biztosító tölcsért, a másik nyílásába egy a ilugó aljáig ér6 clf)rék

szögüleg ineghajlítoU gázelvezetö csiivct illesztlink; a gázelvezet6 cső sza~ 

bad Yégét összekötjük eg;r a chlór 1ncgn1osására vízet tartalnia7.ó ·\"Vonlff
félc 1nosóUv-eggeL A_ inosóüveget kétszer dcrékszögiileg n1eghajlított osőyel 
kötjük Össze 1 rnég' pedig úgy hogy a. hosszabb szára lepárolt vízzel félig 

inegtöltött ü>og aljúra l·rjen. lvlost it Jo1nbikha elegendő n1onnyiségi.i tiszta. 
sósavftt töltiink 1 és a. lon1bikot gyengén hevítve, kifejlesztjük a chlórgázt. 
J\fihelyt. a. felfogó üveg n1egte1t chlórral, egy más üveggel cserélj ük ki, 
melybe ugyanannyi 1011árolt vizet teszünk. 1\.z els6 félretett iivegct bedugjuk 
és rti;;;ással elősegítjük a gáz elnyeletését, azután újból chlórgázt vczetiink 
bele és ezt az e1jf\J'6.st addig folytatjuk1 mig végre a víz~több chlcírg;í.;>;t ne1n 

k(>pes már elnyelni. Hasonlólag járunk el a n1ásoclik livcggc1 is. 
J~l.öállítá.sánál következő vegyfolyarnat megy végbe. 
~In 0,+4HC!~Mn01,+2H,O+CJ,, 

14. Desztillált-víz. Aqua destillata. H~O törnecssúl,va 18. 
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Tökéletesen szintelen, átlátszó) ízetlen és szagtalan közömbös kém
hatású folyadék> n1elynek sürüsége .toC·nál 1, forráspontja 760 mm. nyomás 
alatt 1000. 

Platina le1nezen Tag'y Li\'egcserepen beszáritva sen11nincn1íi inaradé~ 
kot 11en1 hagy. lCénbydrogéngázzal telitve, színét nen1 változtatja, ne1n tar~ 

tahnaz fémeket, ,Cu, Pb, Sn) ~vic:l'curi-chlóriddal ne1n zavarodik. Nc1u tar
taln1az am111oni&kat. Hígitott kénsavval és kálitnnhypermangánáttal f6zve 
rózsaszínü marad, (nem tartalmaz szerves anyagokat_). 

1\Tyerheü'í ha közönséges vizet egészen tiszta edényből le.párolunk. 

1fi. l\énhydrogén-víz. Aqua hydrosulfurata. II2 S tön1ecssúlya. B4. 
1 köbczenti1nétel'éhen 0.004 gr. Il,S gá,,;. 
Kellemetlen záptojás-szagú, színtelen folyadék; a levegő behatása 

következtében lassanként elbomlik, a mikor is a kiválott kén sárgás-fehér 

üledéket képez benne. 
Ezüst·11itrát-oldattal rnegnedvesített szu1'opap1r, ha a kénhydrogén 

vízzel telt edény nyilá.sa !ölé tartjuk, azonnal 1negfeketedik. 
Ferrichlóricl-oldattól azonnal és erősen megtejesedik, kén -válik ki. A 

kénhydrogén készitéshez vaskéneget használunk, melyet kénsavval, vag'y 
sósavYal felbontunk. 

Fe S+H2SO+=Fe SO._+H2S yag,r; 
Fe S+2HCl=Fe CI,+H,S . 

.!.\_ vaskónoget n1ogyoró nagyságú dnrabokra törve kótfurású dugóval 
ellátott ü\~egbe teszszük. A dugó egyik nyilásába \ 1,Teltcr-féle biztosítótöl
csé1 t, a Jnásikba gázelvezetö csö-vet illesztünk. A gázelvezetö csövet ogy, 
vizet tartahnazó mosóval, azt pedig lepárolt -vízzel rnegtöltött felfogó edény
nyel kötjük össze. A készülék ilyetén összeállítása 11tán a Vilelte1·~féle töl" 
cséren keresztül kénsavat öntünki mire a kónhydrogón fejlődni kezel és a fel

fogó e<lényben levő víz á.ltal elnyeletik. 
113. Salétromsavas-ezüst. Argentum nitricum. AgNO~ töniecssúlya.169.7. 
Le111ezes színtelen jegeczekből áll: szagtalan, fémes izí'.i1 közö1nbös 

hatású \agy igen gyengén savihatás1\. Tiszta leveg·őn nem változik. Gyeng'e 
hevítésre inegolvad, n1ag'asabb hőmérsékleten, barnavö1•ös g6zöket fejlesztve, 
s fé1nezüstöt hagyva hátrai elbomlik. A_z ezüst-nitrát 0 6 súlyrész vízben 

és 10.2 súlyrész alkoholban oldható. 
\Tizes oldata

1 
fölösleges a1nmoniával elegyítve, se1n csapadékot nem 

adi sen1 kék színt nem ölt, nem tartalmaz rezet. A vízes oldata fölösleges 

sósavval kicsapva
1 

megszürve és elpárologtatva maradékot nem hagy hátra. 
A kén1lósekhez cg;-,~ liter vízre 16.97 grammot oldunk fel. Az arzén 

kinnltatá.sához 500/0 oldatát készítjük. 
17 Salétromsava.s-bá.ryum. Baryum nitricum. Ba(N03 \ tön1ecssúlya 226. 
Szintelen szabályos rendsze1•be tartozó jegeczekot, vagy clurva jege

czes port képez. 12 s1í1yrész hidegvizben oldható, meleg vízben alig, alko

holban, salétron1sa-vban nem oldható. 
l{én1szernck a vizes oldatát használjuk. 
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öG. grau1wját feloldjuk aunyi vizlion, hogy az oldat lUO köbczenti· 
n1ctcrt Legyen. G,y psz-oldattal azonnal csavadékot ad; czüstnii.ráttól nen1 -vál~ 

tozik. l{özöu-ibös kón1hatású, sc1n kéahydrogénnel som kénammoniurun1al 
nmn változik. Iligítolt kénsavval kicsapva1 folmelogítve, loszűrve és a szü~ 
rocléket elpárologtatva. n1a1'adék ncn1 1narad vissza .. 

18. Benzin. Benzinum. 
Az a.meri kni kőolaj átpúl'ologtatása útján előállított folyadék. 
Tiszta, színtclon 1 s11játs{1gos szagú. Itatóspapirra cseppentve, lnaradék 

nólkííl elillau. Ni1gyon gyulékony; vízben alig1 alkoholban és acthe1•ben 
könnyen oldódik. Fajs1ilya O.ö8--0.7 ; G0--80°-nál forr. A jódot rózsaszínnel 

oldja. 
19. Benzol. Benzolu1n. C6H!l tö1necssülya 78. 
Színtelen, könnyen n1ozgó, or6sen fénytörő, sajátságos zamatos illatü 

folyadék. Fajsúlya 15 110-ná.l 0.885. :Forráspontja 80.5°.; do közönséges hő-

1n6l's6ken is könnyen és tökéletesen elillan 1\,._ jég olvadáspontjáig lehütve1 

jcg·eczcs törneggé válik, mely 4-.5°0-nál megolvad. 
Vízben oldhatatlan, alkohollal, acthcrrel, chloroform1nal elegyíthető 

](önnyon n1eggyl1l és erősen kor1nozó lánggal, 1naradék nélkül el ég. Flis~ 
tölgö salétromsavban enyhén tneg1nclegszik és átlátszó folyadékká oldötlik. 
Az ollhLt sok vízzel hígítva, a ví:1.ben alá.szálló olajszcl'ÍÍ cseppeket választ 
ki

1 
n1el~~eknck koscrfi rna.ndolaolaj-szaguk -van. (Nitrobenzól keletko:i;ik 

C
0
lf

5
N(),

1
.) Tön1énykénsavvtü rá7.Ya, hosszabb idi) ntulva, sem barnul Ineg. 

20. Oltott mész. Calcium hydrooxydatum. Ca(OH)i tömecssúlya 74. 
Égetett inef'zct összekever·ünk félannyi lepárolt VÍ'..':7.CL Oldat.a lúgos 1 

kóinhatás\Í. folyatlók. Szónsaviartalinú levegővel összorázva mogzavarosodik. 
21. Egetett mész. Calcium oxydatum. CaO, törrteessúlya 56. 
Többé-kevósbbé f'ohór színü, kisebb, nagyobb cla1·abokat alkotó test 

Vízzel leöntve Jncleg- fej16dés közben oltott 1nészszé alakul. 
22. Gypsz-oldat. Calcium sulfuricum solutu1n. CaS04+2H~01 töniecs

Rt'dyti 172. 
Színtelen

1 
közö1nbös kérnhatású folyadék, Darynn1nitráttal, valamint 

an1nionin1n-oxaláttal azonn<11 cst1fH-1,<lékot a(l. 
A ké111szerül használt oldat olőállításához, egy bizonyos tetszós sze~ 

rinti 1neunyisóg·íí sót leöntünk köriilbelöl ötven annyi lepárolt víz,.;el. Több 
nnpigi tölilrnzörös rázás közben állani hagyjuk, n1ajd ha loülepedolt s a fo
\ya.dók inC'glisztnlt, inegszürjük. Az oldat kö1·ülbclől 0.2°/0 calcin1n-sulfátot 

1nrlaln1az. 
2fl. I\:ék lakrr1uszpapir. Charta explora.toria caerulea. 

8,7, 

Töin{-inv la.lunu:ozoldatba., n1elyhez annyi ainnHiniákat atltnnk, hogy 
oklnl halá,t·or.otlan k6k_ké váljók, fehl•r s;;:Ül'Őpapil·ból vágott l'.lzelelekol 

111{11·!.unk s azokat tnegszúríl.va, jól záró e(lényl1(~ ellor<sziik. 
24. Curcuma-papir. Charta exploratoria lutea. 
Dut'vn. pon·ú !-iil'l knl'ln11na-gyökórliűl. egy bizonyos inennyisógot, G-szot' 

annyi liigított 7001
0 

alkoho!liu. töbü napig' g'yakori rázás közben áztatunk. A 
4 
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megszűrt folyadékba tiszta, fehér szlíröpupl1· szeleteket rná.rtunk1 n1egszáQ 
rítjuk s világosságtól n1e11tes belyon jól záró edényben elteszszük. 

2G. Vörös laktnuszpapir. Charta exploratoria rubra. 
I\:ék 1akn1usz-oldatho;r, annyi _phosporsavat adnnk1 hogy a kék szín 

épen vöi·ösre változzék. E folyadékba szüröpapir szeleteket áztatunk, nie
lyeket világosságtól mentes helyen megszárítva jól z{11·ó edénybe teszünk el· 

2G. Chloroform. Chlo1·ofor1nium. OIICln tö111ecssúlya. 119.2. 
8zintelon

1 
átlátszó, nem kelknuetlen szagúi édeses izli, könnyen illanó. 

vízben alig oldodó, alkohollal, aotherl'el, zsirokkal elegyíthető, erősen fény~ 
tör6 folyadék. :B'ajsúlya 1.485-1.489. Forráspontja 60-62°0. Nchány csepp 
chlorofor1uot, alkoholban oldott kálitunbydroxyrldal és pá1• csepp anilinnal 
folinelegítve kellornetlcni átható szagtl isocyanphenyl C6H 0-NC keletkezik. 

JIJlpárolgásánál mnradékot nen1 hag'y, vízzel összerázv<t közömbös ha

tású. J ódkáli um oldattal összerázva netn lesz rózsaszinüvé. Egyenlő térfo
g'at tömény kénsavval összerázva hosszi~bb idő n1ulva s01n szinoseclik 1neg. 

27. Eczetsavas-réz. Cuprum aceticum. Ctt(C:JHu02) 2 H2 0 tömecsst'tlya 199. 
Sötétzöld jegeczekből áll; kén1hatása savas. Tizenöt sülyl'és;.; hideg· 

és fí súlyrész fo1TÓ vízlJen oldható, ~Ievitve oczetsav-szagot áraszt. Vizes ol-
data fölösleg·es ammoniáktól sötétkék színű, átlátszó folyadékká válik. Fi.i
lösleges nátronlúggal elegyítve és felforralva fekete rézoxydhydrátliól ú~l{J 
csapadékot ad; az ei·l'ől leszűrt folyadék kénhydrogénvíztől ne1n zavarosoJ1k. 

28. Vaskéneg. Ferrum sullu1'atum. Fe S tömccssúlya 88. 
Izzó vasnak kénnel való összeolvas1dása útján készített tö1nör) Jé1n· 

fény(í darabokból áll. Higított kénsavval záptojás szagú kén\1ydrog·ént foj" 
}eszt; nz oldat felforralás után, ferrioyan-káliumn1al forroferricyanürböl {1.lló 

kók szinti csapadékot ad. 
29. Vassulfát. Ferrum sulfuricum. Fe~2S0,1 14I-I20 tö1nec::isüly1i G5ő. 
Zöld szinű jegeczos test; 1.8 sülyrósz vízben oldódik. 1-figított vize:'! 

oldata baryumchlóriddal fehér, ferricyan-kálium1nal kék ('.sapadókot ad. l(i
fözött hidegvizes oldata közö1nbös hiLiású. Használatkor a porrá tiirt jege" 

('zeket kétszcrann,Yi kiflízött hideg vízben oldjuk. 
30. Sósavas-rosanilin. Fuchsinum. c~{)Hl\)N3HC1 tö1ncC8Súlya i\37.2. 
Aranyos-zöld

1 
fényfény(í kristályokból áll. Vízben nehezen, alkoholos 

vízben. könnyen,· szép vöröses szín('ion oldó<lik fel. .A. vörös oldat an11nn · 

niáktól elszintolenedik. I:Ievítve u1a.radék nólkül el óg', 
31. Mercuri-chlórid, Hydrargyrum bichloratum corosivum. llg Cl~ tö-

1nocssúlya 270.8. 
Aprói fényes febér jeg·ec?.ckből álló, s;1,agta.lan1 1nar6 ós undorító f(nu · 

izü test; szétdörzSölve fehér porrá lesz. ,'1'r.t.,)SlHyu, 5.3. Hovílvo 2G0°~on n1og 
olvad és 3000.on forrás kiizben tökéletesen elillan. lG sülyrész hi(lcg, i1 s1.Uy
rész forró vízben

1 
ugyanannyi alkoholbnn ó::i -! s1'ilyt·és1. nethodien oldható. 

Vizes oldata savi hatású, konyha-só hor,z(uu1ására azonnal köziiuiLiif; lesz. 
J!~züstnitráttal fehói·

1 
tnrós, nált·onltígga! pedig ;.;árga csa_pltdékot lHl. Kémle

lésre egy súlyrészt 19 súlyrész lepá1·olt v.ízheu olclunk. 
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:12. KáJiu1n"acetltt-oldat. Kalium aceticum solutumG C2H3 I{ü~ tömecs~ 
súlya 98. 

IIárorn súlyrész vízben egy sülyrész káliu1nácctátot oldunk, Az oldat 
kiiz{iinbös halásü 1 szinl-elen, átlátszó 1.176-1.180 l'ajs1ílylyaJ. 

an. Káliumpyrochromát. ICálium~bichromicum J(2 Cr~ü1 törnecssülya 295. 
Si.ilétsárga-vörös nagy jeg·oczekbúl áll; 10 súlyrész vízben savanyú 

k{lmhatású vörös f'olya(lékká oldóclik, Vizes oldata ólo1naceüíttal sárga chron1~ 
.'>avas ölon1 csapndókot a.cl, 1nely nút.ronlügba.n föloldódik. I'latinadróton bo
vítvn inr.golva.d és a lúngot fakó ibolya.s?:Í11(í1·0 festi. 

il~-. lCálinm~bromid. ICa.liutn broma.tum. J(Br tön1e(~Sfní lya -119, 

Koezkri alakú s1.in1olcn, szngtalan, csipős 1 sósizl'1, 2 l'észvír,ben 200 
r?-sz a.lkoltolhan oltllndh j0ge('zos test. \ 

\Tízes ohla(.a kevés chlórvízzP1 {is r:hlorofo1T11n1al ösm>:erázva az utób~ 
bit vifr(i,s(;s-sl'í.1'g'Ít.l'ft festi. 1-'lntinn-dró(.oa líu1gbn. 1.artvn fakóibolyára, f(\,"lf.i. 

i-H:í. Chlórsavas kálium Kálium chlorvium KCl(\ tön1ecssülya 122.4. 
T.,oinezos vagy 1.fthlnnlak1í az 0g,yhnjlú!'ltÍ t•cntlszcrbo tartozó jegoczokn 

b()l áll. 1() st"dyt'ÓS?. hideg' és :-\ st'tly1·ész fotTÚ vízben oldhat(). V"izes oldatn. 
HÓSH\Tval 1nolcgílvo ch!úrfojlfícl(~S kövelkp.ztéhon n1egsúrg11l. Platiua(frólon 
hnvítvP1 a líingnt Ja.kúil1ulyára fosti ; égbet{í anyagokkal dörzsölve, ütve vng'y 

lievítvo igen vcszólyes 1nóclon rohbnn fel. 
:1G. ICáliumbicarbonat. Kaliumbicarbonic um. ICIIC0:1 törnecssúlya 100. 
S?:intel(;n, átlátszó jogcr,zokböl áll. 1\_örülbolöl 4 súlyrész vízLe11 oltl,. 

hntó; 11.\kohollrnn ohlha.tnt1an. J(én1hn.tása li'tgos. 11igíloll kénsavval leiinty0 

or6son pezseg ; platina.dróton hevítve a lángot fakúibolyára. fef>ti, do ne1n 
sá.J'gítja nieg. "'\Tiz:es oldata kénhydrogéntöl nen1 változik1 Biég· akkor SfHn1 
ha olöbb cc:;,cl~avval tú!tolítjük. Balét.ron1savval tültelítve, son1 hary111nnitrfttt.ól 
sen1 czilstnitráttól nmn zaval'osoclik 1neg. A száraz kószít1n6ny G gran11nja 
platina tégelyl)Cll hevíivo 3.44-3.4G gramm rnaratlékot hagy. A jegoczokot 

l111out porni dörzsölve, itatos pa.plr között kisajtolva, pontosan len1ériiuk bo
llí!c l 0 gra.1nmos részleteket s azokat .készlet.Len tartjuk. 

i17. Káliumjódid. Kalium,iodatum J(J tö1necssúlya 166. 
Koczka alak1'i) l'oh6r jcgoczckb51 áll. Jze csipös, sós, később kosor~ 

nyPs. Fajsl'ilya 2.9-B.91 :;;--ed rész vízben 6s 12 st'dyrész alkoholban old· 
l.iatö. A_ levegőn Herr1 nrnlvosedik n1og; kén1halása köziin1hiis, I'la1inad1'óton 
hevílvo1 n lá11goL iholyíil'a festi Ot százalékos oltla.ta s01n inészvíztríli ::ien1 
k(;uliy(lrogé11tGl 1 Rc1n báriun1-chlúricloldattól nem zavarosodik mog. Higítof.t 
kén~ftvval 111ogsa.vanyítoU oldata. ko1nónyítö ol<lat1ól nmn kókiil n1og. 

Oltla.ta nfttron1i'1gga.l, forros11lfál., ftnTi-chlori(l ús r;ósavval összelöllve 

1H1m kú!dil tneg. 
i18. Má.gnesium~droxyd. Magnesiumhydrooxydatum Mg(OH)?. tfiruees 

sülya 5!1. 
lllil'eLHr igAn ki.innyí't po1·. Nnl6t1·n111savas oldata ezi.ist-nit1·áltól 11e1n 

zava.rosoclik. meg. Sav\Tnl leönt\'8 uon1 pezseg·. I~é1uhal.ása lügou. IIevítve 
vizet veszít. 

4* 
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BD- Nátriumhydrocarbonát. Natriun1-l1ydrocal'bonicurn. NaII C03 iÓ· 
1necss1.Hy 84-. 

Fohór1 11cn1 átlátszó, it levegőn el 11e1u 1uúll(l jogeczcs k6rogből áll. 
13,8 súlyrész vizbon.-'.olclbató; ize gyeng'én lúgos. IIárom g1·anunja. tégelyben 
kiizzítva legföljelili 2 gran1111 nHu·atlékot hagy. A 1naradók et·ösen lúgos 
hatású; plut.ina<lróton hevítve a lúngot fa.kósárgára festi. I-Iigított sa.vval 
leöntve élénken pezseg. \Tízes oldata nutgnesitnu-snlfáttúl ne1n változik. 

40 Nátrium-nitrit Natrium-nitrosum. Na NO~ törnccssül;ya 69. 
1\._11ró jegeczekblíi álló sótömeg; vízben és alkoholban könnyen olclhntó. 

J(is l'észét tiin1é11y kónsavva.l leöntve barna-vörös gő7'Ök f8jlődnek. I'latinn

dróton a lángba tarivtL ólónk fakósárgára festi azt. 
IIasználatkor lD-s?.er [tnnyi lepárolt vízben old,ink. 
41. Nátrium~sulfit. Natrium-sulfurosum. Na.:iSO:i 7 H~O tön1ocssúl,y<t 2ú2 
Szintelen jcgcczckből áll. 1\,._ levegőn eln1ítlik és oxydátió fo1;-,Ttán kén-

savas nátriunnná alakul. Higított kénsav, a nélkül1 l1ogy 1nclegítés közben 
megtejesjtenó a:t oldu.tot1 kéndioxyclot. fejleszt. Platinadróton hevitve1 a lángo1 
sárgára festi. 

'l'ön1ény vizes oldata báryun1cblóricJdal csapadékot ad, mely $Ósavbnn 

n1ajd nen1 tökéletesen feloldódik. 
IIasznála.tkot' 19-szer annyi vízben oldjuk Jól záró edényben tartjuk. 
4-2. Nátrium~thiosulfát. Natriu111mthiosulfuricum. Na~S~O<i 5H~O liVInecs-

súlya 24-8 . 
.Á~látszó jegeczckblíl áll i a levegőn ne1n változik; ví?.llon ki.innyen 1 

~J.koholban :o,e1n oldható, kémcsőbe hevítve, jogec:-:vizébeu n1cg'olvad, ha er, 
oldatot nyugodtan hagyjuk kihülni, folyékony nu1n1d, dc ha e.gy morzsányi 
szilárd nátriumthioslllfátot dobunk bele, azonnal j"ogeczo,'3. tömeggé n101·ove
clik meg, melogfcjlés közben. \Tízes olUata higíto,tt só-savval clcgyíl\10· 
kéndioxy<l szagot áraszt1 s az oltlat 1nogtcjoscdik a kiváló kóntől. IGz(is~ 

nitráttal fehér csapadékot ad ; n1ely felforraláskor u1egf'eketedik V ízes ohlaia 
báryutn~chlóriddal 11en1 változik. 

43. Indigó-oldat. Solutio-indici. 

Az intligónak füstölgő kénsavval készült ol<l<ttát lángronk1iókhoz való 
használat esetén annyira. higítjuk

1 
hogy a kálinn1carbonát.tal n1egfestett láng 

jöl keresztül lássék az oldaton, de anát.riun1-carbonátta.l festett láng szine uo. 
44-. Alkohol. Spiritus absolutus c~·H5 0II tö1necss1Hya 4ü. 
Szit1teleni S?.oszes zan1atú folyadék; fnjsúlya 0.79..!. For1·ópontja 79.ö°C, 

lVIeggyujt\Ta gyeng-ón világító lánggal óg, \Tízet 11en1 1a.rtahnaz1 benzollal 
összot•ázva ncin zavarodik. l'viaradók nélkül elpárolog. 

45, Ónchlórűr. Stannum chloratu1n. Sn CJ2 tö111e(\Sstílya 188.2, 
Szintolen jegcczoket alkot, n1clyek úgy Yízben rnint alkoholban kevés 

sósav hozzáridása után szintelonűl oldódiki ötsziil'annyi tö1nónysúsavv11l fGzve 
no1n barnul lneg, Vizes oldala sósavval n1egsavanyltva b{1ryiHnnit1·átt.al ncn1 
változik. JZ(•nfiyd1·ogú11ncl ttíllclítvc, a kiválott ('Sapntlék szii1•0J6koi P.lpá1·0-
logtatás11{tl tnnead(:kot 110111 h:tg)' vissza. 

iJ 

4ü. Zink (tiszta.). Zinkun1 purum. Zn ato1nsúlya 65. 

5" " 

Kókes fehórszinü, fó1nfó11yü lcn1uzokből1 rndacsktíkból vag',Y csepp 

alukü da.rabokból úll. J1'ajsúlya G.9. J-Ievitvu 438 11-nn 111egolvad, lligitol.t kén

C>avban vagy sósavban igc11 lassan old6dik) hydrogónt fejloszlYO. 

Arzónt, antin1ont no ta1•talmazzon. l~zen fel'l.őzmónyek ki111utatását, ille· 

tőleg f'olkeresósót lásd a. részletes olemzésl eljárásoknál. 

b) KiJzelítőleg egyswr szabdlyos kémswrek. 

1. Ammoniumchlórid. Ammoniun1 chloratum. NH4 Cl t.ön1ecssúlya úi-1...J .. 
Fehér jcgcczes por; ogyonlö 1nennyisógü forró, háron1annyi hidog

vízLen oldható, KBn1ba.tása közötnbös. Szára,..; kó1ncsőben hcvíLvc, tll()J . .('ol

vadás nólkí'tl, 1naeadék nélkül elillan. Nátronlúggal 1nclog·itve nn1111onfi.t fej" 
leszt. 'Vizes oldata. cziist.nitráL!al fehér turós csapadékot ad, rnol,Y fölöslugos 
uu1n1oniákban oldódik. Chló1·báryun1tól, eczetsavtól, [;;:énhydt'Og'énHít, k6n~ 

an1111oniu1ntól no1n változik, .Jód ol!la.ttal sen1 azonnal, son1 2-3 óra llHLlva 
neu1 ad csa.pa.dékot. 

A ké1usze1·nek használandó oldathoz le111él'iink: 53.,~ gra.unnot s fel· 
oldjuk annyi vízbe, bogy nz oldat 1 litert. tegyen. 

2. Sóskasavas-ammonium. Ammonium oxalicum. C.,(NH~)~0.1H·~o tö, 
1necsslÍlya 142. 

Szintelen, oszlopalakú jegeczes Lest.. A jegeczek 20 rész vízben old
hatók .. H.evítve n1aradék nélk(íl elillan. l(ónhydrogéunel, kóna.n1111oniun1nud 
nc1n változik. Sósavval megsnvanyít.va, fei1nelegítve báry111nnilrát-oldatlal 

Hzint.ón ne111 változik. Nátronlúggal a1un1ouiáka.t fejleszt Gypsz oldattal fehél' 
zavarodást ad, mely eczetsav bozzáa.dásíira nen1 ti.inik cl. Chlórcalciu1nn1al 
f'ohér csnpndékot nd, 1noly híg sósavban tökéletesen fr.lolc\ödik. 

.I(én1szcrlil 71 gran1111ot felol<lnnk 1 li.ter vízrP.. 
3. Báryumchlórid. Baryum chloratum Ba Cl~ 2II,O tö1necssüly 2..ta.8, 
Szintolc111 a levegőn nen1 v{tltozó tábla alakú jegoczckben jegoczodik, 

1nolyck 2·5 rész vízben tiszta. közö1nhös hatá.sü oldattá oldódnak, kónhyllro

gón, kéna1nn1oni11n1tól nern változik. Higított kénsavval kicsapva a. sziirodók 
elpál'ologtatásával rnara.dékot nom hagy. 

l{ómszeríil 121'9 g'l'ttinmot feloldunk annyi vízben, hogy uz oldat 1 
litert togyon. 

·1. Calcium-chlórid. Calcium chloratum Ca Cl~ tön1c(·ss1H;ya 110. 
A_ kérnszerűl használt oldatot kövotkezöleg kószi tjiik: 
Tiszta tö1nény 2r; 0/ 0-os sósavból lemé1•iink 146 gl'annnol, felhigítjuk 

ugyanannyi desztillált vízzel és felforraljnk. :B'or1·alás közbon
1 

apr6 részlo

tPkben annyi tiszta szénsavas meszet. adunk hozzi\.1 a mig az oldat vezs
gést már nem inutat és az oldat közömbös hatásnvá lett. A tneg'sziírt olda~ 

tot kihü.lés után felhigítjuk l literre. 
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5. Ferrichlórid. Ferrtun i:iesquichloratn1n. Fe Gla U H.1.n tiin1ecsstí lJ_"l· 210.'.~ 

Jcgoc'.f.üS, litn·nu.sú.rga, a levog6n szétfolyó ti.in1og· i VÍY:bon, alkoholban 

és otothorben tökéletesen oldható. I-Iigítol.t vizes oldata üi',iislnit.rát.tal fehér, 
túrós, fcrrocyankáliun1roal sötétkék szinlí csa11atlókot ad. li'errichlól'id fölé 
an1n1oniába 1nártott üvog botot ta.1·tva nem flistöli (.HCI). /\_ jóLlkálinn1os ko
nlényítö-o1dattal inognedvesített s,,;Ü1'Öpn.pirt nem kékíti meg (s7.abad Cl). 
Fól grannnját 25-ször annyi vízben oldva és fölösleges auu11oniával klesa11va, 
színtelen szliretléket ad, a, mely bepitrologtatva és kihevítve maradük nólkül 
elillan. A szürodék egy részéhez egy térfogat törnény kónsusat adva fi fcléUo 
törnény forrosulfát~oldatot rétegezve barna gy(íi·üt no1n ad. (l-INU;1 ne111 Í!tl't.) 

Husz rész vízben ol(lva
1 

nohá.ny csÓpp sósavt6l ós fcrricyank::ílinntlúl 11e111 

kéklH n1eg. (Fc Cl~ nem tart.) 
6. Sárga kálium0 chromát. Kalium-chromicum flavun1. !{~CrO.J töinecs

súlya 1\JG 6, 

Sárgnszinü 1 J'ész deszt.. vízben oldható jeg'el'zok, vi1.cs oldala salé
tron1savval rnegsava,n;(tva, ezüstnHnl.Ltal no adjon :t.nvat'orl<tc;t (chlnl'(lik). 
Pfonolphtaloin-oldai, vizeB ol!latát ne fesse rózsa8zin(í1·c (szahn.d a.lkáliúkJ 
oldaüt sósavtól inegvöeö:.::ötlik. (K"Cr~07 a.Jakul.) Sósa,vval fűzve t•.hl6rL fojleszl. 
Jl]züst-nitráttal sötétvörös csapadékot ad. Kómszerí_íl folohhuü:: 87.8 gr1ullloL 

1 lit.or ví7zre. 
7. Vörös vérlúgsó. n:alium ferricyanatum. K3 Fu(CN)n tö1n0csslily B2H.8. 

H.t1hin-vöri.ís, rornUos os:;,Jo11alakú jogoczek. 2.5 rér:;z vízben oldhatók. 
v·örös szinü oldatot képoz. Fcrt·ósulfáHa1 sötétkék sziní't csapa<lókuL 

(ferró-forricyanllr) ad. Ferrichlóridtól sötét1 barnás zölü szini öli, do csavn · 

dékot JlOIU ad. 
J{én1szernok feloldunk lOU.6 g'l'atn1not 1 liter vízre. 

Sárga vérlúgsó0 Kalium-ferrocyanatum. 1{4 11~c(CN),, 3f-I~ü t.ö111ecs

HLÍlya 422. 
Világossárga, levegőn szét nem folyó négyzetes oszlopü, J t•ész víz

ben oltlódó jegoezek Oldata világossárga szinü folyaüék. F'errós11lffütul vi
lftgoskék, ferrichlórid<lal söLétkók csapadékot ad, J(özö1nbüs ké1nhatású. Nö· 
savval megsavanyiLotL oldatát chlórháryu1a nern zavarosít.ja. (kénsavat 

nem taet.) 
I{é1nszeriU 105.5 grauunot feloldunk annyi vízben1 hogy ax oldat ogy 

litert tegyen, 
9. Kéncyánkálium. l{alium-suHocyanatum 
Szintelen, ugyanannyi vízben tetcn1os hőloszá.llítással olühntó jege

czek. Oldata a hígított fer1·ichlorid-oldatot vörösszinro festi Sósav e eózsa

színlt oldatot nem szintoleníti el. 

KérnszM·nek a jegeczes sóból 97 grarn1not ol<l1tnk egy liter vlzro. 

10. Kénsavas-magnésium. lVfagnesium sulfuricum. Mg S047I:I~O tö

mocssúlya 246, 
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Szintolcn, vagy feltét·, a levegőn kissó olnuill6 IHLsábos jegoczekböl 
áll. Izc kos(~ríi és sós. Fajsúlya. 1.G-1.7, 0.8 súlyl'ész hideg ós 0.15 s11l,v
rósz forró vízlien oldódik 

'li?;os oldat.a amn1oniával fehér csapadékot ad) 1noly chlóra1umoniu1u
lian oldható. Chlórbór,yn1nmal sósavban oldhatatlan fehér c~apadék ko 0 

lctkezik. 
Oldata közöinliös hatási1 1 oczetsavval inogsavanyítva, kónhydrogénnel 

nen1 változi~~ Ezüst~nitráttal ne1n zavarodik (chlól'itlok). ~~ölösleges ehlör
n.1nn101üun1rnal és am111oniával eleg,vítve kénatnmontól nem változik. 

f{é/Jlszernek Je1nériink belőle 128 gran1n1ot ép, felolrlj11k a,nnyi vízben 
hogy az oldat 1 Jiter lrgyen. 

11. Szénsavas-nátrium. Natrium carbonicum. Na~UOg10H~O törnecs
s!ilya. 286. 

Szintelen egyhajlású, le\'egőn eln1álló 1.8 sölyrósz hideg vízben 0.3 
sltlyréz forró vízhen erősen lúgos h~zel oldódó jeg-ecr.eket alkot. Alkohollian 
nen1 oldódik. 

Hígított savalcbau heves pezsgéssel ohlódik. Platinaclróton · hevítYc a 
111.ngot élénken sárgára festi. Oldata kénammo11iu1ntól, s01n eczetsavval tül
telítve kénhydrogéntöl norn változik. Sa.lótron1snv\'al túltelített oldata bá
ryumnitráttal nen1 ad vált.ozást, 1'~ziist-nitL•áUöl nem zfl.,varosodik 

Kr!1ns.2·ernek leinérünk 143 gran1n1ot. s oldjuk annyi vízben bog,v 1 
liter legyen. 

12. Dinátriun1-phosphá.t. Natrium-phosphoricnn1. NaaHPO-i12H~O tö
n1ecssi'tly BD7. 

Szintelen átto(;szG1 hasábos jeg'eczekhől áll; száraz levegőn igen köny
nyen ohuúllik. Ize enyhén sós, ké1uhatása lügos, Hevítve 4Q!Lon 1negolvad 
5.8 sltlyrész hideg, 2 sülyrész fol'l'Ó vízben oldödik. Platina.dróton a lángba 
tartva élénk stí.rgára festi. ll':züstnitráltal sárgás csapa.tlékot. a<l, a folyadék 
podig egyszers1nind savanyú kó1nhatás1í lesz. A sárga. csapadék salétrorn· 
savban vala1niut nn1moniában is könnyen oldódik. \Tízes oldata sósa:vvul 
n1 ogsavauyítya. kénhydrogén víztől nem yáJtozik. Salétromsavval n1egsaya 
nyitva sem Lá1·yunit6l, se1n ozüstnitl'áttöl non1 zava.rosodik n1eg. Oldatát a1n~ 
n:toniákkal túltelítve Be1u kénan1ontól1 son1 n.1n1noniu1noxaláttól nen1 zava
rodik ineg. 

]{é1nsz·ernek lemérünk 119 gran11uot és 1 liter vízre feloldjuk. 
13. Eczetsavas~ólom. Plumbnm aceticnn1. Pb (C~FI11 0~)2 (3II~) törr1ocs

súlya 478.4 
S:;:intelen, áttetsző jegoczekből áll; a levegőn eltnálik. lze eleinte édes) 

később összehltz61 fén1es Ké1nhatása. gyeng'én savas 1.75 súl,yrósz vízben 
és .S súlyrész alkoholban oldhal.ó. 

Vizes oldata kénhydrogénnel fekote1 kátiu1nchrom::íttal sárga csa~ 

padékot ad; ez utóbbi nátronlúggal oldható. Tömény kénsavval szúrós eczet
savszagot áraszt s egyszersmind fehér csapadékot ad (Pb 804). J(émszcrnek 
239.2 grammot feloldunk annyi ví:i:.ben, hogy az oldat. 1 liter leg,yeIJ,, 

l 
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e) Közelít5leg ötssöF .sza/Jdlyos kémszerelc 

1. Eczetsav. Acidum aceticutn. 
Tö1nóny 960/0-os cczotsavból 312.G gn1nnruit fclhigíl.itnk ví:-.zol egy literre. 
Szintolen

1 
átlátszó folyadék:; í:r,e, szaga átbató és savanyú. F'ajsú\ya 

1 .064. Fo.rráspontjn 11 G-117°C. Gőze 1negg·yujtható. Nchúuy cse11pei 1un1nu-· 
uiávftl Lelítlink, fcrrichlóridtól sötót vörös sziní'tvé válik (cczetsavas vas). Kzú

zadrészébe11 f/6"/ 0 eczeisn vhydrát foglaltatik. 
2. Sósav. Acidum hydrúchloricu1n. l-l Cl tiin1ccsst'tlya BllA-. 
Szintelen 25°/0 sósavgúzt tat'tahnazú folyad(~k. FajsLHya Ll~iJ, Hc11ú." 

rolva maradók nélkül elpárolog. Önchlot·űrrel fchnologítvc no adjon barna 

színt. (As) 
J(ónszcrnck a tiszta tömóny sósavból 728 granuuot folliigíL1u1k egy 

literrel. 
3. Salétromsav. Acidum nitricuni. IINO:; lö1né11yst'tlya GH. 
Tiszta, szintolcn 50 1'/0 savhydrátot tartiiln1azó nnu·ó savanyú folyadék. 

lJovítósnél iökélotesen elillan. Fajsúlya 1.31. J\ rózforgáesot, viiröKlia.1·na 

gőzök fejlesztése közben oldja. 
Vfr:zel higítva st'nl ezüstnitráttal (lICl) sen1 báryiunuitráttal (lI~ 8U.1) 

ne zavarosodjék. Kónbydrogón vízzel ncni változik (fón1ok) káliun1 hyvor-

111{1ngánálot no szintolcnitse el (HNO~).. 
](é:U1szernek a tiszta töinóny salótro1nsavl)ól l-iilü grut11n1ot felhigítuuk 

deszt. vízzel egy literre. 
4. Kénsav. Acidum sulfuricum. II~ R04 tö1nocsst'tlya \J8. 
Szintelen s?.agtalan ol,Yszerí't folya<lók. Fajsülya, 1.84. Vízzel elog;yítve 

tcte1nosen felinolog·szik. Dáryuinchlóritldal porszcrí't esapiulékot ad 1 rnely 
\só::>avban uem old6dik, Platin1tle1nozen elpárologtatYa iual'a(lók nélkül elillan. 
Alkohol hozzáadására ne zavaL'Osocljók (kónsn,vas sók, ólon1sulf<'Lt). ]1'errö
sulfátot rétegezve ne adjon barna gyiiriit (HNOal ]uí.liu1nhypcrn1á11glu1átlal 
összohozva az oldal ró,,;saszine ne változzék (SO~ IIN02 ), Ji.ónhyllrogf11111el 
nc1n n.d szinváltozást (fé1nok). An11110Hiával és kónamrnoniuiHnHtl tult.olítve 

ne adjon csapadékot (Fe). 
J{éniszernek a tiszta törnény 94°/0~os k.ónsavból ~OG.G granunot felhi

gítunk egy litor1·0. 
5. Amonniák. Ammonia. Nf-f.1 OH tü1uncsstílya Bú. 
'fjszto, szintclon átható szúrós sz<tgú, 11Hiró ízlí, crör-i lúgos hatúsü 

.folyadék. ll~ajsúlya 0.9H. Szúz súlyrészó!Jon 10 rész annnoniagázt tarLa.ln1az. 

Elpál'ologtatva maradók nélkül elillan. 
l"!:czot.savval tultelítve kónhydrogénvízzol ne1u aü baro~~ zrtvarodá:::t 

(ólorr1, ón). An1111oniun1oxaláttal ne1n atl fehér zavarodást (calciun1 vegyok). 
Báryumnitrátlal> ezüst nitráttal szintén nem változik (kénsavassók, chlol'itlok, 

cyanidok). 
J(éniszernek a tiszta 10°/9~os amm.oniákból 850 gr1nmot. felhigítunk egy 

literre. 

~ 
·:1 
\-
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G. Szénsa.vasamn1oninn1. Am1nonium carbonicum. NH.1~ C0,1 t.ön1ecs
súlya f)(), 

I{c'tnln1y ú.t.lol.s:t,\í a1nu1011iak f;zag·t'1 jt>goczes da.1·abuka.l alkoL. Levug'föl 
nlinú!lik, fch<ir kórcggl1l vonódik. hl). Oldata ll1gos hatású, s1:.vakkal puz~ug. 
Nl'g'Y SlílyrÁsz vízben 'tökúlelPSüll o]([Ó(lik. lloYít.ve 1naracl6k nélkül clilbin. 
J1~ezctsavval telített oldatn Sfnn kénhydrog6n SC'1n búryutnnitrát seiu czí'rnt
nitrát oldntLa.l nen1 zavnrosotlik n1eg. 

J(én1szentck a gyógyszerkönyv ne1n ezt a r-;ót rondoli, lianoiu a tiszta 
1011 / 0 a.1nrnoni.n oldath61 lon1él'ot 42G grn.111n1ot, azt tclíteti 111ogn1osott szén

snvµ:ázza.1, a. telített oldathoz hozzftsda.t 42G gr lOn/0-os amntoniilkot ós a.zt 
l'olb igíllatja. 1 literre. 

7. Kéna1n1noniu1n. Ammonium sulfuratum (NJ--I~)~S tömccssúlya (i8. 

liJz ue111 egyébh, nünt kónbydrog611ncl tclílott an1u1ouiák oldat. 11'l'is
se11 k6szÍ1.\'0 Bzi11tolen> úllásnál n1ogsál'g'Ul, HHl!uoni:1 szagü. J\._ kónatntnu11i11rn 

oldatot. k.övoLkezlíleg kószíl.ji.ik: 425 gr:.1111111 tOO/u-os a1nn101iia oldatot tiszta 
kó11liyc\l'ogéug{1zzal telít.link. n telített olda.lhoz hozzá aclnnk 4~ií gTr1111 lis:1.ta 
umittouia oldntot :,; fclhigítjnk n.z ogószct 1 lit.orl'o. iviúgnúsiu1nsulfút.1.a!, 

búL',YllllUiilrú.Ual csapadékot no adjon. 

JV, A minőségi elemzí~s mödszereL 

A) Elő~izsgciiat, 

A rends:t,oros u1járást lrtinc1íg n1egclfizi az o1fíviisgú1at, a 
mnlynok czólja tújókrmist adni arról, hogy a vizsgálat alú veLL 
te;.-;L 111il'ólo ca.logoriúba tartozik és ennélfogva niilyn11 ailyngokru 
koli a vizsgábt kerosztülvitclónól különiiH tekintettel lcnniink. 
Az elővizsgálat kcresztülvitclúnél bizonyos meglrntúrozott rcnrl
szcl't követünk, Tekintetbe vcszszük a testeknek u hő és bizo
uyos alább Lsn1ortetend6 anyagok ü·únti viselkedését. 

Az előleges vizsgálatnak tiibhföle faját különböztetjük 
111og. llyone1c: szinítés és éle11yítés, hevítés zárt és nyitott 
iívcgcstíben, 11ovítés boráx és phospl1orsóvnl, 1Angs7'ínczós ós 
vógre a. színk.óp-olc1nzés. 

Az elővizsgálat keresztül vitel!rnél a lcgWbb eszközünk a Bun
sen szerlcosztotte lú1npa, a 111olynelc lángja többfólc cl1ornini vizsgá
lat végrol1ajtására a]l\al111ns. I-Ia a lán1pában, a világítógázt 111og·
gyújtjuk, akkor az fényes lánggal ég, A mi czéljainknál azon
ban a lámpa csövén kitóduló gáznak nem világító lángot kell. 
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adnia: e végből a gázt levegővc1 k_everj ük n1cg, rniclőtt ar, égés 
helyére eljutna. A l:impa esövc alúl, egymássu.l szembe fekvő 
kerekded nyilásokkal van ellátva, a melyek a csiíre tolt s 
szintén n1egfelelőleg átlyukasztott gyűrü e] fordításával, a levc
g·ő11elc tetszés szer·inti n1értékben n1cgnyitl1atólz, vagy elzárha.-, 
tók. A világítógáz a csőben fölfelé árnmoha, a nyilásokon 
levegőt 11úz n1nga lltán, azinl n1egkeYerődilc, s a tsö tetején 
n1eggyújtatván, teljesen el ég. Ilye11lzo1· nincsenelc a lángban 
izzó fino111 szúnrószecRlcék, a n1elyolcnek a lcözönséges láng 
világító lcépességét köszöni, nüvel a gáz szúnvegyeiböl való 
1civálásuk: pillanatában olegend{_í levegővel talállcozván, azonnal 
elégnek teljesen. 

Ha a gyűrűvel a lyukakat részleg elzárjuk, a láng vilá
gítani k:ezd s világltá..sa a ]yulcalc n1egny.itásával ru·ányban fok:o
zóclik. Levegő most csak kivülröl hatolhat. a lánghoz, a belsőbb 
részelcig csak kovéH ét· úg'y, 11ogy a szénvegyü1ctekből k:ivált 
szén r1e111 égl1et el azonnal, 11ane111 a láng· 1nagas 11ö111érséké
től izzóvá lesz s fényt áraszt, csak midőn a láng széle fölé jut, 
találkozik elegendő levegővel s ég el tökéletesen. Hideg tú.lczú
val lenyo111va a lángot, n1ega]cadúlyozhatjuk égését s koron1 
alakjában rakódik le a t.álczára. 

A nen1 világító lángban 11áro1n, egy1nást borító klip-ido1not 
külömböztetünk meg. A legbelsőt, a mely egészen súntelon, a 
lámpacsövekbiíl folyton kitóduló gáz-levegő elegy teszi; itt i:gés 
nem történik, a hőmérsék alacsony. Az ezt borító kúp norn 
világító, lcékoM szinü; e l1clyt n1egy végbe a gáz t:zónvegyei
nek fölbomlása s eléo·éso 

~ ' 

A harmadik kúp, a moly vékony köpenyegszcriien borítja 
a m{tsodikat., világosabb és fénylőbb kók színe által tlinik ki; 
a külső levegőnek a lánghoz tódulása által jön léti'e, benne a 
második kúpból még esetleg oxyclálatlanúl kikerülő gúzrészeos
kék elérik teljes elégésiiket. Ugyanilyen három kúpot külön
böztet}1etünl< n1eg a világ'ító lángban is, azzal a különbséggel, 
hogy itt a n1ásodik: i1cn1 kék, hane1n világító, rétegoibe11 jövé11 
izzásba a gáz fölbomlásáhól kikerülő szén. Ha a nem világító 
gázlángot egyes rétegeiben vegy-i_ 11atására s változó hön1érsék
letére megvizsgáljuk, a következű jellemző mozzanatokat találjuk. 
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A lángnak alsó rószén, ós pedig az a övben (1. 7 ábrát) 
n hiírnérnókloi. legalacsonyabb. Ez a rész 1.ehát könnyen illanó 
anyagolc eltávolítására, illoLőlog nehezen) vagy ne1n illanó tes~ 

tokből való elkülönílósére lrn.sználtatik. 
A belső kúp belső felületének 

lzútharrnad n1agasságában a U ővbeh 
reilnki1.ló hatása van, me1·t a belső 

kúpot lcépező el ne111 égett g'áznalc 
ezen rnagasságában már folcozottabb 
n1érsókleto lévón, a vele érintko;1,ö 
fornoxydot hevíti és ennek oxygónje 
rovására el ég. ]:jjzen rccluk:áló 11atás 
azonban csak jg·cn g·yönge és c;sal\: 
oly vegyületelcnél silcerül, a n1clyck az 
oxygént könynyen elbor;sátják. A ú 
öv alsó szi'fiítő 1Jlt.lJY 1·ellukálú térnek 

neveztetik. 
A felső redukáló tér, a nrclybon 

crélyoscbb hatások tapaszüllhatók, 
akként állítható elő, hogy a lámpán 
a l6gnyílásokat annyira kiscbbítjük, 
hogy a láng belsejében ogy világító 
kis kúp keletkezzék. Ennek a kúp
nak a lcözepén a e pontban a rnaga
sabb hőmérséklet és ízzó szómészccs
kék közrernüködóse következtében 
erősebb reduktió jön létre. 

7. á1n·a. .A_ Bioisen-fCle láng 
képe. 

~11. u lft.ni:r 8'l>1pja; 1J_ ömlf's)lt.ötlw; 
,-., ll-hú úlon,vltő foxydá!óJ t61•; 11 v.leú 
sziní1.0 f{t•dnoi\16] th·; e, fol<;ő éh1-
11yicö [o-x:;dfüó] Ler; f ff.lho\) B1.Íüítö 

[1·1_,on•.·Mó) ~61·.J 
A láng legmagasabb mérséklete 

11oszszánalc alsó ltarrnadánál v-alan1i
vel feljebb, és pedig a külső és belső 
bmok közötti tél' közepén d-·nél van. !~s minthogy ezen legfor
rób öv az anyagolc ön1lotl1etöségére való vizsgálatra használt.a
tik, azért azt az ó'mlesztő vagy olvasztó térnek, ővnok ne-
vezzülc. 

Bunsen számítása szerint itt a hürnél'Séklet körűl-belől 

2B00° C-t ér el. Az alsó és felső redukáló témek megfelel 
egy alsó és egy felső oJ;ydáló tér, amaz az olvasztó övnek 
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n1agasságában a láng külső szélén e--bcn) en1ez a láng leg-
1nag·asabb csúc·,sában /-bcn van. 

i\.?. alsó oxydáló tÁr l1aLúsa. korú.nü;on1 o1y erélyes, rnint 
a fo1söé, n7'é1-t CRalz gröngébli 11atárok előidó;i:ésé1·e -vétetik_ 
ig:én;ybe. 

A fentebbiekben ismertetett lámpa lángjával, az alább 
is:mortctenclő elemző eljárások hajthatók végre. 

1) S2inités és élenyítés. (Rcductió és Oxyilafió.) 

f<; módszer segélyével eldönthetjük, hogy a különbözií 
an;ragok n1inö visellcedést taníuúta.nalz 11a a Bunsen-lán1pa 
::;zinítö vagy élenyitő te1·óben he\'ÍtteLnok. 

A 111ódszcr gyak:orlati k:ivitele lcövetlceiőlog történik:: 
_t\._ r11egvizsgálancló anyagból egy darablzát finon1 porrá 

törünk: s abból egy parányit egy csepp lcristú1;yos szódával, a 
:rnelyct a lángban 111egolva.sztunlc, o1k:everünlc. L\ szóda arra 
'Való, l1og:y az anyagban esetleg jelenlevő savlcópzö an;yagolcat 
a szóda föméhez, a nátriuml10z küssiik, akként fölszabadítva a 
vjz~g·álat tárg;yát kópozö anyagban jelen levő fén1ct. 

Most arról kell gondoskodnunk, hogy e cseppet valami 
allrnlrnas módon a láng szinítő terébe iartsuk. JD czélra jó lesz 
egy svódg;ynfána.lc a f(tcslcája, inel,yot azo11ban, hogy idünelcc1őttc 
el ne ógjon, iüzn1entessó lcell tcnnü11k. Devonjulc szintén rneg
olvasztott szódúval, 111el;y a lángban nteg·olvad rajta és védö 
burok:kúnt veszi körül, úgy, 110,gr eg·y darabig e]lenál1]1at a 111a
g·as l1ő1uórsék: hatásánalc. i\. fácska vógén levő szódát 111eg·ö111-
lcszt.jük s ráragas7.tjuk a kémlelendéí kis golyócskát. Egy 
perczi·c bctartjtllc a láng sxinítö terébe, azután l1ogy Jel1ü1hcs
sen, mélyebben, a legbelsiíbb kúp közepérn. A gynfavégéről 
letörjük a gyöngyöcskét, piczi achát rnocs(trban egy csepp víz
zel el dörzsöljük; a vizet itatós-papirrnl eltávolítjuk s az anyag 
jó kimosása végett e műveletet két-háromszor ismételjük. Üjból 
vizet töltünk reá s most hozzálátunk a redukált fém rnine
müség·ének: a rnegá1J apításához. 

Ha })éldául g·yanunlc van, 11og·y a vizsg·álat alá vott anyag
ban vas van, az achát mocsárban foglalt anyagba belcrnártunk 
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egy magneses tollkést és eg·y párnzor végig jártatjuk benne. 
Ha az a11yagban vas foglaltatik, a kés n1agához vonza, a kéR 
l1egyére tapad. l\'Iuggyöződ \rén arról, l1ogy a kés 11cgyére valau1i 
reá tapadt, itat.ós-papirml lelöröljük a vir,ot, s megsziu·Jtjuk. 
.Bnl kezünknek n1utató és hüvelykújja hogyót ogy1ná.sra szorít
jul,1 s vúgig huzzuk köztük a lcésl1ogyét) hogy levogyi.ilc a 
reá tupnclt anyagot, s !iog~r 111cg ]ássuk: tényleg 111ag·nesos tu
lajdonságú por-e, vagy c:'iak szónpor a n1i a késre tapadt, kö
zelítjük a kés hegyét újjunkhor,: ha a fekete po1· ráng1·ik, mág
neses anyüg. De a vason kivül Jnagneses tulajdonsággal bir a 
co/Jált és a nickel fórn is. A vasra specziális kéml6siert kell te
l1át 111ég a]kaln1aznu11lr, ]1ogy cldönt8ülc a por 1ninéíségét. }j 

végből aionban föl kell oldani a port. Piczi iivegcsorépbe 1.esz
szük, s egy lzét csepp sósavval, 1ncg eg·y csepp salótro111savval 
melegítjük. Föloldódik .. Melegítjük móg, míg a savak fölöslege 
elpárolgott., s cne ·egy p:ír csepp víz7.el felhigítjuk. Ezután vas
tól mentes szürőpapirból vett. két vékony csíkra fölszivatjnk. 
A nedves folt.ot az egyik papircsíkon megérintjük egy haj
szálcsü végéről lelógó súrgavérlngsó cseppecskóvcl. A vassúk
nak ar, egyik kémlőszere. Sötétkékre kell a foltnak szinez6dnie, 
lm a porban vas volt. A másik szeletre a vasnak egy más jel
lemző kémlőszeréb6l kéncyánkálium oldatból cseppentünk: sö
tétpiros szín lm előáll, vas jelenlétéről fog tanuskotlni. Tegyük 
föl, hogy a vizsgálat tárgyát képezö anyagban mind a három 
delejes férn benne van. Ez esetben az anyag oldatát szívó pa-
1ii1Ta l1ozva, nünt elébb a vasnál sósavat és tön1ény salétrorn
savat töltünk, illettíleg flivunk hozzá; ha az oldat vörös, akkor 
,cobált is van a vizsgált nn;yag'ban, lia zöld alckor nic;lcel is. Ez 
ar, észlelés azonban nem biztos, azél"l tehát a papir csíkon 
levü foltot kétfelé szeljük. A folt egyik felében vasra kérnle
lünk, a fent leirt módon, a másik felében cobáltra és nickelre· 
i\.z utóbbi fén1ekt·e vizsgálandó, a foltot rnegncdvesítjük nát
rlun1lúggal; ha cobált és nicke] foglaltatik az anya.g'ban

1 
szi

nezé5dés tán1acl, a 1nely azonban 110111 olyan je1Io1nzö, 11ogy 
ebbiíl biztos következtetést Vüllhatnánk az anyagok jelenlétére. 

Ebből kifolyólag tovább folytatjuk a vizsg:'tlatot, a nút
xonlúggT1.l 1negnedvesJteit szalagot beleta t'tj uk eg'y oly:·1n. kén1~ 
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csőbe, a melynek fenekére egy kevés brómot töltöttünk. Ha most 
a folt megfeketedik, akkor vagy cobá!t vagy nickel, vagy rninda
kettő benne lehet az anyagban. Hogy a ket.tlí közül melyik 
van benne, azt a rendes elemző oljárásoklrnl döntjük el. A fel
sorolt fémeken kivül rnóg több fórn is sziníthetií a lángban. 
Ilyenek: a réz, óloni, ó·n, ezüst, arariy1 bisnn.tlh, aint-inion,, JJlat·ina. slú. 

A szinítő eljárás rninclen esetben a fonat lcirt módon liaj
ta.tilz végre. 

A szinített fémekkel pedig a követlrnzlíleg ejtjük rneg a 
tovi•bbi vizsgálatot: 

A rezet kimutathatjnk, lrn a mozsárban levű mamdékot a 
n-1ois{1rtü1·övel crGse11 dörzsöljük, vízzel l\iüblítjlik s a i11ozsáL' 
fenckót a röla visszatükröz() fén5rbon nézzük. 1iTöriifl, fén:ylő pik
kelyeket látunk benne. 1<~z a réz. Kilialúszunk heliíle, feloldjuk 
egy csepp salétromsavban. Az oldatból papirszeletre szívunk és 
sárga-v(~rlúgsúval l{érnlelünk. 

\fürüsbarna szín tú1narl; ez a rózrc jellen1zö vegyl1atús. 
i\7i oldat egy n.1ÚS részél1ez an1n1on1oniálz-oldatot ünt.ünk: 

gyönyürü azúrkúk színt látunk; ez csak réz jelenlótétöl eredhet. 
Az ólom a szinítés után fohéressúirke, nyújtható (:s lrnla-

pálható gömbökbcn jelentkezik. A szinítésnél nyert gömböcs
két. feloldjuk salét.romsa1•ban. A föl!isleges sav elpárolgása után 
visszamaradó port vízben oldjuk. Az oldathoz kénsa_vat adunk, 
ha fehér csapadék keletkezik, a mely salétromsavban nem ol
dódik, akkor a szinítésnél nyert görn böcske tónyleg úlonL 

Az ezüst gömböcskét salétromsavban oldva, s az oldathoz 
sósavat adva, mnrnoniák-oldathan oldható \Ctrós-fehér csapa
dékot nyerünk. Az ammoniákos oldatból a fehér csapadék sa
létromsavval újból kiválik. 

Az a?"an,y a szinítós után sárgTt szinü gö111böcskókben 111a
l'ad vissza, a melyeJz son1 salétron1savban, sen1 sósavban nen1 
oldódnak; de feloldhatók királyvízben. Az oldatból a fölösleges 
savat elüzve és az oldathoz lrnjszúlcsövel ónchlórürt adva, bi
borszinű csapadékot kapunk, az úgynove7iett Uassius„ft~le biborL, 
a melyet a porczellánfestészetben használnak Az oldal. eµ;y kis 
részéhez oxálsavoldat.ot töltünk és molegít.j ük. Zavaros lesz, a folya
dék teteje arnnyszinnel csillog s az üveg részleg megaranyozódik . 

.... -~~~---·· ----------·-·----·~· ===-~-----·~---~--- ----
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A bisnwth- es antimon-vegyületek szinítve fehér férnfényü 
gömbör:skéket hagynak vissza, a melyek ridegek, kalapál~·a 
szétporlanak A bismuth oldódik salétromsavban, s oldata sok 
vízzel folhigítva fehér csapadékot ad. Az anlinwn salétromsav
ban nem oldódik, hanem fehér porrá antú11011oxyddá alakul. 

Az ón fehér sziníí, nyújtható gömbökben szinítlrntű. A 
gömbücskók salétromsav által fehér ónoxyddá alakíttatnak. Só
savban oldhatók. Az olclathoz higanychlórid-oldatot adva, sziír
kés sziníí csapadékot nyerünk. 

l(önnyű a 11hos1Jhor lci,1nutatása ásványokban, éi'czekben. A 
megvizsgálandó anyag jól kiszárított finom porába kis darabka 
111ítriu111fén1et 11engergetünk n1eg, s a porkél'egg·el bevont nát
riun1ot keskeny átmérőjü és vékony falazatú, rövidke üvegcső 

lioforrasztott végébe toljuk, s azután a lángban rnegörnlesztjük. 
1~ür,tünen1én,yt látunk, a nátrinn1 oxygént von el az ásvúnv
p!toephorsavassóiból, s fölöslege a fölszabaduló phosphot•t·,;l, 
pl1ospl1orsavasnátriun1n1á egyesül. 

1<;z a vegyület a ned vos levegőn fölbomlik: bomlása, ha 
n1egnedvesitjiik azonnal végl>o n1egy, a nú.triurn a víz oxyg'ónjé~ 
vel, a phosphor pedig a hydrogénnel egyesül oly vegyülett.ó, 
a 111ely borzasztó ko1lernet1en, foghagy1naszagú ós rondkivül 
úrta1n1ns 1 s azonkivlíl azzal a tulajdonságg·al is bir, hogy a Je
vegön n1ár közönség·cs hőmérséknél Ls n18gától 111eg·gyúl. Az 
összeönJlesztés utún egy porezellán lapon széttörjük a csövecs
két, s az undo1z r:;zag, a csek_ély n1ennyísóg daczára, érez}1etővt~ 
lesz; rn{,g jobban fellép akkor, ha vizet fecskendezünk a por 
czellán lapra, apró villanások támadnak, a phosphorhydrogón 
gyorsan fejlődik és azonnal elóg. Az nnyagokbnn pl. úsvún;yok
ban levő ként éppen úgy szinithetjük, mint a fémeket. A kén
tartaln1ú anyagok:at. szódával keverten a szinítű láng·ba tartva) 
pezsgést észlelünk. Az anyag-b.m jelenlevlí kim kiüzi a szóda 
r:;zónsavút, s egyeHül a szóda nátriun1:í.va1, nútriun1kéneggú. A 
ke1<-~tkOl.(ltL iní1.riun1kéneget ezlistlen1ezre tóve, s oit vízzol szét
dürl.sü1ve nz Cl-iist1en1e:r, 111eg·feketed~sét idúzi elő ezüstkéneü' ke-- , 5 

letkezik. 

-~1 
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2) Ve1•ődékek po!'ctellcínon_ 

A verödék előriitíflisr" 

A megvizsgálandó anyagból egy keveset vékony asbcst-sz(tl 
segitsúgével a lángba tartunlr, és a szel'int, a nünt fén1, vagy 
oxyd-verödéket akamnk előállítani, az anyagot a folHéí szinítő, 

vagy pedig ar- élenyítö térbe tartjuk. Közvetlenül az asbest-szál 
fölött egy kivííl-beltíl mázos porczellán csészét helyezliuk el, 
a melyen a verődék képződilc A porczellán csészét vízzel tölt
jük meg, hogy erősen fel ne melegedjék. A verőclék kinézésébűl, 
különösen pedig a velök végrehajtott egyéb kisérletekböl biztos 
következtetés vo11l1ató az anyag irlinőségére nér,vc. Az e fajta 
kémhatások nagy becse abban rejlik, hogy segítségükkel mini
mális mennyiségíí anyaggal is oly meglepő ós határozott jelen
ségeket lehet előidézni, hogy más módszerek utján nagy anyag 
fogyasztás mellett sem sikerül jobban. 

A mrődék kezelése. 

Ha a verődéket egy kevés vízzel, vagy 111ás kérnlöszer 
oldatával ak:arjnk összehuzni, legegyszerübben hajszú.lcsövet 
használunk, oly módon, hogy a csöveeskét az illető folyadékba 
mártjuk és a benne felemelkedett kómlőszert gyenge fúvás itltal 
a verödékre juttatjuk. Egy másik erre a czélra szolgáló eszköz 
a cseppentő palaczk. Ez egy közönséges kis palaczk, a melynek 
becsiszolt dugója helyett egy, az alsó végén vékonyrn löhúzott 
és a palaczk nyllkába becsiszolt L\vegesű van alkalmazva. A 
cső felső végén alkalmazott kautsuk sisak pótolja az emberi 
száj müködését, a mennyiben a reá gyakorolt tágulás, vagy 
nyomás következtében a folyadék folszivódik, v;1gy kicseppen_ 

Czólszerií több ilyen kis palaczkot a szokásos kémlősze
rekkel: párolt vízzel, 20%-os salétromsavval, salétromsavas
ezüsttel, 6ncl11orürrel, nátron1úggal, an1111oniun1 ol(1a.ttal rneg~ 
lültve késr-lotben tartanL 

I-Ia n. ve.rűdékre n1nn1oniálc, vagy kéna1nmoniun1 tarLn.1n1{1 

lovegőt akarunk fujui, azt fordítrn felszerelt föcsken<lű palaczk 
segítség6vol te::.;iszlik. J~z t, j_ oly lon1bik, a n1ely11ek kétszer 
átrnrt dugóján át a furás egyikében, egy a palaczk lenekéig 

éi-ií fúvócső van beillesztve ~z illető o·ijzökkel t Jt ] • d ., _ , _ .
1 

„ , . . ' ~ - e, e evego a 
ugasz mas1 e !urasaba illesztett, a folvaclék felszin i·--1--tt 
· ·· 1 ·· l -1- , , e o o vegzoc o n1eg' laJ itott csövön át távozl1ati1c el. 

Bró:11.) vag;y füstö1gű júdhydrogén gőr.eit a verődékkel aként 
hoz~uk ermtkezésbe, hogy azt az illető palaczk szája r-1 · 
tartjuk. E czélra a füstölgő szert tág szájú palaczkok ban tarf~k~ 

A~ a'.·gd-verödék kó"nnyen jód-verődékké alakítható át az áital 
hogy tomeny alkoholos júdoldatba pamutból vagy as be -t : ' 
lakból készített ecsetet mártunk azt me<mvu'J-tv·t a · · -~ lskzal . , ' ' bbJ e' z ego a o-
1.fJlo~ .~ad-oldattal .~ verődéket füstöljük. Ha e közben jódtól 

barnai" szrnezett .Jüdhydrogen csapodnék le a verődékro. azt 
enyhe melegítés és reáfuvás által el lehet távolítani. 

A. JÓdverűdék kénverödékké alakítható az által hon- k • _ 
ammonmmos levegőt fúvunk reá, és a fölösleges m~nny'i;ég:n 
ler~lrndott. kénammoniumot enyhe melegítés és reáfnvás álte~ 
eltavohthat.iuk. a 

_ .A kér;verődék előállításánál czélszeríí a verődéket időkö-
zonkent realehelés által egy kissé megnedvesíteni. 

_ Az o~yd verődékek színe, szinítö anyagok; salétromsavas
ezust vagy onchlórüroldat iránti magok viselete továbbá a ke· · 
·1 „d.kk 1 ' nes 

-!~)~ v~ro -~ .e .~e e a s~íne~ oldhatósági viszonya n1i11dniegannyi 
isme1 teto Jelul szolgalnak az illető fémek fölismerésére. 

A verődékké a.lalc-itható (é'mek és i-eró-dékkel végrehajthat· k · „ 

h t - k t "l . o em a ,asa au ,azata. 
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J:. Táblázat. 

Fém, és élegver5dékek, 

neve 

" "' :. ·: ~ - !fekete, NH
8
·ban 

St 'b' _ fekete, a S fehé1• :, fehér 
1

j fehér 1 !dh ti 
1 uun . szélo barna ,i '"' I' i 'I o a, an 

I--- 11 if ~ !ll --- ---11 -'i i'czitromsárga, v. 

Arzen 
1 

fekete, a 1 on fehér ! fohér , fehér ;btn·naYörösNFl~a 
li :éle bal'na 1 ~ 11 li __ li ii ban oldható 

I---- fekoto, a I 1 ! ,: lt 

Bismuth a széle ko~ 1 il sfáerhgc~~,-~ ]'. fehér i; fehée I: fehér 

1, b ·1 "~ ' il li ' ___ --,I rom -~rna ~ :g 1 11 

11
szürke, széle j ~:@ 1 

Higany nem összea 1 z m , Nincs, mert felbomlik 
f„ " _I '+-> 1 

-- i,f - ug~-11- -- --- -- - --,1--------
világos ' 

Ól fekete, széle ! !1 ocker- fehér I! fehé1· fehér 

l---01-11-i!--b~~~l~~!I i :11'_sárga __ !L_!i --'.1 
f k ,..... · ' fehér, a széle e 1 . tml' e ete, a ..s 1 fekete ' fehét' ::, fehér kékesfekete lesz 

ac mn i[ széle barna ~ li I 1~, 
· Zinknm :,.' fekete, a ~ .

1

·!,·.·,, fehér .:, fehér- fehér 
széle barna 

I, 

1 

1 

fehér 
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IJ:. Táblazat. 

Jjd- és kénver5dékek, 

A fén1 ! Jódverödék .Júdver(idék !i Kéuveriídék 1 1 I(énverődék. 
~-""v: _J~ színe („ NH, színe 1 ké~f~'~mo-

11 ~:~~~~sr:~r~:: ~~~~~t~éssá~;~s IJI ::ra~n~s~;:s, 1:Eltü~tethet; 
Stibinm ! helve v1lágo- tökéletesen vízgőzzel nem 1: de nao-von 

1 

sabb sárga les:r, 1 eltiinik tiinik el lll nehe~en ___ --1 illetóleg eltunr~ 1 , -1------
11 'roJiissáro a víz-1 1 I! 

Arzen 1 gó~t reál~h~lv-e 1 Tokéletesen 1 Czitromsárga :1 Rogtön el-

1 

eltuntk 11 eltnn1k: lr tünik 

--1- ---11 ----1--
'1\:ékesharna, hús' Ilajnalvoros, e~ il : 

ivoros, egész haJ-
1

gészon ezJtro1n- 1

8 
t'tb él ,.-, ·· · 

Bis1nuth 1j nalvoros széllel 11 sárga szárazon 1 k 0 e, a_rna, sz e 1 .._, em tu1uk 
i1 ' 11 kaveLarna 1 el '.vízgózL reálehel~l:reálehelve gesz-„ ', _„_[I ve eltünik. ·1,l-tenyebarna 1'. /f ___ _ 

! Skarlátvörös1 ·, 1! · 

l.czitromsárga, víz a·· t tl t" : 
llig11ny :j gőzt reálehelvo 8 nn 8 18 0 ' Fekete 

__ _fi nem tűnik el i/ j ___________ i[ 

Nem tlinik 
el 

l.Tojási egész c7:it-': I' 1 

, il romsárga Yíz~ Először barna~' Nein tünik 
Olom i! g'Ö7,treálehelve ;i eltüntethető li •Örös, később : el 

![ nem tünik ol :! _ j __ feke:_ __ jj_ ·-
'I 1 '! Nem tünik Cadmhnn, Fehér b"""'ehér ! Czitron1sárga 11 el 

,-Z-i-11-_k_-'_'_m_._:-_· _ Fehé_r __ - -Feh·é~~ J F~hér---!'-iemeltünik 

.'-!. Kémlelés bérdxxal és plwsp,ho1•só~:ll. 

Némely fém, ha boráxal, (Na,B,0,) vagy phosphorsóval 
(NaNH,HPO,) összeolvasztatik, jellemző színií üveget ad, mely
nek színéről a fémet fel lehet ismerni. 

Egyes fém ezen üvegben eltéröleg viselkedik ax élenyítő 
lángban, n1int a szinítöben. 

-1 
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A kémlclés úgy történik, hogy egy platinadrót gyíírííala-

k ·1 . meo·lrnJ'lított meo·tüzesített végére reá tesúink a phos· u ao 'e> ' b 

phor:óból egy keveset, é~ azt ~ láng?a. tar:va rnegön;lesztjük 
annyil·a, hogy kil1ülés utan egeszc11 atlatszo uvegszeru gyon~ 

gyöt képezzen. Az így készített meg1nelogítet~ gyöngy1~0, rea 
teszünk a vizsgá1n11dó anyagból egy nag~yon k:is n1enyn;y1seg·et~. 

s most az elenyítéí, illetőleg a súnítőlángba tartva, újból meg·· 
ömlesztjük s megfigyeljük a színessé vtílt üveg színét úgy az. 
élenyítő lángban, valamint a szinítöben, meleg és hideg álla· 
potban egyaránt. 

A phosphorsó a rnegömlesztésnél vegyi változást szen
ved. Először elveszíti kristályvizét, késiJbb methaphosphorsavas· 
ndtriwnmá alakul A keletkezett rnethaphosphorsavas-nátrium 
a hozzá kevert fémoxydda1 adja azután az egyes fémekre jel· 
le111zű színes üveget. 

XaXH,HPO,=NaPO,+H20+NH, 
methaphosphorsavas nátrium. 

NaPO"+CuO=NaCuPO, 
NaPO,+CuS04=NaCuPO.,+SO, 

Az éleuyítő lángban keletkezett phosphorsavas kettősve· 
gyületek a szinítő lángban redukáltatnak, mint azt az alábbi 
egyenletből láthatjuk. 

NaCuPO,+C=NaPO,+Cn-c-CO 
Hasonlóan a phosphorsóhoz a fémoxydokkal gyöngyöket. 

képez a bóráx is. 
A bóráx a hevítésnél szintén változást szenved. 
Először vizet veszít, azután niethaborsavas-ndtri,un-1,1ná ala

k úl, bórtrioxyd lehasadása mellett. 

Na,B,O,+ lOH,O=lOH,U +2NaBO,+B,O, 
A szabaddá váló bórtrioxyd egyesül a hozzá kevert és vele 

hevített fémoxyddal methabóráttá 

B20,+CuO=Cu(B02), 

A methabórát a szinítő lángban redukáltatik, visszakép
ződik a bóráx, és a fém, a melyet mint oxydot hevítettünk 

vele, kiválik. 

G9 

Cu(B0 2 )2+2NaB02 +C=N a,B, O,+Cu +CO. 
Az alábbi táblázatos összeállítás mutatja azon fémeket, a 

melyek phophorsóval, illetiíleg bóráxxal hevítve színes üve
geket adnak. 

,,---- --- ----------- --

!> A phosphorso gyélngy sz1:ae " - -- -- ---- -----
.: :'- __ Az élenyi_.!'._?_ lángban s ·-- A hóráx 
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A phospl1orsóval sili.kátokat is ki lolrnt mutatni, mert a 
kovasav non1 oldódik benne, és azért 11a összeolvasztatnnk: ve]o, 
a g·yöngyben kova.váz fog i11aradni, a rr1el,v úszik benne c~s za,~ 
v· arossá teszi. 

Ca Sí O, + Na PO, = Ca Na PO, + Sí O, 

4. Hevítés Uueg;::s5ben„ 

A n1egvizsgá1andó anyag eg}.,. részét egyik Yogen befor-· 
'l'asztott üvegcsőbe téve 11evítjük:. A l1evítés alatt az anyagok 
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egymástól igen eltérő viselkedést tanusithatnak, melyekből kö
vetkeztetést vonhatunk az auyag természetére. A kisérletek ki·
vítelekor 1negfigyeljük az anyag olvadását, színváltozását, a 
belőle fejlődő gáz színét, •zagát. A gázok, a melyek ilyen 
vizsgálatoknál elszállhatnak, lehetnek 0, GO, GO, NH3 , SO„ 
CN stb. 

A hevítésnél észlelhető tünemények összefoglalását lásd 
az következő táblázatban. 

1 

I. 

Az anyag megolvad 

····-i!-
'I 
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11 

,, 
a) hidegen !! 
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A különböző anyagok fölismerésére szolgáló vegyi hatá
sok többé-kevésbbé érzékenyek, némelyik anyag még akkor 
is elárúlja magát a vizsgálat alá vett testben, midőn reHdki
vül csekély mennyiségben, a mint mondani szoktuk: nyomok· 
ban van jelen. 

Valamennyi elemző 
szolgáló hatásokra nézve 

vegytani módszer 
a legérzékenyebb 

közötl, az alapjáúl 
az, a rn clyet Bun-
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Hen ós Kirchhoff l 8-5$l-ben állapitott 1neg a. sz[nkr!petenitr:'s (spec
tralanalysis). 

Szán1os anyag gőzo, n1iclö11 a l3nnsen lá111pa 1ríngjában 
ízzóvá lesz, n1egfosti a lángot, az iDetéí anyagra jelle111ző si'tnlí 
fénysugarakat lövel ki. 1\. nátrh1111 és sói intensiv· sárgára fes„
tik a lán,g·ot, a Há/h1n1 vegyületek íbolyaszíniire, a calohnnra 
jellen1ző a naranosuörös szín, 111íg a strontíun1 sötétebb piros, a 
lithium carminuörös szín által árnlja el jelenlétét. Világoszöld 
színt adnak a baryum sói, a thal!hunei pedig gyönyörfí sötét
zöldet. Ha ezekből az anyagokból csak egy van egyszone 
jelen, a láng színén könynyen és biztosan felismerhető, de ha 
egyiclejüleg többnek a gőze világít, az egyes színek elfödik, 
za-varjú.k cgyn1ást s k.övctkeztetésünk bizonytalanná válik. Egyes 
esetekben ugyan ogyszerü 1nódon scgít11ctünlc 111ag;unlzon, lgs~ 

k:ülönösen ha egyidejüleg csalc nútriu1n és k:~lliun1 vegyületck
k:el van dolgunk. _,A_ nátriun1 erős sárga fénye ugyan teljesen 
elfödlieti a lcáli11n1 k:evósbbé intensiv viola fényét, úgy, 11og;y 
ez utóbbiból közvetlenül semmit som vcszcink észre, rle lrn 
a fényt cobaltoxyddal megfestett kék üvegen keresztül nézzük, 
kálium jelenlétében a lángot fényes ibolyaszínben tlinclökllinek 
látjulz. J\ cobaltüveg úgy 11at, n1int egy szürő, a sá.rgaszínü 
súgaralcat visszatartja, az ibolyas7.ínüeket podig átbocsátja. 

Ilyen fogásokkal azonban cm1k kivételes esetekben érünk 
czélt Burisen és Ki'rchhof' segltette ki a tudon1ányos világot e 
téren halhatatlan fölfedezéöével : a tökéletes fónyszúrő hasz
nálatánalc a.1kal1nazása előnyoinek_ és n1ódjánalc megtanításával. 

Ez a fónyszürü az üvegpris111a, a n1e1y vn1an1ennyi színű 
fénysuganit. át.bocsátja magán, azonban elhajtja őket a tes
tén áthaladásuk alkalmával és pedig különböző fokban, úgy, 
hogy szót.ágazva lépnek ki belőle. A fehér fény, a melyben 
vala111enynyi szín hnrn1onilcusan van egyeRülve, színeire bontva 
11agyja el a prisrnát s l'chérernyő11 felfogva a szivárván,y gyö
nyörü színeit i11utatja. Legtisztábban látl1ató ez, 11a egyk:özlí 
keskeny fénynyalábot töretünk meg a prismával, keskeny rósen 
~ocsátva ki a fén:yforrás sngarnit a prisn1a lapjára; ilyenl\:or 
hosszú, eg;ylcözű sr,alagban jelennek 111eg a színek:. A fel1ér 
fén~' színképe (.'pectrunw) ez. Legkevósbbé hajlítja el a prisma a 

-

1'· 
:f 

vörösszínű sugarakat, ezekre köYctke;i;nek R naranessárgák:, 
sárgák, zöldek, kékek és a legtáYolabbra elhajlított ibolyaszínű 
sugarak. 

Mirlőn valamel,1~ szilárd testet izzítunk, izzása legelején 
esupán vörösszínű sugarakat lövel l;:i, a szí.nképen csak: a vörös 
szín látszik, azon i11értélcben 1 a n1int n1agasabbra~1nagasnbbra 
hág a 11őn1érsóke, n1egjelennck sorban a vörösre lcövet
}(ező fénysugarak: n1íg fcl1éren izzó állapotát eléri, a nlidön 
a legtörékenyebb viólasugmak föllépésé1'el. a színkép tel
jessé lesz. 

Feljebb és feljebb fokozzuk a hőmérséket' A 1est rneg
öm1ik1 fónyének színkópe intensít:'isában n:yerhet rnég, de 11Jás
Itülönben változatlan. A n1eg;ö1nlött tö111eg forrásba. jut, gőzzé 
alakul, izzó gőzzé, a rnely világ·ít. /\_ színk:ópe11 ez alatt 11agy 
változás n1ogyen végbe. :i\Iegszüník: a színek: fol:ytonoss{q~;aj 
csak itt-ott 111al'ad n1eg be1űlük egy pár Izesk:eny csík, sötét 
közöktől elvitlaszt.va, egyes színek teljesen eltünnek' Az izzó 
gőz spoctrun1át látjulc. Bárn1ennyiszer isn1ételj ük e 111lívcle1et, 
n1inr1ég ug')·anazon színkép áll elő, ft~n.res csíkjainalz ug·yan
azonos helyzetével. 

Az izzó gőzök színkópc tehát ne111 folytonos, hnnen1 sötét 
alapon több, vagy kevesebb színes csíkból áll. 

,Th1inclen zzó g'(íznek más-más a színképe, azaz n többi 
gőz.ökétől eltérő helyzetií színes csíkokat mutat. Számos csíkot 
1nutató gőzök szinképei elföd11ctik egyn1}íst részleg, azaz n~_ük

jnik közül né1nelyik a színkóp egy és ugyanazo11 11elyéro eshet
nek, de 111inclég marad a csíkok közül több. a melyek egymást 
nem födik, úgy, hogy egymás jelenlétében is a reújok jellernzü 
csíkok föllépéséből fölismerhetlík. 

Jíerschel ,]ohn 1nár a 11uszas években vizsgálta a színes 
lángok spectrun1át~ s azt 111011dá, hogy iia szín, rnelyet külön
hözü nnya.golc a lángnak: kölcsönöznek, sok_ esetben könnyli 
ús egyszcrií n1ódot á<l az i11otő an:_ii1ngo1z rendkívüli kis n1eny-·· 
nyiségének lölisrnorésére''. 1834-bon Talbot F. a lithium és 
strontium spectrumáról irt; 1845-ben Jlílller W. A. a báryum, 
strontitu11 és cnlciun1 színlcépót isn1ertette, n1íg ugyanez évben 
S1oan kin1ntutta, hog3- n kon~·hasó izzó _göze előidt;ztc fényes 
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sáI'ga csík, a szníkép ben n1Pg rendkivűl csel{ély n1enn;y1ségíí 
só által is bizton előidézhető. 

Sok fémet. ismerünk, a mely a Bunsen-lámpa lángjában 
nem gőzölög el; az i1yenek: spectru111át úg;y lel1et előidézni,. 

hogy az illető férnek két csúcsos darabja között erős feszült
ségű villarnos szikrák.at ugratnak át; azokr1ak fén;yét vizsgáljuk:. 
A szikra, a mint az egyik: fén1hegyröl a inásikra ugrik:, parányi 
fén1részecskéket tép le, n1agával rag·adj a s magas 11ün1érsélcénél 
fogva nemcsak elgőzölögteti, de gőzüket izzóvá is teszi. Ig·y 
járt el már 183:1-ben Wheatstonc, azonnal észreveyón, hogy a 
különböző fémeknek, különböző spectrnmok felelnek meg, a 
melyek alapján könnyen felismerhetők. Ő meg is jósolta, hogy 
e módsr,er valamikor czólirányos alkalmazást fog nyemi. 
Hasonló vizsgálatokat tett húsz évvel későbben An,gstró'm, a ki 
azon fontos tényt fedezte fel, hogy a spect.rum, a mely elő 

áll, midőn villamos szikrák csapnak fémdarabok között át, 
kettős: ug:ya.nis a fén1g·őznek a spectrun1ából és a levegőnelc 

vagy azon gáznak spcctrumából áll, a melyen a szikra útjában 
áthalad. 

A vegyészek e munkákat rrnon időben alig méltányolták ; 
hasznot belőlük egyáltalán nem húztak. Csak a midőn 1859-
ben Bunsen é.s Krichhoff' ki assúkus huvá1fatai köztudomásuakká 
lőnek, csak akkor nyert az {tltaluk készített színképelemző készü
lék, a svectroscop nagy fontosságot és gyors elterjedést., s fejlő
dött. ki mai tökélyérc az a módszer, a melynek nemcsak az 
elemző vegytan köszönhet új és váratlan eredményeket, hanem el
értük vele azokat a bámulatos vívmányokat is, a melyekről a csilla
gásza ti vegytan szól: felvilágosítást ad az égi testek anyagi 
összetételéről. 

A spectroscop háromlábú vasállvány, a közepén megeril
sített egy vagy több ü vegprisma, a melyre a vizsgált gőz fénye, 
az állvány egyik vízszintes karjára erősített csövön keresztül 
( collimátor cső) esik; e cső túlsó végére kettős lemez van 
erősítve, a mely csavar Hegítségével egy1násl1oz tetszésszerinti 
közelségre igazítható, mi által többé vagy kevésbbé keskeny, 
párhuzamos határú nyilást létesíthetünk, a melyen a fény a 
a csőbe hatolhat. Rendesen félig elfödik e nyilást (a hasadé-
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kot va.ir.Y l'ést) egy félíg leérő kicsi üvegprisn1ával, l1ogy össze
hasonlítás kerlvoért. egy második fényfonásból is lehessen a 
csöbe, a vizsgált fénynyel egyi<lejüleg fénysugarak:at bevetítenij 
s ekkép egyszerre két, egymásfölött megjelenő színképet elő
állítani. Az egyik lámpa, a melynek lángjában a vizsgálandó 
anyag elgözölög, a szabadon 11agyott rés előtt áll, a. n1ásik:, a 
rnely az össiehasonlitásra szolgáló anyag· elpárolására szolgál 1 

oldalt a kicsi prisma mellé helyeztetik el, úgy, hogy e fény
forrásból a rés szabad nyilásán ne juthassanak be sugarak a 
csőbe, hanen1 csak a kicsi pris1n{1ró1, a 111e1:yről a csőbe tülc
rözüdhetnek. 

~~r, eljárás annyiban jár előnynyel, amennyiben a vizsgált 
rmyag minőségének biztos fölismerésére még a gyakorlatlan 
észlel(ít is a legTövidebb úton elvezeti, nen1 lévén egyébre szük
sége, n1int l1og3T az összel1asonlító láng'ba egyn1ásntán isn1ert 
anyagokat 11el;yezzen, rnindaddig, n1íg· az összehasonlító láng 
színképe teljesen rnegeg,yezik, a vizsgált an:yag· színképével, 
míg tehát az elsőnek fényes csíkjai folytatásukat. megtalálják 
az alatta levő színkép fényes vonalaiban. 

A fényt bevezető csiínek a fényt felbontó prismarendszer 
felőli vége lencsével van ellátva, a mely a rajta áthaladó 
sugarakat egyközösökké teszi. A színkép észlelésére közönsé
ges távcső szolgál, a mely az állvú.ny tengelye körül forgat
l1ató, e szerint a távcső is, a mely rajta nyugszil<. Szükséges 
ez a. végből, hogy a prismákból kijövő sugarakat, a melyek 
erOs szétágazásuk: 111iatt a távcsöbe egyidejüleg nen1 jutl1atnak~ 
a távcső megfelelő mozdítása által sorban látni lehessen. Még 
egy harmadik karja is van az •í.llványnak, a melyre az előbbiek
nél jóval rüvidebb cső van foglalva. Ennek a csőnek a czélja 
az, 11ogy egy üvegre photografált, mikron1illimeterekre osztott 
és számozott. mérték (a skála) képét lehessen a prisma azon 
lapjára vetni, a melyen a fénysugarak kilépnek, ós pedig olyan 
szöglet alatt, hog·y a kép a prisma lapjáról, mint tükörrlíl a 
távcsőbe vettessék, az észlelő tehát a két színképpel a mérték 
nagyított kópét is egyszene láthassa. A mérték a két színkép 
között jelenik meg s arra szolgál, hogy a színkép fényes vona
lainak helyzete csalhatatlanúl meg legyen határozható. 
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\„ alarnennyi elen1 1 reaJa jellcn1zö, több Yagy kevesebb, 
fényes, finom csíkot mutató színképet ád. A esíkoknak hely
zete, bál'n1ilyen 11ő1nérsókü is legyo11 uz izzö gőz, Yúltozatla
nul ugyanaz, azonban a csílcok szán1a, fénynrössége és általá
nos jellegük nem állandó, hanem az izzó g·öz hömérsékétől 

függ, továbbá a nyomástól, a n1ely a1att a gőz áll, Ynla111ir1t 
rnég a gőzréteg: vastagságá tál is. Igy például a l'ith'iuni :Bunse11 
lángban elgőzölgötetve oly spectrnmot nrl, a melyben egy fénylő 
vörös s egy gyenge fényü narancssárga csík: látl1ató, n1íg 11a 
villanyos fén:rívben, vagy a hydrooxygén gázzal táplólt igen 
111a~;as 11ő1r1érsél<Lí lángban párologtatju1c el, 1nég eg'y k:ékszinű 
csíkot is léptet fol. Hasonló tünernónyok eszközölhetők eg-yób 
elemeknél is. 

Ha 111ár l<özönHéges hőben is 1égncrr1ü e1en1ek színképét 
akarjuk észlelni, üvegcsövekbe fogjnk fel, a melyek közi',pső 

részllkben tl1ern1ornetercső kesk:enységére crosztendőlc üssze, 
kót végükbe pedig platinadrótok forrasztandók. A drótokat 
villanyos inductorral kapcsoljuk össze s szikrákat ültetünk a 
gázon át, a cső lcesk:eny részét állítva a színlcópkészí11(~k rÓi:lB 

elé. Itt a nyornás és a gázréteg vastagsá.gának: befo1yúsa külö
nösen jól ószlelliető. 

A iníg a fén101z és a hozzájulc tartozó 11ydl'ogén is, élcse11 

lrntárolt, finom csíkokat mutató színképpel bírnak, a melyek 
a hűn1érsók jclentéken:y váriálásáíral som n1utatnak: -változó.st1 

addig a nem fómek aránylag alacsony hőben, szeles kicsipké
zett szegélyü, szalagok:at tüntctnelc elő, a n1elyelc 111ag:nsabb 
hőben, finom vonalakba mennek át. A nemfém ekéhez hasonló, 
dc éles szegélyí.í, széles vonalaltat adnak a fémelz illanó veg',YÜ
letei is, ha a Bunsen-lámpában elgőzölögtetjük. Bunsen és 
K-irch/wfiwk a színkép elemzésről irt első értekezósébon érde
kes és jellemző adatokat találunk a színkóp-reaktiók fölötte 
nagy érzéken:rségérőJ és a biztosságl'ól, a. n1elyl3rel e n1ódszcr
rel még renclkivül kicsi anyagmennyiségek is fölismerhetők 

111inőségül\::re nézye: 
„a következő kisérletből kitünik, hogy a chemikus egyet

len olyan reaktiót sem mutathat föl, a moly érzékenységére 
nézve a leg·távolabbról is össze lenne 11asonlítl1ató a nntriun1-
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nak színkép elemzés útján való fölismc•résére. Körülbelől GO 
köbm{•ter légtérfog-attal bíró észlelií szobánlmak appaeátusunk
tól legtávolabb esü szög1ctében B n1i1ligran11n cl1lorsavas nátriun1-
nak tejezukoITal való keverékét dnrrantottuk el, mialatt a 
rés el{i állított nem világító lángot észleltük. A lassanként 
fakósárgára festődő láng n1ár egy i1ebány perez n1ulva meg, 
jelentette a nátrium erős vonalát, R mely csak 10 perez rnulva 
tlínt el teljesen. Az eldurrantott nátriumsó és a szobában fog
lalt le\•egő súlyából könnyen kiszámítható, hogy ez utóbbinak 
egy súly részében i11ég 2000~000 ~ od súlyrész natrium füst sern tar
talmaztathatott. Minthogy o reaktió, egy rnásoclpercz idötar
tanm alatt teljes kényelemmel észlelhető, ezen időben pedig 
a hozzáfolyás és a láng sngaraínak összetétele folytán, csak körül
belől 60 köbczentiméter vagyis O.Oö47 grnmm leveg·ő van, mely 
a nátriumsóból kevesebbet tartalmaz 200~<-000 -ocl részből, kerülhet 

a lángban izzásba. kitünik, 11ogy szemünk még· imoo~000-ad milli~ 
gramm natriumsót a legnagyobb tisztasággal fölismerhet. 

B) A Pendszeres vezyi l..?Í:?S:SdZat 11Z€Tlete. 

L FEJEZET. 

Az anyag előkészítése. 

Szilár.:l. anyagok feloldása. 

Az elemzés aláveenclő anyag kétféle alakban juthat a 
vegyész kezébe: feloldott vagy szilárd állapotban. Lássuk elő
ször is: mi módon kell eljárnunk, ha elemzés végett szilárd 
test jut a kezünkbe. Ha szilárd testeket a neclves elemzés mód
szerével akarnnk elemezni, minclenekelőtt olclatba kell vinnünk 
őket. Az anyagok oldatba vitele különböző az anyag-ok tenné
szete szerint. Az anyagok ezen szempontból 5 csoportra oszt
hatók. 

!. Fémoxydok és sók. 
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2. Fémek és fémötvözetek. 
3. Nehéz fémek kén egei. 
4. A nehéz fémek cyanvegyületei. 
5. l{ovasavas vegyületek:. 
Hogy az elemzendő anyag ezen osztályok rnel,-ikébe tar

tozil{, arról a száraz e]en1zós ad előleges fölYilágositúst. 

1. Fémo.r:ydok és s6k feloldds:i. 

!. Elöszó'r is az elemzés alli vett anyagot vízben pró/Já(juk oldani. 
A finom porrá zúzott feloldandó anyagból egy keveset kémcsőbe 
téve, vízzel melegítjük; lm teljesen feloldódott, akkor e míiveletet 
nagyobb n1ennyiséggel isn1ételjülc. Ha úg;y látsziJ\:, 111ü1tha az 
anyag oldódnék vízben, akkor a folyadékot a szilárd részriíl 
leszűrjük és bepároljuk, hogy meggyőződjünk, vajjon oldódott-e 
valami vagy nem. Ha oldódott, akkor az eltíbhi maradékot is
mételten kifőzzük vízzel, s ezt mindaddig ismételjük, a míg 
csak valami oldódik. 

2. Ha meggyőiődtünkj hog,y vízben az an:yag·ból n1ár 
semmi sem oldódik, akkor az old<ist híg salétromsavva.l /olytatjuk, 
még pedig jól szellőző fül/ie alatt. Nem csak a salétromsavval 
való oldás végzendő ott, hanem minden olyan oldás, a mely
nél az egészségre ártaln1as sav, vagy más ártaln1as anyag·olc 
szállanak el. Az oldásnál nem szabad sok salétromsavat hasz
nálni, mivel sok nitrát vízben oldódik ugyan, de fölös savban 
nem. A salétromsavban való oldásnál u. i. nitrátok keletkeznek. 

A salétromsavban való oldásnál figyelnünk kell az illanó 
savak.ra. Igy: szénsavra, a n1clyet megismerünk az an:y-flg pezs
géséről. 

A cyanhydrogénsav keserü mandala szagáról .ismerhető fel. 
Kénhydroqén jelenlétét záptojás szaga árulja el. 
Hénessav fojtás, szúrós, kénes gyufa égésére emlékeztető 

szagú. Hyllra,r;én 1neggyújtva színtelen lánggal ég. 
Bizonyos körülmények között bróm, jód, chlór is válhat

nak szabaddá. A nehezen oldható savak, mint bórsav, kova

sav szintén kiválhatnak; az előbbi jcgeczes, forró vízben köny
nyen oldható alakban, az utóbbi kocsonyás módosulásban. 

t+yakean a salétromsavval való oldásnál vörösbarna nitrog6nperoxydv 
gőzök támadnak, a melyek a. végbe1nenő oxydátiót jelzik. Pl. midőn higany
oxyclul vegyületek higanyoxid vegyületekké alakíttatnak. 

Hg, o+sHN0,~2Hg2 N0,+2N0,+3H,O 

Az oxydatió egyes esetekben hátrányos lehet az elemzésre, különösen 
ha higany vegyületek vannak jelen, mert nem lehet megállapítani) hogy vaj
jon oxydul vagy oxydvegyületekkel voltDe dolgunk, Ilyen esetekben az 
alábbi eljárást követ,jllk. 

Azon higanyvegyületeket, a melyek sem vízben, sem híg salétrom~ 
savban nem oldhatók előzetesen NaOH_val olva;.;zthatjuk össze pl. 

Hg,CI,+2Na 0H=Hg,0+2Na CI+H,U. 
Hg0+2HNQ,,~Hg (NO,J,+H,0 

Arzénveg'ylileteket czélszerü mindig sósavban oldani, hogy haszon
talanul ne alakíttassék az ar::.:énessav arzénsavvá. 

J\finium salétromsavval kezelve, mindig oldható salétro1nsa;ras ólommá 
és olilbatat.lan ólomhyperoxyddá alakul. 

Pb, o,+4H N0,~2Pb (NO,),+Pb o,+2H, 0 
Utóbbi tömény sósavban Cl. fejlődés közben oldódik. 
3. Azon testek, a melyek vizben és híg salétromsavban nem 

:oldódnak, tömény sósav behatásának tétetnek ki. 
Ha ezen müveletnél chlórgáz fejlődnék, akkor hyper

,oxydok, vagy ezekhez hasonló vegyületek lehetnek jelen, pl. 
mángánsuperoxyd, chrnrnsav, fölmángánsav, ólomhyperoxyd stb. 

Ólomhyperoxyd ezen műveletnél ólomchlóridot ad, a mely 
az oldat kihíílésekor jegeczekhen válik ki. 

4. A veqyületelc a.zon része, a mely az előbbi oldószerek egy1,
lcében sem oldható, esetleq olrlatbci vi.hetö királyvizzel, a mely 
két rész sósavból és egy rész salétromsavhól áll. A király-
víz hatása ugyanis abban áll, hogy a salétromsav oxydálja a 
sósavat, azaz chlórt tesz szabaddá, a mely a vegyületet meg
iámadja, s oldható chlóriddá változtatja. 

3HCl+HN03=Cl,+N0+2H,O 
A királyvizes oldatot vízfürdőn szárazra pároljuk, a mara

·dékot híg sósavas vízben oldjuk és az oldatot egyesítjük a 
sósavas oldattal, mivel a fémek chlóridok alakjában foglaltat
nak mind a két oldatban. 

5. A silicátok egy része, és a nehéz fémek egyes vegyü
letei sem vízben, sem salétromsavban, som sósavban, sőt még 
királyvízben sem oldhatók. Az ilyen vegyületeket oldatba vihet-
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jük, azaz oldható vegyületekké alakíthatjuk, ha alkáli carbo
nátokkal, vagy más az anyag vegyi sajátstígainak inkább meg
felelő anyaggal fözziik, vagy ösBZeörnlesztjük velük, azaz föltárjuk. 

E vegyületekhez tartoznak, ólomsulüít és az alkáli föld-
fémek snlfátjni, továbbá ólomchlórid, ólomjc'Jdid, ónoxyd, higanychlórür stb. 

Az ólornsnlfát könnyen elbontható, ha alkálicarbonát olda
tával főzzük, úgy szintén a calciumsulfát. A báryumsulf'át csak 
részben bontható el alkálicarbonáttal való főzés által. De köny
nyen elbomlik, ha a szilárd carbonát 4--(J annyi porával, leg
czélszerübben szénsavas nátronkálival összeömlesztjük. Ekko1· a 
fém elvonja az alkálicarbonát szénsavát, átalakul szénsavas 
vegyületté, a sav pedig, a mely eredetileg a fémmel függött 
össze, az alkáli fém hcz füzéídik. 

Ba SO,+Na K CO.=Ba CO,+NaKSO, 
Az összeömlesztést az anyagok természetéhez képest pla

tina vagy ezüst tégelyben eszközöljük. 

Az összeömlesztett tömeget forró vízzel kezeljük, a míg· 
csak old valamit belőle, a maradék egy kis kémléjét megned
vesítjük sárga kénammoniummal, ha meg-feketedik híg salétrom
savval, ha nem feketedik meg, sósavban old,juk fel. A vizes 
oldatban keressük a savat, a sósaves oldatban, illetve salét
romsavas oldatban a fémet. 

Az ólom chlór és jód vegyületei már alkálival való főzésntil elbomlanak. 

Pb CJ~+Na~ C0a=2Na0l=Pb 00
8 

Az ónoxyd vagy ónkő, szénsavasanátriun1mal, ónsavasalkálivá alakul~, 
a mely vízben és salétromsavban vagy sósavban oldható. 

Sn O~+Nat CO:i=Na~ Sn OJJ+CO~ 
Na, Sn o,+SHOl~Sn OJ,+2Na 0!+3H,O 

Az ömlesztésnek addig kell t~ania, a míg szénoxyd már nem fejlő
dik, azaz, mig a megolvadt tömeg felszinén nem mutatkoznak buboi•ékok, 
hanem az egész tömeg csendesen folyik. A szénsavas alkáli azonban heve· 
sen támadja meg a.z ónoxydot., czélszerübb tehát ha ezüst-tégelyben nátron:'· 
hydráttal ömlesztjük össze. Ha ezüst tégely nem áll rendelkezésre

1 

abban, 
az esetben összeörnieszthető porczellá.n tégelyben is, még vedig legalkal
rr1asabb1 ha 3 rész Na2 Cün-al és a heves hatás csökkentése c:.:éljábóL 3 rész 
kénnel keverjük meg, Az összeömlesztett tömeget kihűlése u1án vízzel lúgoz~ 
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e • „ mararl6k további kezeléséről, a mely kéneget · A t sarga sz1nn , 
;1,nk ki. ~-i nyer · é . k oldatba vitelénél lesz szo. h . f' ek k nege1ne k t 
tartalmaz, a ne ez en1 , lk, l"ák nem tárna.dnak meg, eze e 

„1 t ket szensava.s a a 1 é 
Egyes vegyu e e . „ l t"ük össze Ilvenek pL a higany s d 'tt 1 f"zzük va(l'y om esz ! • ~ d . 

alkáli-fé1nhy ra a 
0 ~ ' "' , ~ ' "k fémeknek megfelelő oxy es a .. . E „ •elPtnel keletkez1 a · . , , 

ezüstveg·yulete1. zen mu\ .: „ 11 tl' egv az oxyd a kimosas utan 
sav az alkálifém1nel összekotodve o e a )a m ~' 

salétro111savban feloldható 

lI Cl +":-!a 0H=2Na CI+Hg, o+H,O 
g2 2 -· , I h' l 0 . és hig salétron1-.. k 'l czélszerü az oldas 1oz ic e,,, „ 

A higanyvogyulete ne.. , dul VOO'yületnek oxydvegyu-
'I · h y elkerultessek az oxy 0 , • 

1 
savat haszna n1, og . . . . „

1 
t ha szénsavasnatr1umma 

, 't' (·'i._ hig·anyJod vegvu e e, . 

1
~ 

letté való atalak1 asa. L , "

1 
, oldódik királyvízzel v1enr o bontatik el, a keletkező alkáli jódidhan i·esz cg , 

oldatha). e]eo·ítés mellett tömény kén-H. _Fluorvegyületelc gyenge n1 a 

savval kezeltetnek platin-tégelyben pl. 
1 e '"! +H so ~ca SO,+:!H F .. 

a r 2 ·2 ~ . h t" azon tulajdonsag'a-~ f' 'lődő fiuorhydrogénsav felismer e o . '.. k· l 
_,__ eJ „ , . o· •. · _r\__ visszan1arado s11ltato a.t, ia 

ró!, hogy az uveget rne„mldm~a. vao·y szénsavas-kálinátrnnnal lehetséges, sósavban o .1u , ~" 

föltárjuk. . . . . 1 1 ló kezelés mellett nem fluor-.B„luor tartaln1u s1l1ca.to {_ ia.son 
']' fluoridot adnak. 

hydl'Ogént, hanem s\ico 
2

H SO ~2Ca SO,+Si Fl,+2H,O. 
2Ca Fl,+Si O,+ ' . ' „ ·· o- ·"vöu vezetjük . f .]"dő légne111et nedves llveeic:so . , 

Ha az itt. ;'IJ. o fiuorhydrog-énsav keletkezése mellett meg keresztul, akk01 s1 ico . 

kovasav is válik J<i. , _
2
H Ri Fl +H, Si 0

3 B 81 f l.,-1-HH20- t "--
1 

6 a- cső 
111

eo·szárítása · , l' o·y azon na vagy 
0 A kovasav k1 va asa vaa , , ' 

. 1 . . f l · . tömeo- kepeben. 
után lat rnto, e 181 . " „ alnminiumoxyd és casoxgcl leg-

7. Chromoxgd, chronn:asko, . , .: 'Ital vihetők 
, káliummal vala feltaias a 

egyszeriibben savas_mkensa:vas, , , :1 10 annyi sava's-kénsavaskáli 
oldható állapotba. A feltaras~;tárandó anyag. 
szükséges, 1n1nt. a n1enny1 a e „ let véoTel1aJ'tása alatt 
' 1 t · „ ált·Jl ha a nmve b · 

Az összeo vnsz ~s .. '. , ·11 t" fémeknek normál sulfátne111 igen iuagas a 11on1ersek:, az l e o 

jai keletkeznek. ,
1 

:3S0,+3K
2 

SO,+BH, 0 
. AL o,+(iK H so,~~'. 2 1 b 

„ sósavval és vízzel o dat a a melyek a tömeg kihiilése utan 
vihetők. s 
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A chromvaskÖ felbontása legczélszerübben úgy történl1e
tik, ha előbb összeömlesztjük savas-kénsavas kálival, s ezután 
a nyert tömeget chlórsa.vas és szénsavaskáli eleg:réYcl ön1leszt
jük meg; e rnüveletnól a chromsulfát litalakul chron!oxyddá, 
illetve cl1rornsavvá. 

Cr, 3S0,+8K, C03-Br, O,+BK, S0,+3CO, 
Cr, 0,+2TC CO,+KCl 0,=2K, Cr O,+KCl+2CO" 

- ' - 1111 " 

Ha most az összeömlüsztett tömeget. vízzel keieljük, kiol
dódik a. chrómsavaskáli s a maradékban foglaltatik a vasmiyd 
kevés chromoxyclclal vegyesen; ezek sósavval oldatba vihetők. 

H. A kén és szén (grafit) már külsejökl'ől felismerhetők; 

ha hevítjük, azonosságukról rneg'bizonyosodunk. 

2. Fémek és ötvcfzetek feloldása. 

A fémeket és ötvözeteket töm. salétrornsavrnl főzés köz
ben vihetjük oldatba. 

A főzést a sav többszöri megújítása közben addig foly
tatjnl\:, a 111íg 111ár vörösbarna gőzök no1n szállnnn.k el. r\ Yörös
barna g·őzök: n1eg's~ünése jelzi egyszersn1ind az olclás befejezését 
is. Ai oldás befejezése után a fölösleges savat víifürdőn elpá·
roljuk, a maradékot egy kevés 11lg salétro1nsavval c~s vízzel 
oldatba viszszük. E miíveletnél a legtöbb fém mint nitrút ol
datba nlegy, rníg az arany, platina s más ezek:kel rokon fén1ek 
mint. ilyenek oldtülanul maradnak. Az ón és antimon oxyrlok 
v. hydroxyclok alakjában maradnak vissza. 

Ha arzén mellett ón vag;y antünon van jelen, akkor a 
1naradékban ar- arzén mint arzénsavas vegyület n1araclhat vis.':!za. 

Ez esetben a jól kimosott csapadék sárga kénan1n1onlun1-
mal kezeltetik s ekkor az ón, antimon és arzén mint sulfosók 
oldatba mennek. 

J\. kénan1monnal való kezelés után visszan1aradó tön1eget 
megvizsgáljuk salétromsav iránti viselkedésre, s lrn ebben nem 
oldóclnék, királyvízben próbáljLik oldani. Ekkor ha arany, pla
tina volt a tömegben, ezek mint chlóriclok oldatba mennek. 

Au+B HCl+HN0 3=Au Cl.1+2 H, O+NO 
3 Pt+12 HC1+4 HN03 =3 Pt Cl,+8 H, 0+4NO 

3. N2l1éz fém2k kénegeinek feloldcíea. 

"" Qi) 

A nehéz fémek kénegei közönségesen fémfónyiíek. Ezeket 
is mint a fémeket töm. salétrnmsavval nitrátokká alakítjuk. Ai 
oldásnál kén válik ki, a n1el;y a savval való 11uzarnosHbb ideig 
tartó főzésnél oxydálóclik k:ér1savvá, s így a nlaradélcban, a 
melyben rendes lcörü1rnények között csak a lligany egy része, ón, 
antin1on, arzé11, arauy v. platina lebet, n1ég kénsavasó1on~, 

bázisos salétromsavasbizmutb is lehetnek. Ilyenkül' a rnaradé
lcot először sárga kénan1111oniurr1111af kczeljül;;: ; eklcor nz ón 
.antimon és al'zén kioldatnak. Ha ez 111egtörtént, s 1nég 111ara
dék van, a%t salétron1savval lcezeljük:; így kivonl1atjuk: az ó11110 1 

és bizrnutot. J:\ visszan1aradt 11igan:r, nrany és platinakénege. 
királyvízben oldjuk. 

BHg S+GHCl+2H l'\0 3~3Hg Cl,+2N'O+ 4II,O+S3 

4. Cyan vegyül2t-qJ-c feZoZJ_-zsa. 
A fén1ek cyanvegyületeinelc egy része vízben oldl1ntó. _A, 

vízben oldhfltatlEJn egyszerü cyauiclokat. tün1. sósavYa1 főz%ük t. 
azaz átalakítjuk cltlóridokká. 

,..\_ cyanezüst és 0yanJiigany, n1iY01 a cyan küzünséges uton 
nem ismerhető fel bennök, felismerhetlik, ha heYíttetnek; ilren
kor felbomlanak elemeikre: fémre és cyangáira. 

Ha a felbontás széik esőben történik, a fejlődő crnngái 
n1cggyujt]1ató éR je1len1zö bibo1·szegélyü lánggal ég el. I\ü}örrl
bcn a eyangáz n1ár szagáról is felisn1erhct.ö. A higanycyaüi~ 
dot fololdús után kénhydrogimnel is el lehet bontani; ekkor 
hig'a.nykéncg válik ki és kéksav lesz szabaddá. 

Az oldhatatlan ferró és l'erri cyan kettős vegrületek szén
savas 11átriu1nmal, vagy nátronl13~dráttal fűzve vngy üszeörn

lesztve vihet.ők oldatba. 
E rnüvoletnél fonó 1'. feni oyan-nátrium keletkezik i'8 az 

illető fémnek, a mely a vason kiYül a kettős sóban volt, a 
.carbonútja. 

Fe Pb, (C,\fJ6+2Na, CO,=);a, Fe (CN)6+~Pb CO, 
A vizes oldatban a megszíirés után a savat mutatjuk kit 

A csapadék:ot képezö szénsavas vegyületek_et pedig híg sa
Jétron1savban oldjuk, s n1egvizsgá1juk. 
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Azon esetben, ha e kettős sókkal egyidejüleg, ólom, zink, 
a]111niniun1, As, Sb vagy Sn volnának je]en, ezel< is oldatba 
mennének; czúlszerü tcl1át, ha ezekre is n1egvizsgálju1z az 
oldatot. 

A ferricyan vegyületekből NaOH-tal összeolvasztva, ha a 
vas mellett oly oxyd foglaltatik bennök, a mely tovább nem 
oxydálódhatik, akkor ferricyannátrium keletkezik, ellenben ha 
oxydálódható fémoxyd van benne, akkor a ferricyan vegyület 
redukúltatik fcrrocyan-nátriummi1, pl. 

Cu, Fe2(CN)„+6Na OH=iJCu 0+3H, O+Nau Fe2 (CN)12 

ellenben -
Fe, Fe,(CN), 2+8KOH=K, Fe(CN)u+Fe2(0H),,+Fe(OH)2 

Czélszerübb tehát, ha a sav mivoltát is el akarjuk dön
teni, ezen kettős sókat szénsavas alkáliákkal tárni fel. 

Ha ezen kettös sókban alkáliákra akarnnk kémlelni, el
bontásnkat töm. kénsavval eszközöljük 

K, Cu Fe (CNJu+GH., S0,+6H,0=Fe SO,+Cu SO,+ 
K,so,+3(NH,J2 so,+0co: -

S. KcL~C0B~i1Jas veg'yilletelc feloldás"?.. 

l\.finden l}ovasavas veg3rületct, inielűtt oldószerrel lcezcl
nülc, fino111 porrá szükséges zúzni, 111ert lcülönben 11en1 lesz 
tükéletes a felbontása. A testek porrá zúzása porczellán, achát 
vagy aczél (úgynevezett gyémánt) mozsárban történik. Hogy a 
szétzúzást melyikben eszközöljük, az az illetlí test keménysé
gét.öl függ. I_jegtöbb esetben non1 elégedünlc i11eg a pornak 
azou finomságú.val, a melyet szétdörzsülés által nyerünk, ha
nem kőzéptömöttségű vásznon átszitáljuk, alkoholizáljuk, s az 
átszitált részt használjuk az elemzéshez. 

„A. Jcovasavas vegyületelcet oldhatóságnlc szerint 2 cso
portba. oszthatjuk: 1. vizben és savakban oldható; 2. vízben 
és savakban nem oldható vegyületekre. 

1. A vízben oldhntóka.t vízben oldjuk . .A savakkal elbontható 
silicátokat legczólszerübben töm. sósavvai bonthatjuk szét, ha 
főzzük vele. Ilyenkor kovasav válik ki és a kovasavvd veo·i•ü-
1 

o. 

etet képező fém chlóridja keletkezik pl. 
Ca Si o,+2HCl=Ca Cl,+H, o+Sio, v, H, SiO, 
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A főzést mindaddig folytatjuk, a míg a teljes felbomlás 
'oekövetkezett. Ezt arról tudjuk meg, hogy ha az oldatot üveg· 
r>álczáyal rr1egk:evergetjük, nen1 szabad az edényben levő csa
padéknak recsegő hangot adnia. Ha a teljes felbomlás bekö
-vetk:ezott, az egész tön1eg'et vízfürdön szárazra j)árol1'uk hoo·v 

L • 1 OJ 

a sósavban oldható ko1casavat olclhatathmná alakítsuk. A szá
razra párolt tön1eg·et újra n1eg·nedvesítj ük tön1. sósa.vva1, újra 
szárazra pároljuk s ezt a műveletet kétszer-háromszor ismé
teljük, hogy a notaláni túlságos kiszáradásnál keletkezett bá
zisos chlóridokat közönyös chlóriclokká alakítsuk. E mívelet 
befejezése utú11 a tömeget k:il1ütjülz, azután 11íg sósavas Yizben 
feloldjuk. 

Oldatba mennek a fömchlóridok, oldatlanul visszamarnd 
a kovasav, a melyet az oldattól szűrés által választunk cl. 

2. A savakban oldhatatlan silicátok oldhatói;á tételét „föl
tárás'; segítségével eszlzözöljük. Ig3r i1evezzük_ azon eljárást, rni~ 
diín a vegyiiletoket oly testekkel ömlesztjük össze, a melyek 
által az olrlhatatlan vegyületek olrlhatókká alakíttstnak. 

llyen testek az alkúli fórnek embonátjni, biirythyrhát, 
rnvas-kénsavas-kálium (ez utóbbit különösen az aluminátok 
fültárásánál használjuk) továbbá HFl-sav, töm. kénsav stb. 
A föltárást két módon eszközölhet1'iik a szerint a mint az . - ' ' 
<Jlemzés alá vett silicátokban alkáli fönrnkre 1s akamnk kém-
lc1n1, vagy nen1. 

l. Alkáli fémekre nem kémleliink. Ebben az esetben a fel
tárást szénsavas allzáliálzlzal csz1cözöljük:, úgy 1 11ogy a feltá
randó port Cg',)r porczellán 111ozsá.rba téve, 4-G annyi szénsa
vas mítronkálit ndLmk hozzá, s azzal jól elkeYerjük.; az üssze
·kcvert anyngot erre pln.tintégelybe tesszük: s eleinte gröngén, 
később erősen hevítve ősszeőmlesztjük. Az ősszeömlesztést mind
addig folyiatjulc, a 111íg a n1egön1lött tön1eg csendesen, 11abzás 
né11cül foly. Az összeö1nlesztés11él a lcovasav-vegyület ós szén
savas alkáliák között csere bomlás áll be: keletkezik az alk>i-
1iálcnalz vizben oldható ]<ovnsaYas veg:rülete, nü,~: a l<ovasavas 
vegyületben fog'lalt fén1elz u s7iénsavva1 szénsavas veg~rületclzké 
ogyesiílnek pl. 

Ca SiC\+KNaCO,=Ca CO,+K:-ía SiOa 

l 
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i\z ösRzeön1lesztett tö111cget 'kihí:ílés után, 11íg sósavval e1-
bontjuk, a továbbiakban pedig a savakban oldható silicátoknál 
leírt eljárást követjük. 

2. A.llcálifémekrn is kémleliinlc. Ebben az esetben a föltárást 
kétféle módon is eszközölhetjük: vagy Ba (OH) 2 ömlesztjük 
össze a föltárandó anyugot1 -vagy fluorhydrogénsavva.1 lzczeljülc" 

Bai·ythydráttcil összeömlesztve a savakban oldhatatlan sili
cátokat, sava-kk:al elbontl1ató bázií30S kovasavas vegyületek: 
keletkeznek. Az összeömlcsztett tömeghez vizet és sósavat aclLmk, 
többször szárazra pároljuk, kil1űlés után híg· sósa\rval cligerál-~ 

juk; akko1· a kovasav visszamarad és a fómclilórirlok oldatba 
111ennek. 

Fluorhydrogén alkalmazásával a föltárást következőleg hajt
juk végre. A föltárandó anyagot platintégelybe téve, leöntjük 
egészen tiszta tlnorhyclrogónsavval, még· pedig· annyival, l1ogy 
összekeveréskor az egész törnegből sűrü pép származzék:. I~eve
rőnek platindrótot használLmk. Üveg pálczika nem való annak, 
n1ert a fluorhydrogé11sav 1negtárnadja, a n1int az ismerutoR. Az 
anyagot a tiuorl1ydl'ogénsavva1 enyl1e melegítés k:özben acldig 
~ligeráljuk, a rníg n1ind oldatba megy. E n1Űveletné] silicó
.fluoriclok keletkeznek. Ha már teljesen feloldódott, akkor az 
pldathoz kénsavat adunk, s azzal melegítjük, okkor a silicó
fluorvegyületok átalakulnak sulfátokká, a mi ha megtörtént, 
elhajtjuk a fölös savat s a maradékot sósavns vízben felolcljnk. 
Ha a silicát Ba-t, Ca-t, Sr-t tartalmaz, a sósavas vízzel való 
olclásnál a Oa, Ba és Sr sulfátjai visszamaradnak; ezelcet szén·· 
savas nátrnnkálival tárjuk föl utólagosan 

Akár szénsavatmátronkálival, akár bárythydráttal, savas
kénsavaskálival vagy fluorhydrogénsavval történik a ·feltárás,. 
mindig platina c<lónyben végezzük. A bárythyclráttal való föltá
rást esetleg még végezhetjük ezüst edényben is. 

Platina és ezüst edényekkel dolgozva, szem előtt. tartandó, 
hogy ezekben nem szabad az anyagokat sernminemü olyan 
behatásnak kitenni, a melynél szabad chlór fejlőrlhetik. Salétrom
.savas alkáliák, cyanidok, fémek, fömkénegek, a könnyen cles
oxydálható fémoxyclok, a nehéz fémeknek szerves savakkal 
alkotott sói, továbbá phosphorsavas vegyületek, különösen szer-
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ves anyagokkal. k:evertcn_1 ,nen1 izzítl1atók, nen1 örnlcsztl1etők: 

1neg ezen eclényekbe11 
i~l'ta.ln1as továbbá a platina edónyek11ek:, l1a széntüzö11 

magasabb héífokra lwvíttetnek ; ilyenkot', a hamuban jelen 
levéí kova.savval, k@vasavas-p]atina lceletkezilz és ez által fl 

platina rideggé és türékenynyé válilc; korn1ozó láng is 11ólya~ 
gossá és törékenynyé teszi. Figyelni kell toYábbá, 11ogy 11e
vítés alkalnuival idegen fén1rnel ne érintkezzék, i1el10,gy a 
platinának más fémmel való öt\"tizete támadjon. Ez okból 
czélszerü a lievítést agya.ggal vagy platinn len1ezzcl bevont 
háron1szögön eszközölni. A lievít6s egye11letes legyen; nem 
szabad a l1ideg platina edényt egyenesen i1agy lángba. ta1·
tani, mert Hjll'Ó t'epe<lúsek támadnak rajta. A platina edény 
tisztítása legczélszeriibben ned\'es tengeri 1101no]z:kal tört6nl1etik; 
11a 110111 sikerül tisztára súrolni Yele, akk:or az edényben boraxoi 
örnlesztünk meg, a melyet aztán vízzel kioldLmk belüle. 

6. ~4s 11iy:i5' el5ké3z~tése, lia. szeF&ieJc n1ellett ásvá11yi ar1.ya-
5'okit keFe2U.1iJ(,. 

Legegyszorübben n1eggyőzőclhetlink, 11og,y ósván:ri anyag 
niellett szorvi foglaltatik-e, 11a a vizsgálat alá veendő anyag og·y 
kis részét platina len1ezen lángba tartjuk; lia szervi anyag van 
benne, az elszenesedik, el ég, az ásványi pedig visr>1'an1arad. 
Egyes esetekben ncrn czélszerü ilyen n1ódon választani el az 
ásványi anyagokat a szervitől. 1(ü1üuöson, ha oly anyagok: 
vannak jelen, a melyek a hevítésnél elillannak. Czélsierübb 
a szer\ri anyagokat tö111. sósavval és chlórsa v askálival ron
csolni el. Ezt ttz eljárást kil'ált olyankor allrnlnmzzuk, ha táp
anyagok.at, lcenyoret, lisztet Rtb. ól1ajtunlc ásvá11yi testekre, ás
ványi D1érgokre, arzénre, n,ntin1onra, ólon1ra., baryu1nra., iü
ganyra n1cgviz.sgálni. 

Ilyenkor a vizsgálandó anyagot bengerüvegbe téve tö111. 
sósavval öntjük le, chlórsavaskálit aclun.k bele, vizfürclőre állít
juk, s addig főzzük, a rníg csak: cl1lórszag érzik: s a folyadék_ 
egészen felderül. Ha a cl1lórszag i11egszünéso után az oldat n1ég 
nem derült volna fel, akkor isrnét ehlórsavas kálit teszünk hozzá. 
A szerves anyag teljes szétl'oneso1ása után a nyert oldatot víz-
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zel fellügítjuk s a kérdéses fémekre a később ismertetendő 

módon kémlelünk. Ha csapadék maradna a szerves anyag szét
roncsolása után, akkor azt először elökérnlésnek vetjük alá, s 
csak azután próbáljuk oldatba vinni. 

Folyadékok el5Zeges vizEgdlita. 

Az előbbi szakaszokban megismerkedtünk azon .eljárá
sokkal, a melyek segítségével az elemzés tárgyát képezhető 

szilárd anyagokat oldatba vihetjük, azaz elemzésre elökészít
hetjllk. CzélszorCi lesz megismerkedni azokkal a szabályokkal 
js, a me)yeket követni kell, ha az elen1zés tárgyát ne111 szilárd 
testek, hanem folyadékok teszik. 

Mielőtt valamely folyadék elemzéséhez hozzá fogunk, első 
feladat n1eggyőződést szerezni arró]1 11ogy Yajjo11 tartalmaz-e 
S%ilárd an3ragokat felolcl-va, yagy nen1. Ennek eldöntésére a folya
dék: egy ]zis részletét platinalemezcn, vagy üveg cserepen szá
razra pároljuk, ha maradék van, akkor kémlelhetünk a folya
dékban oldva levő fémekre és savakra. 

rrovábbá n1cgg·yő ződünk_ lak:111uspapir segélyével n folya
dék sava.s, va.g}r bázisos voltáról : fia a k:ék lnkn1us n1eg·vörö
södik, szabad sav, vagy egyes oly fémsók lehetnek jelen, melyek 
savi reak:tiót adnalc. Hog;y valóban szabadsav van-e jelen, meg§r;yő
ződhetü11k, 11a az oldat egy- kis részél1ez szénsavas-11átriu111ot 
adunk, szabadsav jelenlétében a folyadékban pezsgés áll be. 

Ha a vörös lakmuspapir a folyadék által megkékül, az 
vagy szabad bázis, vagy szénsavas veg3~ektől, vagy ep:yes oly 
sóktól eredhet, a melyek hasonló bázisos reaktiót adnak: pl. 
phosphorsa.vas-nátrium vag:r bázisos-eczetsavas-ólon1. 

Czélszerü sok esetben meggyőződést szerezni arról is, vajjon 
az oldószer víz vagy n1ás anyag'; erről az oldószer ]opárolása 
által győződhetünk meg. Ha az oldószer víz és savanyú reaktiót 
mutat, kis próbája sok YÍzzel felhigítYa fehér zavarodást ad, 
anti111on, vagy bis111utl1 lel1et jelr~n. Ha az oldószer víz és közö
nyös hatású, akkor csak oly anyagok lehetnek abban, a melyek 
vi,;ben oldhatók, ellenben ha savas a reaktió oly anyagok is 
lehetnek, a melyek vízben nem, de savakban oldhatók. Abban 
az esetben, ha a folyadékban foglalt anyagok közül valmne-
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Iyilmok a mennyiségét is meg kell határozni (s minthogy a 
legtöbb esetben azon anyag mennyileges meghatározása kiván-· 
tatiki a mely a leg·nag;yobb i11ennyiségben fug·laltatilc a vizs
gálat alá vett folyadékban)' czélszerú, ha már a minőleges e1em
zésnól figyelünk ene, a mit legegyszerübbon úgy hajthatunk 
végre, ha az egyes anyagok jelenlétére vizsgálva, a próbákhoz 
n1indig egye11lő i11enn3riséget 11asználunlc, s észleljük, vajjon 
mely anyagból keletkezik nagyobb mennyiségű csapadék, ha 
az a kómszerrel csapadékot ad. Azon anyagok közelítő rneny
nyiségét pedig, a melyek nem válnak ki csapadék alakjában, 
hanem a kémlésnél bizonyos kémszerrel színreaktiót adnak, 
ott a fellépő szín intenzitásából itéljük meg. Betartandó továbbá, 
hogy a töményoldato k vizsgálata előtt, mindig fel kell azo
kat vízzel higítani. A vízzel való felhigításnál csapadék kelet
kezhetik a külömböző bázisos vegyületek kicsapodása által. 
A csapadékot ilyenkor kevés salétromsav vagy sósavval visszük 
oldatba, továbbá, hogy lehetőleg, híg oldatokban, hs anyag· 
mennyiségekkel végezzük kémléseinket ; mivel oly anyagok 
pl. melyek egyszerű színreaktió által árulják el Jelenlétüket, 
töményebb oldatban sötétebb, s így hítszólag nem olyan szín
reaktiót mutatnak, rriint a mil3re11 rájul~ nézve jellen1ző, s ez 
gyakmn zavart okoz. 

l~s végül legfontosabb, hogy elemzéseink keresztül vite
lénél bizonyos szig'oruan n1cghatározott rendszert k:övessünk; 
a követendő rendszerről az alábbiakban lesz szó. 

Az anyag· ilyetén előkészítése után hozzá foghatunk a 
részletes vizsgálatl1oz. Először is kén1lelve a fén1ekre, azut~tn a 
savakra, A következő fejezetben rnegisme1·jük a fémek egyes 
jellemző reaktióit, melyekkel képesek leszünk biztosan eldön
teni, vajjon a vür.sgála.t tárgrát l{épezö testben jelen vannak-e 
azolc vagJT nincsenel{. 

IL FEJEz~;T. 

Fémek. felkeresése. 
Az eddig isn1ert fén1elc k:özül csak: aí:oknak felkeresésére 

szolgáló reaktiól{ka.l fog·unk foglalkozni, a n1elyek a tern1észet
ben gyakrabban előfordulnak. flyenek: Alwninium, Antimon, 
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Arzén, Arany, Baryuni, Bisniuth, C1alciuni_. C'adniiun1., Chroni, ()a
bált, _Eziist, Higariy, l(alinni, 1llágnesiu:1n, illariglun, 1Vatriuni, l>lic
kel, (}loni, ()ri, .Réz, Stron,tiu1n 1 TTas, Zirik. 

Ezen fémek bizonyos, úgynevoiett csoport reagensek iránti 
viselkedésük szei'int ií osztályba sorozhatók. Ilyen csoport rea
genselc: sósav, kénhydro,r;én,, annnoriia, chlórannnori je1en1étében, 
!ct_!naninion és szénsa.vasainnian. 

1. osztályba tartoznak azok a fémek, melyek kénhyd
rogén által savanyú, bázisos és neutrál oldataikból egyaránt 
leválaszthatók, kénogoik kénammon ban oldhatatlanok. Ezen osz
tályba tartozó fémek ogyesei, sósav által is kiválaszthatók; 
ezen reagenssel szernben való n1agatal'tás miatt tel1át 2 cso
portba oszthatók. 

J. csoportba tartoznak Eziist, Ólom és Higany (ez utóbbi 
csak mint oxydul-vogy). 1~7-en férnek, minthogy chlóridjaik víz
ben nem vagy kevéssé oldódnak sósav által oldataikból ki
választl1atók_: 

2 csoportba tartoznak Réz, Cadmium, Bismuth, Higany az 
utóbbi, mint oxyrlvegyület. Ezek sósavval nem, de kénhyd
rogénnali rnind savanyú, n1ind bázisos, mind neutrál oldataik
ból levá.laszthatók::, n1i11t lcénegek:. F~ fé1nelz: kónegoi nen1 oldód
na.le kéna111monban. 

II. osztályba tartozó fémek, kénhydrogén által csakis sa
vanyú oldatokból válaszhatók le kén egek alakjában. E kén egek 
sárga k_éna111moniun1ban sulfonsavas vegyületté oldódnak. Il;yen 
fé111ek: Arzen, Antimon, Ón és Arany. l(énegoi.k oldl1atósága sze
l'int. két csoportba oszthatók: 1. csoportba tartoznak Anti
n1011, _i\rzén ós ()n, kénegeik kénammoninn1on lcivül tö1n. sósav
ban is oldhatók. 2. csoportba tartozik az Amny, kénege kén
ammonon kivül csak királyvízben oldódik. 

A Ill. osztályba tartozó férnek csak is égvényes oldataikból vá
laszthatók le kénhydrogénnel, vagy kénammon által, mint kónegek. 

A harmadik osztályba tartozó fémek egynehányát chlóram
mon jelenlétében ammonia által is kiválaszthatjuk. S ennélfogva 
a harmad osztály fémei is 2 csoportm oszthatók. 

l. Csoportba tartoznak Alumínium, Ferrum, Chrom,; ezek olda
taikból chlórammon jelenlétében arnmonia által mint hyd· 

rátok kivú1asztl1ntók .. -\. ~Iangán egyes esetekben szintén levá

lik e fémeldrnl. 
2. cso1wrt fémei a Mangán, Cobált, Nioliel és Zink, chlór

amrnon jelenlétében ammonia iiltal nern válanak le, de levá· 
las7-thatók kénarnrnon által. E fömek kénogei közül a Mangán 
ós 7:ink kénege töm. sósavban felclr!hatók, míg a Cobált és 
Nickclé csak királyvízben oldódnak fel. 

A IV. osztály jémei oldataikból a fentebbi csoport reagen
sek által nem választhatók ki, de leválasztatnak chlóramrnon 
jelenlétében szónsn.vasall<áliak, nevezetesen szénsavas-an1rr1on ál
ta.l, n1i11t szénsava~ vegyek. :8jzen osztál:yába tartoznak Calcium, 

Báryun1, 8trontiu1n ~is végl'e: 
Az V. osztályba tartoznak azon férnek, a, melyek oldataikból 

az 1. 2. 3. -±. osztii.lyra jellenrnií csoport reagensekkel nem vá· 
laszthatók le. 

Ezen osztály J'émei szintén kót csoportra. osztatnak, első 
csoportba tartozik a Magnesil11n, ez o1dataiból szénsavas an·nnon 
által, lrn chlórnmrnon nincs abban, leválas7-tható, de leválaszt
ható ennek jelenlétében is phosphornavas nátriummal A többi, 
ez osztályba tartozó fé1nek, Kaliun1, Nátriun11 A1n111011hnn az em
lített kórnszerokkel nem választhatók lo. 

i1- fén1ek csoportosítása után is1nerl{edjünk: rneg az egyes 
fén1ek spetiá1is real{tiúival. 

!. OSZTALY. 

[. Cso po1't. 

EzUst vegyületek. 

A reaktióhoz salétro1nsaYas ezüstöt haszálunk. 
1. Salétro1usaYa'3 ezüst oldatához alkálihydrátot ctdva, barna csa.padé~ 

kot nyerünk, rnely ezüstoxydból áll. Az eziistoxyd káli és nátrinn1hydrát~ 

ban oldhatatlau, de am1noniákban oldótlilc. A1•g·ont·arnmoniu1n·hydroxyddá 

2AgiVOa+:!f{(!H=2f{1{0~+Ag~o+H.,O 

Ag·,0+2(NH,)OH~2(NH,Ag)OH+H,O 

2. _T(e'nhydrogóinel az eziistsók: oldata barna, ezüstkénegb6l álló csa

padékot ad. 



1t kéneg billeg híg savakban oldhatlau, de melegítve fort·ó salétrom
savban kén kiválás mellett oldódik. 

3. Sósavval az ezüstsók oldatában fehér túI'ós chlór-ezüst csapadék 
keletkezik1 mely arr1monin1nhyclroxyclban Argeut-arnrnonchlór·iddá olclódik

1 

n1ely olcla.tból, a chlórezlist salétro1nsav ho?.%áadására újból ki\·álik. 

AgNO,+HC!=AgCl+HNO., 

AgCl+(NH,)OH=(NH,Ag)C!+H,O 

(NH,Ag)Ci+HNO„=AgCl+(NH, )NO, 

4. (}hro'/J1savas-káli oldatával az eziistsók oldata téglavörös et:ntpadé.kot 
mely salétron1sav ban oldható. 

1. Az ólo1nvegyületek alkrihhydrátokkal nüntkáli, nútriun1 és a1nn1onium~ 
bydroxycldal, ólom-bydrátból álló fehér csapadékot adnak. A_ nicly J(ÜH 

-vagy NaOH fölöslegében oldható, míg an1moniu1nban nem. 

Pb(NO„L+2l\0H=Pb(OH),+2KNO, 
Pb(OH)„+2KOH~Pb(OK),+2H,O 

2. Sósavval az ólo1nsók old.utai fehér csapadékot adnak, inely ólonl
cblóridból áll. 

Pb(N0„),+2HCl~ PbC!,+2HNO., 

A csapadék hideg vízben nehezen, forróbau könnyen feloldódik és az oldat 
kihíílése után abból tüa.lakú jegcczekbon ki válik. Ólomchlórid oldat<J,hoz 

kettedDchro1nsa.vaskálit adva, szé11 sárg'aszínü chrornsa.vas·ólom csapadékot 
nyerünk. 

2PbCl,+K,Or,o,+n,o =2PbOr0,+2KCI+2HCJ 

3. Ólomcblórid oldatába kénhydrogeíit adva, a míg"' ólomsó van fölös
legben vörös csapa.dék keletkezik, a 1nely a kényhydrogén fölöslege által 
fekete ólomkénegg'é alakul. .A. -vörös csapadék ólon1rhórül és ólo1nkénegblH 
áll, 2PbC~3Pb S. 

PbCl,+H,S~I'bS+2HCI 

4. l(ffnsavval az ólon1só oldatok fehér kénsavas-ólo1n csapadékot adnak. 
·vízhon és savakban nehezen oldódnak, ellenbena nunoniák jelenlétében bor
kfísavas a1nrnoniumban könn;yen. 

Pb(N03)t+II2S04 PbSU4 +2H"N"Ü3 

PbS04 +c.1 H4(NI-I4 )2 0 6 = C4 H4Pb06 +(NH4)~S0.1 
5 . .Jódkál·i oldattal az álon1sók sárga ólomjódicl, csapadékot ;,drudc, 

melr forró vízben oldódik s az oldat kibi'.ílésénél szép gyémánt fénsíí sárga 
leniezekbon válik k:L 
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HiganyoJydul cegyiiletek. 

1 Higanyoxyclul vegyületek oldataiból alkálihydrdtokkal fekete hi
ganyoxydul válik ki 

H g,(XO.,J,+2KOH=Hg,O+ 2KNO, + H,O 

2. A1nmonidlc szintén fekete csapadékot idéz elő higanyo:xydui sók 
oldatában, n. mely ne1n higa.nyoxydulból1 hanem Dimorcuroma1nmoniumnit~ 

ráthól áll. 

l-Igi(N03\+2(NH4)0H=(NH2Hg·~)N03+(NH4}N-03+2H_.0 
3. He"nhydrogóniel a higanyoxydul vegyületek oldatai fekete higany~ 

kéneg és fém higany csapadékot adnak. 

Hg,(NO,),+H,S~HgS+Hg+2HNO, 

E csapadék híg· savakban oldhatlan, de tö1nény salétro111sav részben 
oldja, a n1á.s része perUg a híganykénegnek salétro1nsavashiganyox,yddal 
kot.Hí8 sóvá. alakul át s fehér poralakjában ülepedik le. 

TI S-Hgl'O, 
r g<JS-HgNO„ 

A higauykéneg királyví{ben teljeseu feloltlódík. 

3I{gS+6fI01+2IíN011 -:;:;:;3Hg01~+2N0+4H1 0 + 38 

4. Srfsavval a higanyoxydul sók fehé1· poralakú Hg.1 Cl2 csapadékot 
adnak, a, 1ne\y híg savakban oldhatlan, de királyvízben oldható higany
chlóriddá HgCl2 . 

3Hg,Cl,+2HNO,+BHCl=6HgCI,+2N0+4H,O 

Am1noniák a Hg~Cl~ csapadékot, á.talakitja fekete Dímercnro-a1nnlonum 
chlóriddá 

H g, Cl,+ 2(N H,)O H=( N El, Hg„)Cl +(N H,)CI + 2H, 0 

5. A_ higanyoxydul vegyületek oldataiba re'zle1nezt állítva, arra 
sziü·ke por alakjában fém higany csapodik le, a 1nely dörzsölve ezüstfényű 
lesz s melegítve elillan. 

6. A higany~oxydul vegyületek közül a chlóriir és brómiir bomlás 
nélkül elillannak. 

7, ,~. Jódh:riUnni oldatával a higanyoxydnl vegyiiletek oldatai zöldes 
Rárga higany·jódür csapadékot adnak. 

Hg,i(N03)~+2KJ =Hg~J-~+2K.N03 
8. l{énsavas-vas-c"lecs hozzáadására a higanyoxydulsók oldataiból fém 

higany csapódik ki, ini közben a, vas felsőbb élenyiilési fokozatába megy át. 
~l. (}n.cfilórrtr szintén fé1n higanyt választ ki, a híganyoxyd11l sók 

o1dittaiból 

Hg~ Cl~ +snCl~ = SnCl 1 +figi 
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II. Csopm·t 

HiganyoJoy :l~e i!Y u:e1 e k 

A higanyoxyd vegyületek reaktióikban nagyobbára eltérnek a higany
oxydul vegyületektől. 

1. Alkáti-hydrátokkal a higanyoxydsók oldatában sárga színí't higany
oxyd csa1Jadék keletkezik. 

HgCl,+2 [(Q R=Hgil+,KC!-i-H,O 

2. A1n1noniákkal fehér színü 1nonornercuri-amrno11ium-chlórid csapadék 
keletkezik. 

llgCJ,+2(NH,)O H~(NC!, Clg·)C! + H,O+(l•W,)Cl 

e csapadék mercn.rius p1•aecipitatus albus elnevezés a1a.H forílúl elí:í n gyóg;y
sze1•tárba11, 

3. Jódkáli-wnunal scarlát. vörös hydra1·ygrn1n bijodattun rnbrum -v. 
higany-jódid válik ki

1 
moly a kémszer fölöslegében oldható. 

HgCJ,+2KJ~2KCJ+HgJ, 

4, .T(énhydrogén előbb fehé1·1 később feketo csapadékot idéz elő, el()bbi 
eg,y kettős sóból, utóbbi higany kénegből á.11 

3HgCJ,+2H,S~Hg<~=~~=g -j4H Cl 

Hg~S~CJ~ -t-H~S-3BgS+2HCl 

A kénog kénammonban nen1 ol<lható, <le királyyfzben feloldódik. 
5. Ré:: rílta.l ezen vegyületekből is ki választatik a higany. 

Réz uegyiilete k. 

1. A réz vegyületek ol<lataiból alkálihydrátok zöldes kék rézli;yclroxydot 
választanak le, 

OuS0,,+2KOH~Ou(OH),+K,SO., 

A csapadék a kén1sze1· fölöslegében oldl1atlan, fölösleges alkálihydi'által 
főzve, a csapadék vizet veszít s fekete rézoxyddá. alllkul 

Cu(Ol-1),=CnO+H,O 

2. A1n11ioniríkkal a rézvegyületekböl zöldeskék színű bázisos réz
vegyület csapódik l:d 1 a mely az ammonia fölöslegében sötétkék színnel 
bázisos-rézoxydamn1oniumsó alakjába.n oldódik. 

Cu(NI-111 ).,SO+ 

Ezen reaktió igen kis mennyiségekkel is ig·en érzékeny. 
3. J(&nhydrogrfn a rézvegyületek oldatából fekete réz-kéneg csapa

dékot választ le. Ezen leválasztás nem következik be, ha a rézoldathoz 
annyi cyankálioldatot adnaki a míg a rézoldat színe eltünt, mivel a réz a 

()5 

cyankáliurn1nal ol,r kettössót kél-1ez u. u. eup1·u~c.>·ankúli111not1 n1elyre n kén" 

hydrogén nen1 g,yakorol hatá.st. 

CnSOl +2E:CN =Cu(C:N)~+ I~2so 4 

20 (0:'-1 +2KCN-Ou-C~N.!-K-+3CN 
n " h -cu-C\N,-1..:. 1 

A kénog szintén ezen sóvá alakíth1tnak át cyankáli által. 

2CnS+4K CN = Cu~ C ~N 41\._2 + I\:2 S~ 

4. rtéz vegyületek sárgavérlú,gsó oldaiá'val barna vöt•ös cuproforro -

cyanür csapadékot adnak. 

2CuSO 4 +1\:.1 li'e( CN)8 =: Cu 2Fe( CN),1 + 2I{2 SO 4 

5. Szöl!Jcznkor a réz vegyületek bázisos oldatából fűzés közben VÖJ'Öf! 

rézo.xydult választ le. 

Bismut11 ~egyiiletek. 
1 Alkálhydrútokkal fehér, a kérnszet' fölöslegében oldhatlan bisn1uth 

-oxydhydrát keletkezik. 

lliCt,+aKOH~BiO(OHJ+BKCI+ 1-1,0 

2. Bisrnnth vegyületek oldatait v[z_zcl l'olhigítva, abból fehér csa11adék 
-válik ki, rnely, ha a reaktióhoz bisllluthchlóridot használtunk, bisnn1thoxy~ 
chló1·idból, ha pedig a. bisrru1th salétromsavas vegyét, akkor bázisos salétro1n
savas bisrnutbból áll, mely a gyógyszertárban bisnu1thu1nsubnjtricnrn el~ 

nevezés alatt. szerepel. 
BiCI, -t-H,O ~BiOC! + 2HCl 

Bi(N0 11 ):1+H.,0=BiON03+2HNü:1 

h B. (.) OH , 
Ha a bázisos salétromsa:vtts bis1nut ot hevítjük, akkor 1„ •1<NÜ:

1
-a. 

alakul át. 
Ezen reaktiók bórkösav jelonlétében nelll állanak elő. 

8, !{éúhydrogén a bismuth vegyületek oldataib61 barna-fekete hisnJutha 
kóneget választ ki, a mely forró salétromsavban oldható. 

2Bi0111 +3H2S=Bi~Su+GHCl 
4. A bismuth sók oldataiba zú1k darabot tévei fekete s?.ivacsos por

alakjában fém bismuth vá!ik ki. 

Cadmillm 1Jegyiiletek. 
1. A_lkál·i..Jiydrrit fehér, a kémszer fölöslegében oldhatlan cad1nium 

:hyi::rátot \'álaszt le, mely azonban ammoniában kettössó alakban feloldódik. 

CdS0,+2KOH~Ccl(OH),+K,SO, 

2. J(énhydrogén a cadmium vegyületek oltlatai116l sárga cadmiu1nkóneg~ 
ből álló csapadékot választ le, n1ely sem kóna1nmonium 1 se1n cyankálium
ban nen1 oldható, de forró salétromsavban igen 

3. Fém zink az oldatokból a cadmiumot barna fénylő lemezekben 

-választja ki. 
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ll. 0 SZ T A LY. 

I. C'so1>oi·t. 

A1itimD1i vegyületek. 
1. Allcálihyd1·dtok az antimon >együletek oldataiból a kén1szer fölös

legében oldható fehér antin1011-hydroxyd csapadékot választanak le. 

SbCl"+3KOH Sb(OH),,+3KCI 

A keletkezett csapadék nem lillandó, fellio1nlik: egy tö111ecs víz elvesztése 
n1ellett stibiu1n-oxydhydrattá 

Sb(OH),~SWOH+H"O 

Ha ezen Vt~gyülethez fölösleges kálihydrátot adunk, akkor a SbOUH hydro· 
génje egyesül a KOH hydroxyljával >Ízzé) a kálium pedig belép a Ií 
helyére. 

SbOOH+KOH='SbO,K+H,O 

Ha az antirnon-hydroxd tartalmú folyadókot felfőzzük az antimon-hytlrox d 
~lbomlik, s antituon-trioxyddá alakul. 

2Sb(OH),=Sb,0"+3H,O 

2. A_nimonia szintén ezen csapadékot idézi elfj -antilnon vegyületek ol" 
U:-itaiban. 

3. f(óihyd1'ogén az antirnon vegyületek oldataiból narancsvörös antinion
kBneget vAlaszt ki, 1nely a szerint a n1int SbUI~ vagy Sb015 -ot használtunk a 
n reaktió keresztül vitelére SbHS8 v. Sb~Sb-ból áll. :iliindkét vegyület egyenlő 
színü, oldódna.k sárga, kénan1moniu1nbari, de külömböz6 sulfosók alakjába.n. 

2SbCl„+3H,S=Sb,S„+6HCI 
2SbCl,+5H,S=Sb,S,.+10fT Cl 
Sb,s„+a (NH,),S= (Nfl,),SbS„ 

ezen veg,yiileíet su!fautin1onossavasammoniu1nnak 11evezzük1 nlÍg a venta
sulfitl feloldásán{tl képződöttet sulfantin1onsavasan1moniumnak. 

Sb/~1, +3(Nlf~)2 S=2 (l\lI4) 8 SbS4 

A sulfosókat sósavval el lehet bontani kénegek1•0. 

2(NH,)„SbS,+6HCI= Sb,S,-j-6(NH;)Cl +3H,8 
2( Nl-1 ,)„ S bS., +„ H Cl= Sb, s,+ G(NH,)Cl-1- 3 H,S 

Az antimon kénegei forró sósav által elbontatnak, átalakHtatnak chlóridokká~ 

,b,S,+6HC1=2SbCJ,+3ll,S 

4. Ha az antimon vegyííletek oldatait platinale1ne2-re öntjük ~ Zu dara
bot állítunk a folyadékba, hogy a?. a platinalen1ezzel érintke?.zék1 akkor 
azonnal fekete foltot észlelünk a platinalc111e?.en, 111ely 'a. kiválott fé111 anti~ 

n1ontól ered. (Zink és 11latin gályán elemet képeznek és a fejlődő villamos
ság felbontja az antimon vegyületet.) 

2SbC1:1+Zn3 =3ZnCI 2 +Sb~ 
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5. Ila antiinon veg'yületek olda.tait sok vízzel felhigitjuk, fel1ér csapa
dék válik ki, iuely ha a. reaktió keresztül~iteléhez a.ntiinon trichlóridot hasz

náltunk1 antimonoxychlóridból áll. 

SnCl,-j-H,O:=SbOC1+2HCI. 

Ezen csapadék nen1 keletkezik akkor, ha az oldathoz elébb borkő

savat vagy borkösavas káli olda.tot adnnk. Ekkor az oxycbloridból felszaba~ 
dúló Sbü (antimonyl) csoport belép a borkősav carboxyl II-je helyére, s 
képezi a. sa.vas·borkősavas~antünonylt, a borkősavas-kálinmból a borkősavas
káliun1-antimonylt, vagyis a hánytató borkövet. 

C ,H, O, +SuOCl=C, 1-1, Sbü, + H Cl 

C4H4K2üa+SbOCl=KC1+c4H4KSb07. 

6. Egy gázfcjlesztőbe Zn darabokat teszünk. A lombikot két furású dugó
val látjuk el, egyikbe blztos[tó tölcsért, másikába egy gáz elvezető csővet 

illesztünk. A gá;;; elvezető cs6vet összekötjük egy hosszabb, helyenként el
szii.kítetti egyik végén derékszögiileg meghajlított s kis nyilású üvegcsővol. 
ii.. készülék ilyetén elkészítése után a Zn-re híg H2S01 -at öntünk, H fej
lődik, mely, miután a készülékből a levegőt kihajtotta1 meggyujtva szintelen 
lfLnggal ég. Erre belohozunk az antimonra vizsgálandó testből ogy pár csep
pet. A.z antin1on vegyület találkozva termő I-I-nel olbontatik, az antin1011 
hydrogénnel egyesülve SbH3-t. képez, a mely illanó lévén, elszáll a feja 
Hid6 fölöslog'es Hanel, s a kezdetben szintoleniil égö H lángját fakóvá teszi. 

El ég antin1onoxyddH, és vízzé. 
~SbH,+60=Sb,O,+BH,O. 

I-Ia a lángba porczellán lemezt tartunk, akkor arra sötét fekete bár
sonyszeríí folt alakjában kiválik a fém antimon. Ilyen fé1utükröt előidézhe~ 
tünk, a. készülékre kapcsolt összeeresztett' ü vegcs6ben is, ha azt az össze~ 

0 resztés helyein erősebben hevítjük. Az itt átmenő SbH3 a hevítés következ
tében elbomlik s a fém antimon a csö hidegebb részén lecsapódik. A fé1n 
tükör alchlórossavasanátrium oldatával nem oldódik, míg az arzén ilyetén 

úton előállított foltja igen. 

Arzén 7Jegyiiletek. 
ICét-féle arzén vegyületet ismerünk, u. m.: arzéuessavas-vogyületeket 

és arzénsavasakat. Előbbiek levezethotők az As~0.,1-ból utóbbiak az ._<\..s2Ü6-ból 

AnénessaIJas uegyiiletek. 
:L. A.rzénessa\'as vegyületek oldataiban alkálifének-hydrtita,ival csapa

dék nem áll elő, az arzénessavhydrát a kémszer fölöslegében oldódik arzénos~ 

savas alkálivá. 

As,0„+3KOH= K,AsO,-j-3H, 0. 

2. Kénhy,lrogénnel az arzénessava.s vegyületek oldata.iból sárga a1•zén

Lrisulfid csapadék válik ki. 

Asl 03+3H2S=8H20--j-As~S~ 
7 
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Az arzén-trisulfid 

oldódik. 

kénamn1~i LL1n ba n su 1f arz éne ssa vas-an1 n1 oni u n1má 

As,S,+3(NH,),S~2(NH,\AsS, 

ha sárga. kónarnmoniumban oldjuk a trisulüclot, sulfarzéusaYas a1nn1onitnnrná 

oldódik. 

As~S3 +3(NH4)2 S+S=2(NH4)3AsD1 

Sósavval ozen s6k: felbonthatók ~~11e:n lígy) nünt az antimon hasonló 

vegyületei. 
Az arzéutrisulficl olclhatö még szénsa.\'as-a1nnioniun1ban is arzénessavas 

és sulfarzénsavas-ammoniummá. 

As2SH-J-3(NH4LCO~=(Nif4)11 AsS3+(NH.1)~As03 +8C02 
Az a1•zén-pentasullld szintén oldódik szénsavas ammonban, arzensnvas

ammon, ós snlfarzénsavas-a,mmonná. 

4As, S,+ 12(NH,), CO.e =5(NH,).,AsS, +3(NH,),As0, + 1200,. 

3. Arzónessav te1·mö H által szintén, nünt a.z anti111on vegyületek átala
kíttatik arzén-hydrogénné, a mely hasonló kezoléssel mint az 11ntimon-hydrogén 

szétbontható elemeire, az ily úton nyert arzén tükör alchlórossa>as-nátrium
ban olclható1 1nig az antimon no1n. 

t1. A. 1nagyar gyiígys:zcrkó'nyv a.z a1·.nfn ki'!li.ntatcísríra savahUan a kü·uetl1ező 

el:járást ·irja elő. 

A vizsgálandó savból 3 köbcentimetert belehozunk egy ;-J centiweter 
szélességű kémcsőbe, hat köbcentilneter vízzel és annyi híg jódoldattal higít~ 
juk

1 
hogy színe épen sárgás legyen; azután nehány darabka zinkot tlobunk 

bele s megvárjuk, míg a sárga szín eltünik. l\'1ost liedug,iuk lazán pa1nut~ 
tal, s a:nitán a kémcső szájára szürö papirt teszünk, s ennek közepére egy 
csepp 500/0-os salétromsavas-ezöstoldatot cseppentünk. A salétro1nsavas-ezüsttől 
megnedvesített helyen, ha arzén van jolon, fekete folt keletkezik. A fekete 
folt vagy gyürlt itt férn ezüst által idéztetett elő, mivel az elszálló arzén
hydrogén redukálja a salétromsavas·eziistöt s ö ruaga oxydálódik As20:1-dá. 

2A.sH3+12_A.gN03 +3H~O =As2 0 3 +12HNOu+Ag12 

A jód oldat szerepe ezen reaktiónál abban áll, hogy a netalán jolen
levö kénessava.t oxydálja kénsavvá, s így a kénhyd.rog:én keletkezését ineg

akadályozza, n1oly e roaktiónál 7.avart okozha.tna. 
5. Az ar7.énessavas vegyületek oldatai bár!Jn-1nchl6ridda.l fehér arzénes

savashárynm csapadókot adnak. 

3Ba CJ2 + 2l{3 As03 =Ba32As03 +HI{Cl 

6. 8ale'lro1nsavas-eziisl oldattal a11unon·íák jelenlétében az al'zénessavas 
veg·yiiletok sárga ~rzénessavas-ezüst csapadékot adnak, a mely salétrom
savban, vala1nint fölösleges ammoniá ban is oldható. 

H.:,qAs03 +3~<\._g N."03 =3E:X03+Ag3 r'..s0:i 

:2.t'..g31'..s03 +6NH4 0H -=--=G(NH3 Ag)OI-I +2 H3 As03 
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Arzé11.sa:i'as ucgij'ületek. 

L A.lkúl-i-hydrálokkal ezek nen1 adnak csapadékot. 
2. {(énliydrogót az arzénsa>as veg;ríiletek oldataiban, ha azok egés7,en 

"tiszták1 (arzénessavas sóktól n1entes1) nen1 idéz elő csapadékot, még niele~ 

gítésnél sem 1nindaddig, a míg a jelen leYÖ arzénsa> ne1n rerh1káltatik 
arzénessavvá.. 

1'..s~0 5 +2H~S=As~03+2 H20+ 8 1 

As~Ou+3H~S=As.,S~+3H~O 
Tehát az arzénsavas Yegyiiletckblíl kénbydrogónnel nye1•t csa1;adék 

.a1·zént1·isulfid és kénbéíl áll. Arzénpentasulfid ezen az úton ne111 állítható elő. 
Csak is ügy, ha a tristtlfltlot sárga kénatnmonban oldjuk; s a 11,Ycrt sulf11r
zénsnvas~ammoniumot sósavval elbontjnk. 

2(NH„)„AsS,+GHC!= A,,s, +G(NH,)C1+sH,S 
0, ~I'e·ri111'i hydroglfnnel az arzénsavas vegyületek ug,Yanazou visclkt:-1clés1; 

m.utatják, a init az arzénessavas veg",yliletek. 
4 Az arzénsavas vegyületek uiagnesia kei~ere'kJ,;el fehér arzénsa >as<11n1uon

magnesiából álló csapadókot adnak. Ezen rcaktiót az arzénessaYas vAgyok 
nem adják. 

A magnosia kovorók készül kénsavasrougnesia oldatából, rnel;-hrz addig 
adunk a1umoniákat, a 1níg fohéro.csapadék keletkezik, n1e!yet azLitún el-do!'
ammonban ftüoldunk. 

H„Asü, + i\T gSO., +3(N H,)O !! = J\Tg(XH, )AsO, + (XH, )80, + HIJ, 0 

i'i. Sa.létro1nsavase.2·üsttel az arzénsa>as Yegyüietek olcla.tai vöri:isbat•n a 
arzénsavas eziist- csa1Jadékot adnak. 

3AgN0„1 +l\nAsÜ+=Ag·:1AsO~+HEJ\0;1 
6. Baryu·mchlrfl'id arzénsavas vegyületekkel fehér ar;;;énsa\·as l)ár,yu1n 

csapadékot ad. 

2 K31\.s0_1 + 8 BaCl,,.= Ba;12.A_s0.1-t- G K Cl. 

7. A1·zénsava.s vegyületek 1nolybdün-sa·vas-a!ltJ1/.on salélron1savas olrlatá· 
val fehér csapadékot acln11k, iníg az at·zénsaYas vegyületek nem. 

ÓTL vcg'·yületcl(, 
Az ón szintén két sorozat vegyületet képe;;;, u. nL; oxydttl és oxyd 

vegyületeket. Előbbiben az ón, n1int kétértékü, utóbbiban n1int 4 \·egyértékű 
szerepel. 

d1io;;,~ycluZ teg!J·ü:etek. 

1. Az ónoxydnl vogyiiletek pl. ónchlorl'tr, az alkáli-f'e'111ek li!Jd1'jla-i-va 
fehér ónoxydnlhytlrát csaparlékot adnak. 

SnCl,+2KCl+Sn(OH),~21\:Cl 

moly a kómszer fölöslogéhen oldódik. Ezen oldatból f(ízésnél egy fe1'ete csn 
;padék válik ki, 111e!y SnO-ból í.J!, az ónhydeát ep;y tön1ecs Yizet veszít. 

Sn(OHJ,+Sa,o+H,u 

7* 
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2. Kénhydrogen az ónoxydul vegyület savanyú oldataiból l.Jarna ón·· 
sulfür~cfi:.a.padékot választ le, 1uely sárga kénam1nonitunban oldható, ammo

ni u n1 s1 llf o s tanná ttá 
SnCI, +H,S=Sns+2HCI 

SnS+(NH,),S, +s= (NH,),SnS, 

Savak a sulfostannát oldatból nem ónsulfürt, hanem sárgaszínü ón

sulfidot választanak le 

(NH,),SnS, + 2HCI :::SnR, +2( NH, )Cl+ H,S 

3. Az ónoxyclul vegyület oldata higanychlóridolrlatból kezdetben fehér 
higanychlórür csapadékot választ ki, később a higanychlóriir csapadéka, 
Juegszü.rkül s ilyen esetben a chlórűr mellett még fémhigany is foglaltatik. 
Az ónoxydul vegyület ezen reaktiónál ónoxyd vegyületté alakul. 

SnCI, + 2HgCL, =cHg, 01, +snCI, 
SnC!,+HgCl, :::SnC!, +Hg 

Az ónoxyd vegyületek ezen reaktiót nem adják. 
-±. Ha az ónoxydul vegyületek oldataihoz. pl. ónchlórürhöz kevés oxyd· 

-vegyületet,, óntetracblóridot adunk s azután aranychlórid oldatot,, vörösbarna„ 

úgynevezett cassiusbibox· keletkezik. 
G. Az ónoxydul vegyületek oldatait platinaleniezre öntve s zinkpál

czával érintve, szivacsos küllemü fém, ón csapadék válik ki1 mely a zink 

rudra rakodik le. 

Órwxyd 1Jegyületek. 
1. Alk(Uí~hydrátokkal az ónoxyd vegyületek oldatai fehér ónoxydhyd

rát csapadékot adnak, a mely KOII és .NaOH fölöslegében melegítve felol-·· 

dódik, dc ainmoniában nem. 

SnCJ,+4KOH=Sn(OH),+4KCI. 

;;J, J{e'.nhydrogén az ónoxyü vegyületekből sárga ónsulfidot választ le~ 

SnC1,+2H,S=SnS,+4HC! 

A csapadék kénammoniumban oldódik1 ammoniu1nsulfostannáttáo Sa
vak ezon oldatból ónsulfidot választanak le, 1nely tömény HCl-ban oldható. 

' II. Csoport, 

A1'any 1Jegyületek. 
1. J(eénhydrogéli az arany vegyületek savanyú oldataiból barnafekete 

aranysulfidot választ le. 

2AuCI,+3H,S~Au,s,+sHC! 

}1z aranysulfid kénammoniumban, ammoniu1nsulfoauráttá oldódik„ S6-

savval ez oldatból az aranysulfid üjból leválasztbató, 

Au,s, +a(NH,),S=2(NH,),AuS, 

2(NH,),Aus,+sHCl~Au,S,+6\NH,)Cl+3H,S 
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Az a.1•anysulfid híg savakban nem oldódik, csak királyvízben. 

Au,s,+sHc1+2HN0,~2AuCl,+4H,0+2No+s, 

. , 2. Az arauy vegyületek oldataiból kénsavasvasoxydnl barna csapadék 
.alakJaban fé1n aranyat választ ki 

Ha az arany oldat híg, akkor csak kék szín áll elő de csapadék nem 
képződik, ' 

2AuCia+üFeS04 =Au2 +2Fe23S04 +2FeCJ3 

.. 3. Oxdlsav n1ár hi::legen is, de gyorsabban n1elegen képes az arany·· 
vegyuleteket redukálni. 

3C, H, 0, + 2AuCl,~A u, + 6HC! + SCO, 

III, OSZTÁLY, 

1. Csopo>·t. 
A harmadik osztályba tartoznak azok a fén1ek, nielyek H

1
S által csak 

is lúgos oldalÜkból választhatók le, miyel a keletkezésüknél szabaddá. lett 
híg savakban üjra feloldódnak. 

Aluminium 1Jegyületek, 
Az aluminhun vegyületeiben két atomn1al szerepel mint hat veo',·értékű 
1. Alkálí-hydrdtokkal az aluminiurn vegyiiletek olc~a.taiból fehé1'. kocso= 

Tiyás alu111iniumhydroxyd csapódik le. 

Al,3SO,, -1-6KOH =Al,(OH), +3K,SO, 

, . Az. aluminiu1n~hyclroxyd az alkáli fölöslegében aluminiun1ox\~mkállumruá 
oldod1k fel. A111n1oniákban nem oldódik " 

Al,(O H), + 2K 0 H = Al, O, (OK), +41l, O 

"OHaozen oldathoz cblóra.m1noniumot adnnk, akkor az alnminiuruhv(lroxvd 
ü.jból kicsapódik. ' ' 

Al,O,(OK),+(NH,,)Cl+2H,O~Al,(OH),+2KC1+2NH, 

Savakkal szintén.ki választható az alurniniu1noxykú.liumból az aluininintno 
hyd1.'0X,Yd 

ha a 
Al,O,(OKI,+2nc1+2H,O=AJ,(OH),+2rcc1 

sav fölöslegbe jut, akkor a hycb.'oxyd felolclórli.k a.z illető 

Al,(OH), +sHCJ,=Al,CI,+BH,lJ 
sa...- sójává. 

2. Aln1niniumbydrát hevítve vizet veszít s átalakul aluminiu111 oxvddá. 
mely l1íg savakban oldhatatlan, míg a.z aluminiumhydroxyd igen. ,, , 

3. Az a.luminitun vegyületek phosphorsavasn(ít?·in1nmal fehér phosphor
-savas all1111inium csapadékot adnak. 

Al22so.J.+2Na2HPU4=All2PO.i.+Ka.~so„+2NaHSO.J 

A pliosphorsa.vasaluntinium sósavban olüódik alnnüninrncblóriddá. 

Al,(PO,),+BHC!=Al,CJ,+2R,PO, 
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Feloldható a phosphorsavasaluminiu111 alkálihydl'átokban is) a mely 

oldatból chlóran11uoninn1n1al újból kiválasztható. 

AJ,2PO., +SK Oll~2K, PO, +AJ, O,( 0 K), +4H, 0 

2K,PO, +AJ, O, ( 0 K), +sNH, Ci=Al,2PO ,-i-SKCJ + 8 N H, +4H, 0 

Az alu1niniu1u vegyületekre jelle1nzö reáktió a következő: Aluminlum 
vegyöletek porát, cobá,tt~nitrát oldattal inegneclvesítve kiizzítjuk, Thenárd

féle kéknek nevezett tö1neget nyerünk. 
5. Kéna1ninoniu11i az aluminiu1n vegyületek oldatából, fehér kocsonyás 

csapadékot választ lr, a n1ely a1unüniumoxydhyclrátból áll, 

AJ, Cl, +3(NH ,), S +sH, 0 =AJ, (0 H ), + 3H, S+ BNH, Cl 

c1~1'omoxyd vegyületek. 
A chro1uoxyt1 Yegyületekben a chrorn két atornja haL vogyértékkef 

szerepel, éppen úgy, nünt az alnniininnl. 
1 Alkdl-ihydrdtok a chon1oin vegyületek oldataiból zölrl színü chrom

hydrox,;dot választanak le. 

Cr,3SO., +sKOII::;: C:r,(OHJ,-1-,K,SO, 

Ezen csapadék az alkálibydrá.t fölöslegéhen K vagy Na oxscht'omittá 

oldótli.k. 
Cr, (OH),+2KOH ~Ce,O.,( 0 !{ ), +4H,O 

A nyert oldatot fclfőzvc az oxycbromát elbomlik ch1'ornhyd1·:'.üra és 

az alkáli~fém·bydrátjára.. 
2. A_1n1noniák szintén cbromhydrátot választ le a chron1vegylilotek 

oldataiból. 
3. A chl'omoxyd vegyületeket 2 rész: széhsavasncíti·inui és egy n!sx sa.llit

'f'O?n111al összeörnlesztve, azok chrornsavas vegyületekké alakulnak. A chroJn

savassók színe szép sárga. 
Az összeömlesztett tömegből kilúgozás által kivonhatjnk a chron1-

savaskáliu111 vagy nátriumot, a melynek oldatába eczetsavas óln1ot adva~ 
szép sárga színlí chrornsavasólom csapadékot nyerüuk. 

Cr2 03 +0~+2N a~CO~= 2Na~Cr04+2C02 
Na~Cr04+Pb(C2H2 (\}i = PbCrü4+2NaC2HuO~ 

Ezen rea.ktió különösen fontos, rnidön vas mellett chromrais n.k::n'unli: 

kémlelni, 

Vas vegyiilet2k. 

A vas két sorozat veg;yi.Hetet képez n. m.: a ferró 1• (oxydul) ós ferri 

(oxydl vegyületeket. 
A ferró vegyületekben két atom Yas + vegyértékkel szerepel 1 mig a 

ferri vegyületekben eg·y aton1 háro1n vegyértékkel. E két sorozatba tartozó. 

vegyületek reaktióikban egymástól eltérnek. 

' 

' , 
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1. J\,_ ferró veg,Yületek, ha azok egészen forri 1nentosek alkál·ihydrlitok
kal fehér, a 1eveg6 behatása alatt gyo1·san oxydálócló, barnuló, s a ké1nszer 
fölöslegéhen oldhatlan vasoxydulhyclrát csapadékot aduak. 

Fe,2SO,+llrnH=Fe,(OH),+2K,Sü, 

2 . . A1nn1onia ngyanfel.zen csapa.dókot választja le. 
3. [({1uu11·!Jl,Oni1J.Ju a ferró veg,yületek oldatailiól fekete ferrósulfirl csaw 

padókot választ le. 

Fe,2SO, +2(NH,),S~Fe,S, +2(NH,),SO, 

Kenhydrogén bázisos oldatból szintén ezt. 
A keletkezl1tt ferrósulfld híg savakkal elhoutható, átalakul az illető 

sav sójává és kénbydrogén fejlődik. 

Fe,S,+JHC!=2H,S+Fe,C1, 

4. ]i'erró~cyankálin'lliinal a (sárgavérlügsó) ferrin1entes ferróvogyi.iletek 
fehér csapadékot adnak, a mely ferró-fe1·1•ócyaniir. 

]'022801 + l{,1 E'o(CN)6=Fe~Fe(CN)0+2K2S0,1 
G. Ferrú:yaukálüt11inutl (vörösvórlúgsó) sötét kék csapa.dék keletkezik, 

mel~Tet ferró-fericyanidnak, \'agy 1\1rnbul kéknek neyeznek1 s festék gya~ 

nánt használnak. 

.tKB 'B'e(CN )6 + 3Fe22SO 4 =2Fe~Fe~(CN)1~ + ()I\:~SO 4 

K IUwda11krUin1n1nal a. ferró~vegs1 ületek ne1n adnak reaktiót. 

U) F2rl'i uegyiiletek 

1. Alkrfl.ih,1;drritol.: és an1111on.iák for1·i Yeg)TÜletckbéil rozsdabarna vas~ 
oxydbydrá.t csapadékot választanak le. 

FeCJ,+3KOII=Fe(OHJ.,+8KCJ 

'2. Kc'nhyd·rogéu n ferri vegyületek bázisos olclataihól no 1n választ le 
fekete vaskéneget, bane111 a ferri vegyületeket kén kiYálás mellett ferró 
vegyületekké redukálja 

:2FeCl:i+H2 S=Fe~ Cl.j -f-2HC1+s 

a. f{éna1n111oninn1. a fe1•ri vegyiilelek oldataiban fekete ferrósulfiid csa~ 

padékot idéz tüfí, kén kiválása mellett. 

2FeCl, +s(NH ,), S=Fe, s,+B(NH,)CJ+S 

4. E'crrói:ydnkálin1n111al a ferri vegyületek ferri·ferrócyanürböl álló s 
berlini kék elnevezése alatt ismeretes csapadékot adnak. 

J F eCJ, +a K.,Fe(CN), =12KCJ + 2 Fe, 3Fe( CN), 

fi. Ferricudnkál-inin1ual a ferl'i vegyületekben ne1n keletkezik csapadók 1 

csak sött>t színezfídés, 
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H. Rhodankálútin (kéncyankáli) a ferri vegyületek oldataiban vörös 
színezést idéz elö, a mely a keletkezett vas-rhodanátlól ered. 

FoCI,+3KSCN=Fe)SCN),+3KCI 

7. Ferri vegyületek olda.taihoz eczetsavasnátrin111ot adva vörös színű 

olda.tot nyerünk, a inelyben eczotsavasvas foglaltatik. 

F eC18 + 3N aCi H3 O.; =Fe(Cz H3 0 2 ) 3 + 3 Na Cl 

Ha ezt az oldatot felfőzzük s azután vízzel jól felbigítjuk barna sárga csa
padék válik le, 1uel;y bázisos eczetsavasvasból á.11. 

Fe(C,H,O,), +2H, 0= Fe(C, H,O,)(OH),+2C,H,O, 

II. Csopm·t. 

C:obalt vegyületek. 

1. .r1lkálihydrátok a cobálloxy<lul vegyületek oldataiból hidegen égszin 
kék oddig is1neretlen összotételü Uázisos sókból álló csapadékot választanak 
le. l\ielegen rózsaszínü cobáltoxydnlhydrátot csapnak ki. 

Co(N0,),+2KOfl~2KNO,+Co(OH),. 

Ha a cobáltsó oldatához elébb chlóran1monjumot adunk fölösleges n1eunyi
ségben, akkor az a.lkáliá.kkal nen1 nyerünk csapadékot. 

2. A1nntoni.a a cobá.lt vegyületek oldataiban szintén ugyanazon csapa
dékot -idézi elő, mint az alkáliák, a 1nely a ké1uszer fölöslegében halvány
rózsaszínnel oldódik. 

3. Ke'nami·1noniu'ln a. cobált vegyületek olda.taiból fekete cobáltkéneget 
választ le. 

Co(NO,),+H,s~oos+2HNO, 

a cobáltkéneg híg sósaYban oldhatla,n1 de királyvízl1en oldódik. 

3Cos+sHC1+2HN0a=3CoC12+<!H20+2No+sa 

4. A teljesen közönyös cobáltoxydul vegyületek eczetsavval és sale'tro-
1nossavaskdli,w1n1nal enyhe 111elegités mellett sárga csapadékot adnak, n1ely 
salétromos~sa-vascobált-oxydkálium. E csapadék csak tön1ény oldatokból 
-válik ki azonnal1 híg o\datokh6l csak 2.J: órai állás után. 

2CoCJ, + 14KN O, +4C, H, 0,=Co,K,(N O, ), , +4C, H,KO, +4KC1+2H, O+ 2 N 0 

Ezen reáktiót használjuk a. cobál.tnak nickeltől való el-választására. 

1 

Nickel ucgyiiletek. 
1. Alkál-ihydrálok a nickeloxydul vegyületek oldiüaiból a kéiusxcr föD 

löslogében o!dhatlan fűzöld nickeloxydulhydrát csapadékot választanak le. 

Ni(N0,),+2KOH~Ni(OHJ,+2KNO, 

2. A·J1i1nonia. szintén nickeloxydulhydrátot választ le a nickel veg'yii
let1>k oldataiból, a 111ely a kétuszer fölöslegében szép ibolya színnel oldódik. 
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Chlóramrnon jelenlétében csapadék nen1 áll elő. Ha az anunoniákos oldatot 
sok vízzel felhigítjuk, akkor fényes iükkel.)"ek alakjában kiválik a hyclroxydnl 

8. Kénan1,nton-i1tui a nickel-vegyiiletek oldataiból fekete nickel~sulfürt 
választ le. 

N i(N O,), +(NII, ), S =NiS+ 2(NH,)N O, 

Ez a csapadék fölösleges sárga kénammoninmban, ha a1n1uouiák is 
foglaltatik az oldatban, ré~szben oldódik, kiválasztható a nickelsulfür ezen 
-0ldatból, ha egy pál' csepp sósavat adunk ahhoz. 

Mangd11 vegyiiletek. 

1. A mangánoxydul vogyliletok alkálihydrátokkal fehér 1 n1angáno:xydnl 0 

hydrát csapadékot adnak. A csapadék a leYegőveJ érintkezve csakhamar 
sárga, később ba1•na színfi lesz. Ji~lőször oxyduloxyd, később o:xydh,yüráltá 
alakul. 

1\1lnSO 4+ 2 KO f"1=1\111(0H) 2 + J{2 SO .1 

l\. 1nangánoxyclulhydrát ammoniában részben oldható, könnyen oldódik 
chlórannnoniumban. Ezért ha a mangán vegyületek oldataihoz elébb chlól'
an1moniun1ot adunk, csapadék alkálihyd1·átokkal nem keletkezik. De ha az 
oldat sokáig áll, v. flízziik, akkor fokoto csapadékot nyeríink, n1e!y n1an
gánoxyclhydrát, 

Mn(OH),+4NH,Cl=MnCl,2(NH.JC!+2H,0+2NH, 
2(M nCJ, 2(NH,)Cl +4NH, + 5 H, O+O=lvln, (OH)0 + G(NH,)CJ 

2. Kénaniinoninni'/11al a mangánoxydnl vegyületek szép húsvörös 1nan
gánsnlfür csapadékot adnak. A csapadék a levegő behatása köyetkeztében 
élenyíttetik kénsa-vasmangánná1 s ekkor oldatba megy. 

3. Sz6nsavasnátriw1n·1nal a mangánoxydul vegyületek fehér szénsavas~ 
mangánoxydul csapadékot a<lnak. 

~InSO 4 +Na~ C03 = N a2S0.1 + J\inC03 

4 L\.. inangán vegyületek szénsavas=nát.rium és sa.létt"o1nrna.l összeö1n~ 
lesztve zöld tön1eget adnak. A salétrom oxydálja a mangánt n1angánsa.--.vá, 
a mely a jelen levő szénsavasnátrhnu nátriumával _ma.ngánsavasná.trinruot a.cl 

lvinO + 0 2 + N a9 COu=N a~ 1\'lnü.1+co2 

A tömegnek vízzel való kilúgozásánál a jolonlovéí kálium, mint erélyesebb elein 
kilízi a nátriumot a mangánsavasnátriumból s képződik ma.ngánsavaská~ 

llu1n, a mely vízben zöld színnel oldódik. A levegő behatásár;:L gyorsan 
ibolya.színre Yáltoztatja színéti fennebb élenyül, s átalakul felrnangúnsa\·as 
vegyületté. 1\1ég g,yorsabbnn vógbe inegy a változás) ha az olclath oz kevés 
sósavat adunk. 
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ZiTik uegyület:3k. 

1. Alkríliliyd·rrítokkal a zink vegyületek oldatai fehér zinkhydroxid 

csapadékot a(lna.k. 

ZnS0,+2KOH~Zn(OH),+K,SO, 

A csnpadék a kéniszer fölösle...(ében oldódik. I-Ia. a.:r. oldatot felfözzli.l-.:1 akkor 
a zinkoxydhyclrát ltjból kiválik. 

Zn(OH),+2KOH~Zn(OKJ,+H,O 

A zinko:xykáliu111 oldatából kénhyd1•ogén zinkkéneget választ le. 
2. A1n·1noniák a zinksók oldatából zinkhydrátot választ le, 111ely az 

annnoniák fölöslegében feloldódik .. --\z oldat felfo1-i-alása következtében a 

zinkoxiclbyclrát üjból kicsapodik. 
3. J{6na1nm.onin1n a zink vegyületek olda.taiból fehér zinkkéneget vá

laszt le. 

ZnSO + + (NH J~S=ZnS+ (1\H4) 2SO ~ 

A kéneg sósavban olrlóclik. 
4. Szé11savasnd.trin1n a zink vegyületek oldataiból fehér bázisos szén~ 

savas zinkoxydot választ le. }._ keletkezett csapadék összetétele az oldatok 

tön1ónysége és hfí1nérséke szerint különbfjző. 

IV. os~tdl!f. 

A -±-ik osztálylnt azok a fé1nck tartoznak, a. inelyek sem kénhydrog-én1 

se1n kénamn1oniun11nal ne1u választhatók ki oldataikból, de leválaszthatók 

szénsavasan11noniun1mal. 

Calciv.m ue5yiiletek 

1. Szénsavasalkáliáldcal a calci11mvegyületek oldatai fehér szén::iavas· 
caleiun1 csa11adékot adnak. J;\ 1nely vízben nem, de szénsa\' tartalmú vízben 
ol rló( lik, sa vanyuszén sa vascalchuun1á 

C= 0 
•. HO 

Az oldat felfözése által a neutrál szénsavascalciu1n ujból kjválik. Savakban 
a szénsasascakiu1n pezsgés között olllódik. 
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2. l{ereskedésbeli s.z·e'nsavasain11wnin1n1nal, a 111ely a mint tudjuk sa· 
vanyú és neutr:il szénsavasan1monliól áll, a calciu1n vegyületek neutrál f)S 

savanyü szé11sa1ascalciun1ból álló csapa(lékot adnak. 

2CaCJ, +(NH,), CO" + 2(NH,)HCO" ~CaCO, + OaH,(CO")' +4NH, 01 

:J. A calciu1n vegyületek tön1óny oldatai kc1isa1Jval fehér kénsavas 

calciun1 csapadékot adnak 
CaC1,+H,SO.,=Caso,+2HO! 

Híg oldatból a kénsavascalciun1 nem válik ki, nüvel vízben oldható. Híg 
oldatból alkohol hozzáadása által csapható ki. 

4. Oxálsavasan1nioniu11i a calciu1n vegyiiletek oldataiból fehé1· színü 

oxá.lsavasra.lciun1ot csap le 

CaC~ -t-C~(NH,J~ 0.1=CaC~01 + 2:i\f-I4 Cl 
A r:sapadék híg ásván;ri savakkal elbontható. 

Báryum vegyületek. 

1. Szénsa·vítsalkál'iak a báryum vegyületekből fehér szénsavasbáryu1not 
választanak le, a 1nely vízbeu teljesen oldhatlan, de feloldódik szénsav tar~ 

tahnn rizben éppon ügy, 1nint a calcin1n hasonló vegyülete. 

BaCl2 +Na2 COn=BaC0.1 +2NaCl 

~. l{ercskedósbeli szénsavasa1nnio11in·in111al szintén széusavasbáryun1 
csa1iódik ki és savanyú szénsavas báryu1n oldatban rnara.d, fi, mely az oldat 
fclfűzésénél elbo1nlik szénsavrfl. és nonlrá.l szénsavas bárytnnra, a mely 
kicsapódik. 

3. J(óisav vagy oldllató snl/(itok a báryuw vegyliletekböl fehér kén
savas bár,ytunot csapnak ki, a moly vízben és híg ásványi savakban oldhatlan. 

BaC1,+H,SO,=Basri.,+2HCl 

.J. Silico/lnorhydroge'nsav a báryu1n vegyületokbőlfehérsilicoJluorbáryumot 
választ le, rnég pedig tömény oldatokból rögtöll, hígból csa.k állás után 
vagy ha az oldatot fölösleges mennyiség:(í tömény alkohollal keverjük, azon~ 
na! teljesen leválik. 

H2SiFla+BaCl.l =BaSiFl13+2r1c1 
5. Oxálsavasa1n1noniion a báry111n vegyiiletekböl oxálsavasháryumot 

csap ki fehé1• csapadék alakjában. 

BaOl; + O,(NH,), 0, ~ C, BaO, + 2(:-iH,)Cl 
6. J(et.lcclchro1nsaL'rtskáli a báryum vegyületek olda.taiból sárga chro1n

f:lavas~báry111not választ le. 

Strontium vegyületek. 

1. Sze'nsavasalkál-iákkal a strontiniu vegyületek fehér kénsavasstrontium 
csapadékot adnak. 

SrCl~+Na.!COn=SrC03 +2NaCl 
A csapadék szénsn:vas Tízben, továbbá savakban oldható. 
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2. Kereskedésbeli s.zé11sa·casa111nwnnal a stronti11n1 vegyületei szintén 
fehér csapadékot adnak, inely összetéteh·e megegyezik a calciu1n és báryn1n 
csapadékaival. 

3. Kénsav vagy oldható snlfátok a strontiun1 vegyiiletek tö1nén,v olda~ 

taiból fehér kén~avasstrontiu111ot csapDak ki. 
Híg oldatból ne1n válik ki csapadék1 nlivel vízben oldható, de alkohol 

hozzáadásá1•a kiválik. 
4. Oxálsavasa1nnion a strontiun1 vegyületekből ox~lsavas-strontiumot 

csap ki, fehér csapadék alakjában. 

Y. OSZTALY. 

Az 5·ik osztályba tartoznak azok a fémek) melyek oldataiból az 11 

2 1 31 4~ik osztály csoport reágenseivel ne1n >álaszthatók le. 

I. Csopm·t. 

Magnesium uegyiiletek. 

1. Alkdlihydrátok és alkáliföldfé1nekhydrátai a u1agnésit11n vegyületek
ből fehé1• szinü magnésiumhyclroxydot -választanak ki 

MgS0,+2KOH=Mg(OHJ,+K,SO, 

MgCl,+Ca(OH), =:VIg(OH),+CaCI, 

A csapadék chlórammoniurnban feloldható egy ketHíssóvá, 1nely 2 n1olckula 
chlórammon és ogy molekula 1nagnésiumchlóridból áll 

Mg(OHJ,+4)'1H.,C!~MgCI,2(NH,)C!+2NH,OH 

2. Ain11ionia a magnésium vegyületekből szintén fehér csapadékot 
választ le. Ezen reaktiónál a magnési111nnak csak egy része válik le hyclroxyd 
.alakjában, a, másik része kettőssó alakjában oldatba 1negy. A ketHíssó össze
tétele egy molekula kénsavasmagnésium és egy molekula kónsayasainmon. 

2MgS0,,+2(NH.,)OH~MgSO,(NH,),SO, +Mg(OH), 

3 . . Phosphorsavasruitrúim. a magnésiu1u vegyületek olclataiból phospbor
savas-rnagnésiumot választ le. Savany11phosplwrsavasnátriu1n pedig savanyú 
phosphorsavasmagnési n mot. 

IvlgS04 + Na~HP04= ~'f gHP0.1 + N a~S0.1 
311gS04 +2N a8P04 =Nig3(P04)~+3N a~SQ4 

Ha a rnagnes1um vegyületek oldatához a phosphorsavasnátrhun hozzá adása 
előtt a11uno11iákot és chlóra1n1no·11ii,-n1not aclnnk szintén fehér~ csapadékot nye
rünk, a mely phosphorsa·vasammonmagnésiából áll, A chlörammon itl csak 
mint oldószer szerepel, oldatba viszi az an1moniák által kiválasztott :Wig(OH)., 

2.íg'SÜ4 +NH4 OH-!-N a„ HPO 1==l'dgNII4P04+ K a2so.~+ H2ü 
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A phosphol'savas anuuonmagnér.ia vízben és an1n1onák oldatában alig, sa~ 

vakban könnyen, de an1111oniákos vízben sonnnit sem oldódik s azért acsa
padék kirnosására ammoniákos vízet kell használni. Ezen csapadék hasz
nálta.tik a magnésjun1 mennyileges n1eghatározásánál. 

4. Szénsavasallcáliált a magnésium vegyületekből szénsavas magné
zhnnot válasr.tanak le fehér csapadék alakjában 

).ígS04 +N ai C0u=Na2 S04+1ígCOs 

II. Csopo1·t. 

Kdlium vegyiiletek. 
1. Teljeson noutrál káliu111 veg'yületek oldataiból savanynboi·kösavas· 

nátriu1n fehér, jegeezes, savanyúborkősavaskáliumot választ le. 

KCl+C4H 0Na06 =C4 I-Ir;K0
6
+NaCl 

A csapadék csak tömény oldatokból válik ki azonnal, híg oldatokból csak 
állás után, Ha a káli oldat savanyú, akkol' eczetsavasnátrinniot adunk ahhoz. 
A jelon levő sav elvonja az ec,,;etsavas nátrium nátriumát s eczetsav válik 
szabaddá, a mely a csapa.dók előállását nem gátolja, lnÍg' a szabad ásvány 
savak és a bázisok igen, 

Ha az oldat bázisos, eczetsavval közönyösítjük. 
2. A kálium vegyiiletek borkősavvnl oczetsavasná,trium jelenlétében sava

Jlyu borkősavaskálium csapadékot adnak. 

3. lJlati.nchlorid a káliivrn vegyületek oldatciiból sárga csapadékot választ 
le, inely kálittniplatinchlóridból áll. 

KOi + PtC!, = 2 KCI,PtCI., 

A csapadék csak tömény oldatokból válik ki azonnal, hígből csak állásnál 
vagy alkohol ho,,;záadására. 

4. Silico(luorhydrogénsav a kálium vegyiiletckből fehér áttetsző silicoiluor" 
káliumot választ lo. 

H„Sil!'l,+2KC1= 2HCI+ K,SiFI, 

A csapa<lék forró vízben oldódik. 

Ndtrium vegyületek. 

1. Sa·11anyupyroanti1nonsavctskálh61n a nátriw1n vegyiiletek oldataiból fehéi·r 
J·egeczes savanyú JJYJ'oantünonsavas nátriw1not választ le. 

1{1 H~ Sb2 0 7 +BN a C1=2KC1 +Na~ H'l Sb2 0 1 

2. Platinchlorfrl a natrinm vegyületek oldataiban nem idéz elő csapa
dékot, nlivel a natriumplatinchlorid vízben oldódik. 

Ammonium vegyiiletek. 

1. A_z· arn1noni1i11i vegyi/.letek alkálihydrátolckal főzve ain·nion'ia~gázt fe;'
lesztenek, a 1nely 111.cfa· szagáról feli.s1nerhetö. 
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Legérzékenyebb reágensc az anunonitun \'együleteknek a J\esslt11" fél 
reagens (készül I-IgC12 telített vizes oldatából 5 g'1•1n. l\:J és 15 gnn. IZOH 
hozzáadásával, felhigítva az oldatot 100 kcz1n .. re). Ha Yalaroely oldat bár
mily kis mennyiségben is tartal1naz amn1oniákot, egy pár csepp a Nesslee~ 
féle oldatból azonnal barna vörös szinezöclést, Yagy az amn1onia nagyobb 

mennyiségénél, ugyanilyen színü csapadékot idéz elő. 
2. A teljesen neutrál an1rr1onium vegyületek olda.tai sat·anyií borkő· 

savasnátrúinnnal fehér, savanyuborkősavasan11no11iu1u csapadékot adnak. 
Ugyancsak ez a csapadék keletkezik borkéísavval is eczetsava.snátriu1n jelen-

létében. 
(lrn,1c1+c,H,Naü,=G,H,NH,O,+NaCI 

E csapadék vízben vala.uüvel ki:in ynyebben olüódik, 1nint a kálisók 

hasonló körlilmények között keletkezett csa.padéka. 
3. Platincblorid az a1nmon vegyületek oldataib61 sárga csapadékot 

választ le, a nicly aromoniun1platin kettössóból áll. 

2(NfI
4
)Cl+PtC14=2NfI.1Cl, PtC14 

.._'\. csapadék teljes kiYálását alkohol hozzáadásával lehet elősegíteni. 

UI. FEJEZET. 

A fémek elválasztása. 

A) J. osztdly első esopo1't fémeinek eludlasztdsa. 

A vizsgálat tál'gyát képező folyadék egy kis kémléjéhez 
sósavat adunk, ha fehér csapadék támad, akkor abban első 
osztály első csopo!'tbeli fémek foglaltatnak. ~°C!'re az egész folya
dék mennyiségéből sósavval a fémeket leválasztjuk. A csapa
dékot szüről'e hozzuk és hidegvízzel jól kimossuk. A szll!'edéket 
első oszt. második csop. második, hal'madik, negyedik és ötödik 
oszt. jelzéssel ellátva féll'e tesszük. A hiclegvízzel kimosott csa
padékot most forróvízzel mossuk mindaddig, míg abból csak 
valami oldódik. A forróvíz ax ólomchloridot a csapadékból 
kioldja. A fol'l'ÓVÍzzel nyert oldat egy kémléjéhez kénsavat adnak; 
ha fehér csapaclék keletkezik, ólom volt az eredeti folyadékban. 
Clnomsavaskáli hozzáadására sál'ga ch!'omsavasólom csapódik 
ki A melegvízxel való kimosás után a szÜ!'őn maradt csapadékot 
ammoniumhydráttal öntjük le, ez a jelenlevő ezüstchloridot, 
mint argentammoniumchlol'idot, oldatba viszi, s a szürőn fekete 
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csapadék alakjában visszamamcl a dime!'cmo ammoniumchlórid. 
Az an1moniával nyert oldatl1oz salétro1nsavat adva, újból ki„ 
válik az ezüstchlórid. 

B) Első oszt. mdsoclik csopo1•t fénceinek és a mdsJiik oszt. 
fimeinek elvdlasztdsa. 

Az első oszt. első csoport fémeiről leszürt folyadék egy 
kis kémléjéhex, vagy ha azok nem voltak jelen, az eredeti 
folyadék kómléjéhez kénhyclrogén vizet adunk; ha fekete csa
padék támad, jelen lehetnek az első oszt. második csoport és 
a második oszt. fémei. Ene az egész folyadékba kénhyclrogén
gázt vezetünk, hogy a fémek leválasztása töl<életes legTcn. 

A nyert csapadékot szürőre hozva, igen híg kénhydrogén
vízzel jól kimossuk. A kimosott csapadék egy részét porczellán 
csészébe téve kéna111moniun1ot öntllnk rá, bogy 111egg:yöy,öcljünk: 
a csapadóknak kénammoninm iránt való viselkedéséről. 

ltt három eset lehetséges, u. m.: 
a)A csapadék kónammoninmban nem oldódik; ebben az 

esetben csak első osztály második csoportjának a fémoi lehet
nek jelen. 

·b) A kénammon a csapadékot teljesen l"ololdja; ebben az 
esetben csak második oszt. fémei lehetnek jelen. (As, Sb. Sn). 

c) A csapadék csak részben oldódik; akkor mind az elsíí 
oszt. második csoportjának fémei, mind a második osztály 
fémei jelen lehetnek. 

11z a) esetnél lcóútendö eljárás. 

A csapadékot, a n1ely ó]on1, l1iga.11y, bisnn1th, cachniun1 
és réz kéneget tartalmazhat, jó kimosás után porczellán csé
szébe téve, salétromsavval n1indaddig főzzük, a n1íg a salétron1~ 
sav a csapadékból valamit okl. A salétromsav oldatba yiszi az 
ólom, bismuth, cadmium és rezet, csapadék alakjában vissza
n1arad a 11iganykéneg lzó11nel vegyesen. 

I. Salétromsavas oldat vizsgálata. 

A lüganykénegről leszürt folyadék egy kis részéhez kén
savat adunk; ha fehér csapadék támad: ólom van jelen. A 
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kénsavas álomról leszűrt folyadékhoz ammoniát adunk : fehér 
csapadék keletkezik, mely a kémszer fölösében nem oldódik, 
bismuthra utal. Ha az oldat az ammonia hozzáadása után sötét 
kék színű, réz van jelen. Hogy a réz mellett netán jelenlevő 
cadmiumot kimutathassuk, addig adunk a folyadékhoz cyan
káliumot, míg a réz-só színe eltlínik, s azután kénhydrogént, 
ha ezzel sárga csapadék támad, cadmium is foglaltatott a folya
dékban, 

1l, Csapadék vizsgálcttct, 

A salétromsavval való oldásnál visszamaradó higanyké·· 
neget királyvízben oldjuk. A nyert oldatot a kóntől megszűr
jük, s az oldattal végrehajtjuk a higanyra jellemző reaktiókaL 

A b) esetnél követendő eljár ás, 

A kénammoniummal nyert oldatot hideg, híg sósavval 
bontjuk el, ekkor csapadék alakjában kiválnak az As, Sb, Sn 
mint kénegelc 

Ezen fémek egymástól kétféle módon választhatók el a 
szerint, a mint As, vagy a többi fém van nagyobb mennyi
ségben; a mit a csapadék színéről ítélhetünk meg. 

Első elválasztási mód sósctvval, 

A hideg sósav által nyert csapadékot sósavval főzzük, 
ekkor oldatba mennek az antimon és ón, mint chlóridok. Az 
arzén pedig, 111int kéneg·, kénnel vegyese11 visszan1arad. 

1. Oldat vizsgálatci. 

A nyert sósavas oldatot megszíírjük, a szürletből pár 
cseppet platinlemezre öntünk, zinkpálczával megérintjük; ha 
antimon foglaltatik benne, akkor a platinlemozen erősen tapadt 
fekete folt keletkezik, ha pedig csak ón van jelen, akkor szi
vacsos fekete tömeg. Ene a fenti müveletet az egész folyadék 
mennyiséggel ismételjük, de nem platinlemezon, hanem a 
folyadékot lombikba öntjük s zinkpálczát állítunk bele. A zink 
redukálja a folyadékban levő antimon és ón chlóridot, az anti
mon és ón fémállapotban kiválik. A kiválott csapadékot szü-

113 

rőre hozzuk, jól kimossuk. A Jól kimosott csapadékot henO'er
üvegbe téve töm. sósavval kezeljük, ez feloldja az ónt : az 
a~tin;ion cs,apadékban marad. A visszamaradt antimon ~sapa
dekrol a sosavas oldatot leszűrjük, s abban ónra kémlelünk 
úgy, hogy a folyadék egyrészéhez corrosivus oldatot adunk '. 
szürkés-fehér csapadék keletkezik, mely fém higany és calo~ 
m elből áll. 

A csapadék alakjában visszamaradt antimont királyvízben 
oldjuk, s a nyert oldattal megtesszük az antimonra jellemző 
reaktiókat. 

Egy kémléhez kénhydrogénvízet adunk ; narancsvörös 
csapadék keletkezik. 

Alkálihydrát hozzáadására: fehér csapadék áll elő. 

II. Csapadék vizsgálata. 

Az arzénkénegből és kénből álló csapadékot, hogy meg
győződjünk az arzén jelenlétéről salétromsavval főzzük. A nyert 
~ld~tot a .ként?l. leszürjük, a fölösleges savat elpárologtatjuk 
es vizzel felh1git.]uk. Az oldatot két részre osztjuk, Az egyik részbe 
mágnezium keveréket adunk; ha arzén van jelen fehér jege
czes magnéziumammoniumárzénát csapadékot nyerünk, Az oldat 
másik részébe kénhydrogén gázt vezetünk ; sárga csapadék 
keletkezése arzénre utal. 

JViásodilc elválasztási mód szénsavasammonnal. 

Ezt a módszert abban az esetben alkalmazzuk, ha sok arzén 
van jelen. A sósav által kiválasztott kénegeket szfüőre hozzuk 
és vízzel jól kimossuk, A kimosott csapadékot tömény szénsa
vasammon oldatával digeráljLJk, A szénsavasammon feloldja 
az arzént; csapadék alakjában visszamaradnak az antimon ón 

' ' ' ' mmt kenegek, 
A csapadékot az antimon és óma vonatkozó fenti eljárás 

szerint vizsgáljuk meg. 
Az arzént tartalmazó folyadékot szárazra pároljuk, a 

maradékot töm. salétromsavval kezeljük illetve oldjuk, s az 
oldattal megtesszük az arzénra jellemző reaktiókat. 

8 
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A c. esetnél a csapadékot az oldaltól sziirlézés által elvá
lasztjuk, ezután a csapadékkal az a., az oldattal a b. pont alatti 
eljárást követjük. 

C) H1Z'1ncc:lik oszt. fé1rlg~rle1'~ elu:il,::,sztás:z. 

_li}lsö csoport elválasztása, 

A második osztályról leszűrt folyadékhoz a kénhydrogén
nek főr-ós által való elűzése után, vagy ha rnúsocl osztálybeli 
férnek nem voltak jelen, az eredeti folyadékhoz pár csepp 
salétromsavat adµnk, s azzal felfözzük, hogy a netalán jelen 
levő vasat oxydáljuk. Azután chlórammoniumot és anunoniá
kot adunk bele. Ha ezen kúmszerekkel csapadékot nyerünk, 
jelen vannak a harmadik osztály fémei. Az ammonia és chlór
ammon hozzáadása után a folyadékot a csapadékkal együtt, 
addig főzzülc, a n1íg a.z a1nn1onia szaga nen1 érzik. 

lVIegjegyzendö, hogy ha az eredeti folyadékban oxálsav 
és phosphors>w foglaltattak, akkor a harmadik osztály első 
csoport fémeivel, melyek az ammonia és chlórarnmonium hozzá
adására, részben n1int phospl1orsavas sók vú.lanak le, -- a 
negyedik osztály fémei is leválnak, mint oxál-- illetve ph os
phorsavas sók. l<Jbben az esetben a harmadik osztály első cso
portba tartozó fómek elválasztása módosétlást szenved. Hogy 
meggyőződjünk arról vajjon a csapadékban phosphátok és 
oxálátok foglaltatnak-e következőleg járunk el. 

A csapadékot szűrjük, jól kimossuk, híg sósavban oldjuk, 
az olclatot kihagyjuk hlílni, s hideg fölösleges nátronhydrátba 
öntjük. A nátronhydrát. az aluminium és chrom kivételével 
kicsapja az összes fémeket. 

Ha vas van jelen, akkor a chrom egyrésze is leválik. 
Az aluminium, mint hydrát és phosphát vitetik a nátron

hydrát által oldatba. A cluom pedig mint hyclrát, még pedig 
zöld színnel. 

I. A nátronhycl?'által nyert oldat vizsgálata. 

A nátronhydráttal nyert oldatot, ha zöld színü felfőzzük, 
ekkor a chrómhydrát lecsapódik. A csapadékról a folyadékot 

- """ 
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leszürjük. ._~ szüredélz egyrészéhez c111óra1nn1011i11n1ot adunk 
ha alumínium van jelen, fehér kocsonyás csapadék válik ki. 

, J:ijgy n1ös kén1lél1ez salétromsaYat adunk, n1elogítjük:, azután 
saletromsavban oldott molybditnsavasammon olc1atot adunk 
hozzá, ha avval sárga csapadék keletkezik, pltosphorsav rnn jelen. 

11. A nátro11hydráttal nyert csapadék vi.zsyálata. 

A csapadékot. először is phosphorsav és oxálsana vizs
gáljuk meg. Ebböl a czélhól a csapadék kis részét salétrom
savban oldjuk, a nyert oldat egyrószéhez molybcllinsavasam
moniumot ndunk, phosphorsav jelenlétében sárga csapadék 
keletkezik. 

A folyadék második részéhez szénsavasnátriurn-olclatot 
adunl\:, s azzal Tnindnddig főzzük, a iníg csak:_ szóndioxy<l száll 
el. il főzés aJatt az oxálsavas vegyületolc és a szénsavasLnátriu111 

között cserebomlás megy végbe. Az oxálsavhoz köt.öli fémek 
szénsavas vegyület.lé alakulnak, csa.padék alakjában kiválanak 

. ·1 ' n11g az oxa sav a szónsaYnsnátrlu111 nátri11111úval oxúlsavnsnútriu-
mot. képez s oldalban marad. Hogy bizonyosak legyünk az oxálsav 
jefonlétéről, a carbonátokról leszúrt folyadékot eczetsanal meo·
savanyítjuk, a fejlődő szóndyoxyclot főzés által az olclatbÓl 
elíízzük s calciumchlórid oldatot adunk hozzá; fehér csapadék 
(oxalsavascalcium) keletkezése oxálsavat jelent. 

A csapadék többi része, a szerint, a mint az elölo~·es 

vizsgálatnál pl1ospl1orsavat é8 oxálsavat, Yagy csak: phospi~o1· 
-illetőleg oxálsavat talúlnnk:, vagy ezek lzözül eg;yiket se111 
n1ás és n1ásfólolzóppen YizsgáJandó. ' 

l. Onilsav és phosphorsavat t1/úlunk. 
11. Csak phosphorsauat. 

111. Csak o.x-álsai·at. 
IY. ]egyiket sem. 

I. O.cálsav és phosphorsauat talrílunk. 

A nátronhyclráttal nyert csapadékot /Hm. salétromsavban 
ülcljuk. Az oldathoz staniolt adunk s főzzük. A keletkező ón
hyclroxyd Sn(OH}, által a phosphorsaY mint ónphosphát kivúlik. 

3 Sn (OH), + 4H3 PO, = Sn3 (PO,), + 12H,O 
8' 
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A csapadékról a folyadékot leszűrjük, forróvízzel jól kimossuk. 
A folyadék egy kémléjében meggyőződünk, vajjon az összes 
phosphorsav ki van-e választva, ha nincs, a műveletet ismételjük. 

A phosphorsavmentes folyadékot szénsavasnátriummal főz
zük az oxálsav eltávolítása czéljából. A csapadékot, mely a 
főzésnél keletkezik, salétromsavban oldjuk. S a nyert oldat 
vizsgálatát a IV. pontban következő eljárás szerint vizsgáljuk. 

II. Csak phosphorsavat találunk. 

Ebben az esetben az előbb ismertetett eljárás segélyével 
eltávolítjuk a phosphorsavat. A phosphorsavmentes folyadék
ból leválasztjuk a fémeket chlórammonium és ammoniával, to
vább vizsgáljuk a IV. pont szerint. 

Ill. Csak oxálsavat találunk. 

A nátronhydráttal nyert csapadékot egyszerűen főzzük 
szénsavas-nátrium oldattal. A folyadékot, melyben az oxálsav 
fo"'laltatik a csapadékról lesziírjük. A csapadékot jól kimossuk, 
salétromsavban oldjuk és a salétromsavas oldatból a jelenlevő 
fémeket chlórammon és ammoniával leválasztva, a negyedik 
pont alatt ismertetett módon vizsgáljuk. 

IV. Sem oxálsavat, sem phosphorsavat nem találunk. 

A chlórammonium és ammonia által nyert csapadékot só
savban feloldjuk. Az oldatot folytonos keverés mellett hideg 
aikálihydrátba öntjük. Az alkálihydrát kicsapja a jelenlevő va
sat, chromot és a mangán egy részét. Oldatban hagyja az alu
miniumot, s ha vas nem volt jelen, a chromot is. 

1. A f'olyadélc további vizsgálata. 

A nátronhydrát által előidézett csapadékról a folyadékot 
leszürJ'ük ha zöld színű felfőzzük, ekkor lecsapódik a chrom. 

' ' A chromhydrát csapadékáról leszűrjük a folyadékot, s chlór-
ammont adunk hozzá, alumínium jelenlétében fehér kocsonyás 
alurniniumhydroxyd válik ki. Ha az oldat nem volt zöld, köz
vetlenül aluminiumra kérnlelünk. 
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II. A csapadék további vizsgálata, 

A nátronhydrát által nyert csapadék egy részét megszá
rítjuk s megvizsgáljuk, vajjon abban van-e chrom. A chrom 
kimutatása czéljából a csapat,lékot összeömlesztjük szénsavas 
nátrium és salétrom keverékével. Az összeömlesztett tömeg, ha 
chrom van jelen, sárga színú lesz, a keletkezett chromsavas 
alkáliáktól. A tömeget vízzel digcráljuk, ez kivonja a chróm
savas sókat, s az oldattal megtehetjük a chrómrn jellemzií 
reaktiókat Egy kémléhez eczetsavasólomoldatot adva, sárga 
színű chrómsavasólomból álló csapadék válik ki. 

A vízzel való kilúgozás után csapadék alakjában vissza
marad a vas és mángán. Ha chrómot sikeriilt kimutatnunk, 
akkor a csapadék többi részét is összeömlesztjiik szóda és 
salétrnmmal. 

A vas és mangánból álló csapadékot sósavban oldjuk, s 
az o1dathoz eczetsavasnátriumoldatot adunk addig, míg a 
folyadék egészen vörösszínú lesz. grre felforraljuk, forralás 
után vízzel higítjuk, a felhigítás alatt a vas, mint bázisos eczet-· 
savasvas kicsapódik, mig a mángán oldatban marad, A csapadék
ról a folyadékot leszűrjük, a szííredékhez kénammont adunk; 
ha mangán van abban, húsvörös csapadék keletkezik, mely 
mangánkéneg. 

Harmadik osztály 11. csoport femei.nelc elválasztása. 

A harmadik osztály első csopol'tjába tartozó fémek csa
padékáról leszúrt folyadék egy kémléjéhez kénammont adunk, 
ha fekete csapadék keletkezik jelen lehetnek mangán, zink, 
cobált és nickel. Erre az egész vizsgálandó folyadékból ldvá
lasztjuk a fémeket kénammonnal. A csapadékról a folyadékot 
leszürjük, a folyadékot félretessziik, ebben foglaltatnak a negye
dik és ötödik osztály fémei. A csapadékot kimossuk kénhyd
roo·énes vízzel sósavat öntünk reá, A sósav feloldja a mangán "' ' 
és zink-kéueget. Csapadék alakjában visszamarad cobalt és 
nickel, mint kóneg, kénnel vegyesen. 
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1. _,.{ súsa1;(1.s olclat vizsgálata. 

A folyadékot [~lnCl„ Zn Cl,] a k6nhydrogén eltávolítása 
czéljából fclfözzük és mi.tronhydráttal telltjiik. Mangán jelen
létében fehér, állús után meg-barnuló csapadékot nyerünk. 

A folyadékot a csnparlókról leszlírjük, s a szííredékben 
]cónhydrogénnel zink:re lcén1lelünlc. l{énl1ydrogé11 hozzáadására 
a folyadékból, ha zinket tartalmaz, fehér, zinkkénegből álló 
csapadék válik ki. 

2. Csapadé°l; vizsgál((lci. 

Co S, Ni S. 

A csttpadékot királyvízben oldjuk, a fölöslog-cs savat elpá-· 
rologtatjnk. Az oldathoz cseppenkóntnátronhydrát-olrlatot adnnk 
addig, a núg állandó csapadék kezd előúllani, ha ez bekövetkc· 
zett ecictsavat, eczetsavasnátl'in1T1ot és salétromossavaská1iu1not, 
s főzr,ülc1 cobált jelenlétében vagy 111indjárt, vagy állás után ; 
sárgn, jegcczes csapadék válil\: k:i, n1ely sa1étro111ossa.vascobált
k:ilium. A kiválott csapadékriil a folyadékot leszfüjük s a szlí
redékben nátronhydráttal nickclre kémlelünk. 

D) Negyedik oszt. fémeinek elválxsstdsa. 
A harmadik osztály fémeiről leszürt folyadék egy részéhez, 

melyből a kénarnmoniurnot elüztük, vagy ha az eliíbbi osztályok f'é
mei nem voltakjelen, az eredeti folyadék egy kémléjéhcz arnmoniát 
és szépsavasamrnont adunk, ekkor mint carbonátok leválnak a 4-ik 
osztály fémei. Az oldatot a csapadékkal mindaddig főzzük, míg már 
széndioxyd:nem fejlődik. A főzés után a folyadékot a csapadékról 
lesziírjük. A csapadékot forró vízzel jól kimossuk. A lecsepegő 
folyadékot félretesszük, ebben foglaltatnak az 5 ik osztály fémei. 

A csapadék vizsgálata. 

A csapadékot a szürőn leöntjük forró sósavval. A sósav 
oldatba viszi a 4-ik osztály fémeit, mint chlóriclolmt. Az így 
nyert oldat egy kérnléjéhez kénsavascalcinm (gyps) oldatot 
adunk. Itt há1·om eset lehetséges, vagy azonnal keletkezik 
csapadék, vagy csak állás után, vagy egyáltalán nem. Első 
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esetben báryum lehet jelen, de mellette cnlcium és strontium 
is. lllásodik esetben strontium, de melettc calcium is. Har~ 

maclik esetben csak calcium. Ha báryum és strontium nincse·· 
nek a~ oldatban, az oldatot egyenesen calciumra vizsgáljuk. 
Az oldat egy lzis résiéhez oxálsavasan1111ont aclunlz, ealciun1 
jelenlétében fehér csapadék keletkezik, oxálsavascalcium. 

Ha a gyps oldattal való kémlésnél rögtön csapadékot kap·· 
t.unk, akkor a. sósavas oldathoz híg kénsavat és absolult a.l
kol1olt adunlz. A kénsav, a báryun1, calciun1 éH strontiu111 vc„·· 
gyületeket sul[útokká alakítja, a melyek alkoholban teljesen 
oldhatlanok lévén, kicsapódnak. A kivált csapadékról a folya·· 
clékot lesziírjiik. A csapadékot alkoholos vízzel jól kimossuk. 
Azután a csapH(l{~ko t egészen tö1nény-szénsa:vasam1non oldatot tar„ 
talrnazó lombikba tesszük s többszöri rázás közben 18 óráig
állani hagyjuk. Ezen idő alatt a calcimn (•s strontium sulföi: és 
a szénsavasan1111on között cserebon1lás törtf>rrilc, a két fón1 car
born\ttá alakúl, a bárynmsulföt vállozatlnnl me,gmararl. 

A csapadékról 18 ómi állás után a folyarlékot lesziírjük, 
J-'i. e~aparlékot lci111ossuk, s 11íg salétron1savat töltünk rú. Asa
létron1sav oldatba viszi a ealcinn1ot és stron t.iurnot nlint nit
rátolcat, csapadék: alakjúban visszan1aracl a l;áryun1sulfát. 

1. Cs((p((rlék vi.zsgálatci. 

A r-sapadékot, n mely a báryumsulfátot tartalmazhatja 
üsszeün1lcsztjük- szénsavas nátriu111n1aL .i\z összeön1lcsztós ál
tal a sulfát carbonáttá olakul, mely savakban olcllrntó. Az ösz
szeü111lesztett törneget n1indacldig extral1áljuk: forró vízzel, a n1íg' 
az már nem old semmit. Ha ez bekövetkezett, a csapadékot 
sórnvban olrljuk, s báryum specziális reaetió1. meg·tosszük. Kén
savat adva az oldathoz közönséges oldószerekben oldhatatlan 
fehérszínű báryumsulfát keletkezik. 

2. Folyacllik vizsgál((trr. 

A salétromsavas oldatot, a mely a calcimnot és strontiu
mot tartalmazza, lombikban szárazra, pároljuk. A maradékra 
alkohol ós éther keYeréket öntünk. _.\., alkohol és éther keve
réke a calciunmitrátot feloldja. A strontiurnnitrát csapadék alak-
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jában visszamarad. A csapadékról a folyadékot leszűrjük. Az 
oldatot bepárologtatjuk, a maradékot vízben oldjuk és meg
tesszük az oldattal a calciumra jellemző reaktiókat. 

Az alkohol és ét.her keverékében oldatlanúl visszamaradó 
strontiumnitrátot vízben feloldjuk. Az oldatban strontiumra 
kémlelünk. 

E) Ötödik osztdly jémeinek eludlasztdsa. 

Az előbbi osztályok fémeiről leszürt fo\yadék egy kis ré
széhez, vagy ha ezek nem voltak jelen, al eredeti folyadék 
egy kémjéhez phosphorsavasnátriurnot és ammoniát adunk, 
azon czélból, hogy megtudjuk, vajjon magnesium van-e abban 
vagy nincs. Ha magnesium van, akkor fehér csapadék kelet
kezik, phosphorsavasammonmagnesium. 

a) Ha magnesium foglaltatik az oldatban, ahoz bárythyd
rátot adunk fölöslegben, ez kicsapja a magnesiumot, mint hyd
rátot, s ha az oldatban kénsav volt, akkor kénsavasbáryum 
is csapódik ki. E csapadékot lehagyjuk ülepedni. s azután óva
tosan leszürjük róla a folyadékot. A csapadékot megvizsgáljuk 
rnagnesiumra. A folyadékból pedig, a melyben a negyedik osz
tály többi fémei foglaltatnak szénsavasammoniummal eltávo
lítjuk, a jelenlevő báryumhydrátot és szárazra pároljuk s ki
izzítjuk, hogy az ammonium vegyületek elillanjanak. Ha az 
arnmonium vegyületek elhajtása után maradék marad vissza, 
jelen lehetnek K és Na. A maradékot vízben oldjuk, ha az 
összes magnosium el volt távolítva, akkor a maradék teljesen 
leloldódik, ellenben nem. 

Ha nem oldódnék fel, ismételjük a magnesium eltávolí
tását. Ha tiszta oldatot kaptunk, pár csepp sósavat adunk hozzá, 
s bepároljuk, a sósav átalakítja a K és Na-ot chlóridokká. A 
marndékot vízben oldjuk, két részre osztjuk, s egyik részben 
kémlelünk káliumra, a másik részben nátriumra. 

b) Ha mag·nesium nincs a folyadékban, akkor azt szárazra 
pároljuk. A maradékot kiizzítjuk mind addig, míg füst száll el. 
A maradékot sósavas vízben feloldjuk. Az oldatot két részre 
osztva egyik részhez savanyúborkősavasnátriumot adunk, fehér 
csapadék keletkezése káliumra mutat. A másik részhez savanyu-
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pyroantimonsavaskáliumot adva, fehér csapadék keletkezése 
nátriumra utal. [A pyroantimonsavas kálival való kémlós előtt 
az oldatot közönyösiteni kell] Ha a kálium és nátrium meny
nyisége csekély, czélszerű spektrnscoppal vizsgálni. 

Ammonium vegyületek kimutatására az eredeti folyadékot 
használjuk úgy a mint van. Az eredeti folyadék egy kis kém
léjét töménynátronhydráttal főzzűk. A főzés alkalmával ammo
nia gáz száll el, a moly szagáról, vagy a kmlrnmapapir és a 
sósav iránti viselkedéséről fölismerhető. 

A fémek elválasztásának könnyen áttekinthető 
összeállítása. 

I. oszt. első csoport fémeinek elválasztása. 

A vizsgálandó folyadékhoz IlC-at adunk, kicsapódnak 
AgCl,H1:2 Cl2ésPbCl2 • A csapadékot forró vízzel mossuk. 

PbCl2 • Az oldat 

H,SO ,-val fehér, 

K,Cr20 1-al sárga 

csapadékot ad . 

A csapadékban visszamarad: 

AgCI és Hg2 012 • A csapadékot 

ammoniával leöntve : 

Oldatba megy 

AgCI mint 

NH,AgCl. 

Az oldatból 

HNO,-val újból 

kiválik az AgCJ. 

i 
11uarad.ék fekete 
' 
i NH,Hg,Cl. 
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I. osztály, második csoport és H-ik osztaly l'émeinek 
elválasztása. 

A kénhydrogéncs csapadékban lehet : 
Pb.S, HgS, CnS, CtlS. BiS. As, S3 . Sb, Sa. SnS, 

sárga kénannnonnal digerál va: 

1 Csapadékban visszarna.raclnak 

PbS.HgS. CuS. CdS. BiS.HNO"-val 
főzve. 

... . . 1 
Ohlatbn. 1nennek 
A_sll S3, Sb~ S:i Sn S mint sulfoSók 

a) Elválasztás HCI-val 

Oldatba 1nennek 
Csapadék 

Sb 013 Sn Cl~ , alakjában 
Az oldí!.tba Zn pul- vüiszantarad 

mint nitrátok Cu, Bi, Pb és czát teszünk ez ro- As S, acsa-
Oldatba mennek 

Cd. Hig H
2
S0

4 
kezelve dukálja. a SbC\$ és i>aclékot 

Sn 014-ot fém 8.b és HNO val 
Sn válana-1': ki. A o:xydá.ljuk. 

királyvízben fehércsa· Oldatban rnararl csapadékot HCl~val Az old~tot 
oldjuk, szűr· pv..dék nak mint nitrátok kezelve két részre 

J'ük. _;-\.z oldat~ iill ~lő.Pb Cl\ R-i. és Cd. N_II+ ________,Csapadék oszlvü.. egyik~ 
mint PblOB.: hozzáo,dáfiara 

Csapadék
ban marad 

HgS 

hoz SnCI~-t so. K~Ci, r==~~--~~ Oldatba nJakiá- hcz magnec 
adva szürkés 0

1
• sár- ni.c"'Y a Lnn vísz-l sium keve-

gaPb Cr fehér Ohlvi; Sn ;;, ol- szRn1a-. rék;t adu~k, 
fehér csapa~ O~ csapa- csapa~ marru: dathoz Hg rad Sb .. K1- fe.her magne~ 
dék 1-IgiClJ dék. KJ dók alak~ Cu és Cd CL ad-va rályv1z- s1um amm?-

és fém olrlattal jában ki·· A Cu mái szhrkés ben old vv, nium a.~zéna;t 
}I -b61 SJ ol- sárga válik Bi az oldat fehér csa- ogy pár cs,a~ód1~ kl. 

g ·- ,~ PbJ
2 

csa- (0II):1 kél~ szí- padékIIg
11 

cseppet 111as~k kernlé-
dattal scat padék fICl-ban nérol fel- Cl~én Ilg- plat1n le- hez I~„S-t ad-

látvörös csap oldjuk, isn1e1·he- b61 mezon Zn va sargacsa-
Hg.T !~böl az olda- tö. A_ Cd pálczávaJ podék lesz 

tot Yízzel fclkcre- ! édntve As2 Su 
felhigít- sése czél0 fekete 
jukfehér jából a a platiná·· 

csapa- Cu tartal- hozerősen 
dék 1uúoldat- tapadófolt 

BiQCl. hozI{CN- Egy más 
otadunk, 1 kémléjéhez 

n,s a!lva 
s azután n11.rn.ncsvOrös 
II2 S - t. 1 crna11ndi;lr. 

Sárga b) ElvAlasztá~ (NH._)~ co~\D~ual 
csap.CdS (NH4)2 C03-1nal <ligerálv1t 

Olclatha rnegr ·~;dék~~ 
As~ 83 . HNOs 0 val lakjában ma

oxydáljuk, s to-vább radnak Sb~ 
kémlelünk az a) 8 3 Sn S. HCl
alutt ismertetett ban old,iuk s 

1nódon. továhli ké1n
lelünkaz a) 
alatt ismerte~ 
tett módon. 
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TH-ik osztály femcinek elválasztása. 
1. Som oxalsav, sem phosphorsav nincs az oldatban. Az 

elöbbi osztúlyokról leszürt, vagy ha azok nem voltak jelen az 
eredeti folyadékhoz a netalán jelen levő vas oxydálása czéljá
ból púr csepp HN03 adunk s azzal féízzük, azután NH,OH 
és NH„Cl-ot adunk· az oldathoz, s főzzük, míg az NH,OH 
szaga n1ár non1 érzilc. 

Csn.padék a.ln.kjábaú kfváliink Al.1(ÖHJ11 Oldatbnn maradnak Co, 
Fe (ÜfI):i Cr~ (0I-I)6 és esetleg rvin (OHL is. Ni, Nin fiírészo és Zn, a.z 

A csapadékot HCl~ban oldjuk a.z oldatot l{OH oldathoz tNH.J~ S-ot 
oldatba öntjük adunk. A csapadékot 

Oldatba Csapnc1ékhan xnararlnak Ji'e szürjük s Il~ S tartahnú 
u1ennek (01--ln) Cr

2 
(OH)

0 
és 1'1n (OH)1 a vízzel kimossuk. A kimo~ 1 

ALO; (01\.)
2 

csapadékot összeömlosztjük Na~. sott csa.:pa<lókra a szlíl'Őn 1 
é·s Cr~Üz COH és E:NOa keveré.kével. Ha híg· HCl-at ad-va 

(OKJ~ az ol.0 Or jelen YfHl ar. összeÖinleszlett ----·~----
tlatot főzzük tornog; sárga s?.ínú. Ila Mn akkor Oldatba men~1 
~, ---- zold sz1nú, ha m1ndakottö Jelen nek TuTn és Zn Csa1~i:;-dék 

vnn P két sz1nnek kovereke. Az ~::tz oldatot fel-1 aiakJaban 
c~n~ Oldva OSSZPOm!ott tomeget tor16 vízzel (özzuk s I{OI-l v1sszamaradD 
pa- tnarad fózzuk. adtni.k hozzá nak CoS ós 

dék- Al. 1\..z , [ ______, ~ NLS király~ 
han oldat Oldatba 1nennek C,;apadek Alak I '. vizben old~ 
ki>ú~ ~gy_ a ÜL' ogeszo1_1 és a JÍlban ;1sszarr:a~ Oillttt- h.,1c~a" Jllk. Az oldat 

lik 1 resze~ Nin egy resze, rarl Ji e~ Ű3 es ban potl1~~ hoz KOH. 
zöld hoz niint chroin ille- NTn:J o~J főr~szo. Ina~ 1 11\~HCl- adunk addig, 
szin- Nf-1 1 Cl tőleg inangánsa- IlCl-ban old,iuk s rad . a~ ruÍCT" csapadék 

nel Cr~ adu1;k vas alkáli{1k. íla J{OH adu1,1k az Zn, az (J~l '-) ke;delőállani, 
(0 HJ- feher a n~Tert oldat ró- oldatho11, 1n1g· cs.a- oldat· ~ 1.' 8 erre e H 

n , „ . l"k 1 l l l S-rnal ~ ~ csnpa- zsasz1nu, a n11 a p:u e cezc n~ lOZ , „ 0 Qs conc. 
dék keletkozott föl~ válni, erre eczot- 1 NH.dll hu~_Yo- KNü oldatot 

t.ámad n1angánsavas ká- savas nátriumot, S adva _ros 8 illant 
AJ..,fOHJ, Ji11n1tól van. llogy főzzük, s azután fehér cs~pft· hagyjuk 

Ül'·ra biztos'ln felhigítjuk sok 
1
csapaw dek 

kémlelhessük az -vízzel. dék 
összeörnlesztott 

tömeg egy részét Csapa- Oldat
föloldjuk lTCl~ dék ban UlH·-: 

ban,s a chlor el- alakjá~ l'IHl a 1 

ü7.ése után NH4 1 · á. '! 

1

01--I ós NH
4 

Cl-al H\ll 8 , i-
11 n ci~ 

l 'j . k f' ga SZID- (NH 4}; 0: 

1 
E'~il asztJn„ .~. e- nel ki\'Ú~ húsvö- i 
tneket, sz;1r,1nk, lik bázi- rös csa-i 
a. csapadok,ban 808 padék 1 

eczotsavas olorn· et a 1 
n1al kémlelünk ecz s, - ' 

Cr·ra 
1
vas vas 

1 

megy 
Ni 
N-a~ 

OH-
val 

fűzöld 
esa.pa

dék 

sárga. 
Cobált 

ká-
liurn 
nitrit, 



F 

Ji 
rl 
li 

11 
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II. Oxalsav és plrnsphorsav jelen vannak. 

A fémeket a rendes módon NH,Cl és NH,ClH levá
lasztjuk. Oxálsav és phosphorsav jelenlétében a csapadékban 
nem csak hydrátokat kapunk, hanem oxálsavas és phosphor
s~vas v,együlcteket is. A lí'e, Cr, Al, Mn leválnak, mint hyd
ratok ] e, AJ, Ba, Ca, Sr, Mg, mint phosphátok Ba, Ca, Sr 
(Mg), mint oxálátok. ' 

A kimosott csapadékot HCl-ben oldjuk s azután fölös
leges KOR tömény oldatába öntjük. 

Oldatba mennek Al2 0~ (OK)2 Cr2 0
2 

(OI\:)2 és Ali 2P0.1 a folyadékot ha zöld 
színű főzzük 

Csapadék alakjában visszama
radnak a többi fémek mind, 

--------~--,----~! HNO-ban oldjuk 

Oldatban marad az Al2 

O, (OK), és Al2 2PO, 
Az oldatot két részre 

osztjuk 

1. Egy kémléhez NH
4 

Cl adunk, fehér kocsonyás 
csap. Al, (OH),. 

2. Egy más kémléhez az 
AJ2 (OH)11-ról leszűrt folya
dékhoz HN03 és (NH4) 

Bi\tfo 0 4 adunk, sárga csa· 
pad ék 

Csapadék
ban ki
válik 

Cr, (OH), 

Az oldatot két részre osztjuk
1 

e-
1 gyik részében kémlelünk H

3 
P0

4
-ra. 

A másikban C~ lI~ O,l·ra. 

Kémlés H3 P04~ra) NH,i) Hi\1o()
4

• 

mal sárga csapadék. 

li I\:ómlés C~ H2 Q<t,ra uz oldatotNa
1 

1

1C03 oldattal fö:,i;;i;ük. I-Ia oxálsav van 

'

akkor fehér csapadék keletkezik. 
Kicsapódnak a fémek, mint carbo· 

l
nátok, oldatba megy az oxálsav1 

l
mint alká!isó. A csapadékról lecse-( 
pegő folyadékot telítjük

1 
oczetsav~ 

1 

val, s azutánCa Cl2-qt adunk bele, 
oxálsav jelenlétében fehér csapadék 

1 ~keletkezik. 
" 1 

,[ 

Ha oxálsavat és phosphorsavat találunk, a HNO,-vas 
oldatot Sn-al főzzük. Kiválik a H,PO,, szürj ük, s a szüredóket 
Na2CO,-al főzzük, azután szűrjük. A csapadékot HCl-ban oldjuk. 

S folytatjuk a vizsgálatot az 1. alatt leirt módon. 
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IV-ik osztály fémeinek elválasztása. 

A harmadik osztályról leszürt folyadékból sósavval főzve 
elíízzük a kónammont. A kénammon elűzetése után a folyadé
kot a kiválott S-től megszűrjük s azután NH, OH és (NH,)2 CO,··ot 
adunk hozzá, s azzal főzzük. A csapadékot szíírjük, jól ki
mossuk s HCl-ban oldjuk. Az oldat egy kis kémléjéhez Ca SO, 
oldatot adunk. 

Csapadék egy- Azonnal v. állás után csapadék ke-

általán nem kelet- letkezik. Ba, Sr, Ca. A sósavas oldat többi 

kezik, csak Oa le- részéhez H,SO, és alkoholt adunk. Ki-

het jelen. válnak a Ba, Sr és Ca, mint sulfátok. A 
Az oldat egy más csapadékot alkoholos vízzel mossuk, mosás 

kémléjéhez után lombikba töltve conc (NH,), 003 önt-
C,(NH,),ü, oldatot jük le és 18 óráig állani hagyjuk. 
adva fehór csapa-

dék keletkezik Carbonáttá alakul- Sulfát alakjában 

nak Ca és Sr marad a Ba 

a csapadékot szűrjük s HNO, öntjük le. 

Oldatba mennek Ca és Sr 1 Csapadék-
. t .t 't k S • • ] . ban marad mm m ra o . zarazra paro -1 B 80 A a 4• csa· 

juk, alkohol és aether keveré- padékot ösz. 

kével kezeljük "' ömleszt. 
~-----~'-----~ljük Na~ C03-

tal1 vízzel ki
Oldatba megy Csapadékban lúgozzuk. Az 

Ca(N03) 2• Az a]- martul Sr(NO,), oldatban 
, , kémlelünk 

koholt elhaJtva1v1zben oldjuk s H,SO,-ra. 

vízben oldjuk s,kémlelünk Sr·ral Csapadékot 

l . l 1 .. kC 1 HCJ.ban old·· 
re111 e un a-ra 1 ké 11 .. k 

, ! f va 1neun 
Ba-ra, 
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V-ik osztály fémeillek elválasztása< 

A negyedik osztály férneiréíl leszűrt folJ'2dék egy réBZéhez 
Na,HPO, és NH,OH-ot adunk. 

~hér csa1:r---· Usapa!lé~ nem- kelet~<ezik-. ----

dék kelctke-1 A negyedik osztályról leszürt. folyadékot 
zik , szárazra pároljuk és kiizzítjnlc 

MgNH,PO, 

maradék 
nem 

marad 

Kés Na 
i1incs 

, maradék marad Kés Na. A ma-
1 radékot HCl-as vízben oldjuk, Pt 
1 Cl.1-ot és alkoholt adunk hozzá. 
i 

1 C d"J ! Old b d 1 sapa e e [ at an rnara 

[ k~l~tkezik i 2N aCl,PtCl,< 
121'.Cl,PtCl, 1 fü,árazra pároljuk, 
. sárga je- 1' kiizítjuk, míg megfe-

geczek. ] ketedik. Szűt·jük, s a 
1 szürerlékben pyroan-
1 tin1onsavaskáliYal 

1 

kémlelünk Ka-ra, 

1 
fel1ér csapa dék. 

1 

NH,-ra az eredeti folyadékban kémlelünk, KOH-tal főzve 
azt, ammonia gáz fejlődik, mely szagáról, a lcurkun1apapir, vagy 
HCl iránti viselkedéséről felismerhető. 

IV. FEJEZET< 

Savak felkeresése< 

Az elemzés tárgyát képező anyagban nemcsak a fémek 
puhatolandók ki, hanem azok a savak is, melyek a fémekkel 
együtt abban bennfoglaltatnak. A savakra való kémlést min
den esetben meg kell előznie az elő és a fémekre való kém-

1 
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1ésnek, n1ert ezek végrel1ajtása után sok: tel(intetbon útn1uta
tást nyerünk, hogy i11ely irányban folytassulc vizsg«ilatainkat, 
s minéí savakra nem kell a kémlésnél tekintettel lennünk 
Egy oly folyadékban például, a melyben báryurnot találtunk, 
nom kémlelünk kénsavrn. A melyikben ezüst foglaltatik, só
savra s így to1<ább< Ha a folyadék neutrál, s nehéz fémeket 
tartalmaz abban kevés számú sav lehet, mivel a nehéz fémek 
sói közül sok oldhatlan vízben< &ivanyú oldatokban mindazon 
savakra tekintettel leszünk, a melyekkel a j~lonlevií fémek 
vízben és savakban oldható sókat képeznek 

Solc esetben szlfkséges, 11lielőtt a savakra kémlelünk, 
hogy a jelenlevő nehéz fémeket elkülönítsük, hogy ezek vizs
gálatainlmál zavarólag ne hassanak Ezek elkülönítése legczél
szerübben Na,C03-mal történhetik A kiválott csapadékról 
leszürt folyadékot két részre osztva, az egyik részt HNO,-val, 
a másik részt HCl-val neutralizáljuk, s csak azután fogunk a 
savak felkereséséhez< Önoxydot és arY.ént H,S-nel távolítunk 
el, s ilyen esetben aztán H,S0.1-ra nem kémlelünk, a mennyi
ben a H,S egyrósze H,SO,-vá oxydáltatik< H,SO,-ra, ilyenkor 
az erndeti folyadékban kémlclünlc 

Ila a folyadék bázisos, mielőtt savakra kémlclnénk, min
dig neutrá.lizá]julz azt, még pedig eczctsavval, vagy salétro111-
savvaL Ha a neutrálizácziónúJ csapadék támadna, a csapadék
ról a folyadékot leszűrjük< A szíiredéket alkálival neutrálizáljuk. 

A vízben oldhatlan sókat savtartalrnukra úgy vizsgáljuk 
meg, hogy azokat szénsavas-alkáliaklrnl összeömlcsztjük, az 
összeömlesztett tömeget vízzel kilúgozzuk, a vizes oldatban 
kémlelünk savakra. 

A leggyakrabban előforduló ásványi savak éppen ugy, 
mint a fémek, egyes csoport reagensek iránti viselkedésük 
szerint csoportosíthatók. 

A savak csoport reagensei BaCl„ AgN03• E csoport 
reagensek iránti viselkedésük szerint feloszthatók a savak 4 
osztályra. 

I< osztcílyblt tartozó savak BaCl,-dal savanyú oldatokból 
leválaszt.hatók. A kiválasztott csapadék HCl-ban nem oldódik. 

Ide tartoznak kénsav és silico-fiuorhydrogénsav< 
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II. osztályba tartozó savak BaCl,-dal neutrál oldatokból 
választhatók le. 

A kiválott csapadék HCl-ban oldódik. 
Ide tartoznak: kénessav, alkénessav, phosphorsav, borsav, 

fiuorhydrogénsav, szénsav, kovasav, chromsav, arzénessav é.s 
arzénsav. 

·Ill. osztályba tartozó savak BaCl,-dal sem savanyú, sem 
neutrál, oldatokból nem választhatók le, de AgNO,-al savanyú 
és neutrál oldatokból egyaránt leválaszthatók. 

Ide tartoznak: sósav, brnmhydrogénsav, jódhydrogénsav, 
cyanhydrogénsav, ferrocyanhydrogénsav, alchlorossav és kén
hydrogén .. 

IV. osztályba tartozó savak sem BaCl,-dal, sem AgNO,-al 
nem választhatók le. 

Ide tartoznak: salétromsav és chlórsav. 
A szerves sctvak közül csak az eczetsavat, oxálsavat és 

borkősavat tesszük vizsgálatunk tárgyává, a mennjiben a vizs
gálat tárgyát képező testekben ezek fordulhatnak elő leggyak
rabban. 

I. osztál11. 

Kénsav H,SO, 
1. A neutrál kénsavas vegyületek az alkáliföldfémek és az ólom kón~ 

savas vegyülete kivételével vízben mind könnyen oldódnak. A nehéz fémek 
bázisos kénsavas vegyületei szintén oldhatatlanok vízben, de oldódnak sósav 

és salétromsavban. 
2. Báryunicltlóriddal a kénsav és kénsavas vegyületek fehér, por

alakú csapadékot adnak. A mely csapadék savakban oldhatatlan. 

BaCL, tNa,SO,=BaS0,+2NaC! 

3. Eczetsavas-ólo1n a kénsav és kénsavas vegyületekkel fehér ólom~ 

sulfát csapadékot képez. 
Na~Sü.1+Pb{C2H302)~=PbS04+2NaC~H302 

A csapadék borkősavas ammoniumban könnyen oldható, 

Sil ico fiuorh y dro q éns civ 
H 2SiFl8 

1. A silicofluorhydrogénsav sói többnyire mind oldhatók vízben& Kén~ 
savval hevítve, silicoíluoridot és fluorhydrogénsava.t adnak. 

K~ SiFl6 + H 2SO ~ = K 2 SO 4 + 2IIF12 -f--SiFI4 

---------- , 
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2. A silicoilL1orhydrogénsa.v BaCl~-dal fehér jegeczes silicoflnoI'bársu1n 
csapadékot képez, a mely híg' saYakban oldhatlan. !f 

fj' 
H)3iFl 6 -i-BaCJ~ ___ BaSiF1

6
+2Hél 

II o~~tály. 

Ke11essav H,SO, 
1. li neutrál kénessavas vegyiiletck közül csak az alkáli fémek vegyületei 

oldhatók >Ízben; 11 többiek: kéndioxyd fejlődés n1ellett sava.kban oldódnak. 
Ugyancsak kéndioxyd fejlődik a vízben oldható vegyületekből is, ha azokat 
savakkal kezeljük. 

2. Szabad kénessav a .födoldatot elszínteliníti 
J2+·H~S03+H2 0 ---:2,JH+H~S04 

2. Kénessay oldatába H~S t bcvezctvo, kén válik le. 

so, +2H,s~211,o+ss 

4. Jóllsavaskáli ol<latából kéudioxyd jódot tesz szabadd:í. 
5. A kéuessavas vegyületekből Dt!-Cl3 fehér, savakba.n oldható kénes~ 

savasbá ryun1ot választ le. 
6. Saléfl·o1nsavaseziisf,~,[l, kénessa>as vegyületekkel febér kénessu,vas ez;iist 

csapadéka t ad, a mely vízzel Yaló főzésnél 1negba.rnul f3 folbomlik ezüstre 
és kénsavra. 

Ag·2Süu+ I-I~0=1'1._g~ +T-I~SOJ 

7, _Ha a kénessavasvegyületek eczetsavva.l 111egsavanyítoH oldatához 
oly ke'nsa'/Jas-zink oldatot adunk, a melyhe;r, elf5zetesen kcvós nifroprnssid
uáttúun oldatot adtunk, vörös szín áll elő. Iln, az oldrühoz azután kevés 
sárgavérllígsó oldatot cseppentünk1 sötét vörös csapadék keletkezik. 

Phosphorsav. H,PO„ 
1. A phosphorsavas vegyületek közül az alká.lifé111eké vízben, a többi 

fémekéi savakban oldhat'k 
2 },. phosphorsavas vegyületek neulrál oldatai brirynmclilóriddal fehér 

phosphorsavasbár,vurn csapadékot kópezuek. 

2N a8P0,1 +BBaCl~ = Ba:i2P0,1 +6N a Cl 

3. A phosphorsav vegyületek ke'nsavas1nagnesin1n, aninionia eS chló1·a.m~ 
nw1uu1l febér magnesium ammoniumphospát csapadékot adnak. 

~IgSO.j_ + NH4 OII + N a2HP0.1=N1g(NH~)P04 + Na2 SO.j_ + H 2 0 

4. 8ff1Janyu1nolybdiinsavasaninwniw1n sa.létro1nsavas oldatával a phosphor~ 
sa.Yas vegyületek oldataiban sárga csapadék keletkezik. A csapadék phos~ 
phorsa.vasammon és 1nolybda.ntrio:s:yd kettőssójából áll. 

IT~P04+ lO~H 1H ~1o04+7HN09 _::__ 

(NH,J,PO,lOMO„+n-m,};O„+lOH,O. 

9 



130 

5. i:iaie'l-ro·msavase.züst a ueutl'ál és bázisos phosphorsavas vegyüle tok 

oldataiból sárga csapadékot választ le. 

Bórsav H 3 B03 • 

1. A bórsavas vegyületek: közül csak az alkálifémek vegyületei old~ 
hatók vízben. Savak behatására a borát.ok tömény oldataiból bórsav válik 

ki1 ;jegeczek alakjában. 
2. ,_<\._ bórsavas vegyületek oldataiból IJ<iryun1chlóriddal fehér bórsavas

báryum választható le. 

2Na;iB03 +SBaC12 =Ila.q2B03+6NaCl 

!_\._ bórsavasbáryurn sok vízben oldódik, s így csak tömény oldatokból 

válik le. 
3 Salrftrou1savasez1'ist a bórsavas vegyíiletek törpény oldatával fehér, 

könnyen bórsav1•a és czüstoxydra bomló bórsavasezüst csapadékot adnak, 
4. Szabad bórsav a krtrku11iapapirt vörösbarnára festi, tehát hasonló 

viselkedést mutat) mint a bázisok. A kurkuma vörös színe eltünik, ha bázisok 
oldataival hatunk rá, míg ez a bázisok által megfestett knrkn1nánál nem 
kövGtkczik bo

1 
csak abban az esetben, ha savva.l érintjük azt. 

5. Jellemző reáktió a bórsavas vegyülotckroJ hogy ha az;okat alkohollal 
és kénsavval hozzuk össze, s az;ntán 1neggyújtjuk, zöld szegély ti lángot nyeriink. 

1. A szénsavas vegyületek kiir,iil csak ar, alkáli férnek sói oldhatók 
vízben. A többi fémek egy né1nelyikének (mint Ba, Ca) ca1·bonátja, szénsavas 
vízben

1 
savanyu sókká szintén fel.oldódnak, míg a többi fémeké csak sitvak

ban oldódnak széndioxyd fejlődés közben. 

BaC0,+2HCl=Ba CI,+H,o+co, 

Az elszálló CO~-t Ba(OH)2 oldatába >ezetve, újból a báryumcar~ 

bonátját nyerjük fehér csapadék alakjában. _B}zen reaktióval legegyszerüb
ben ismerhetjük fel a szénsavat. 

2. Bárywrnchlórfrl. a szénsavas vegyületek oldataiban fehér bá!'yum~ 

ca.rbonát csapadékot idéz elő. 

Na2C03+Ba Cl2=2NaCl+Ba C03 • 

A csapadék salétromsavban pezsgés között oldódik. 

Ba co,+2HNO,=Ba 2NO,+H,o+co, 

Kovasav H,SiO,. 
1. A kovasavas vegyületek közül csak az alkáli fó1nek sói oldódnak 

víz bon. 
2. A vízben oldható silicátok oldatai sat"IHtl kezelve, clbomlanaky 

kovasav válik le fehér csapadék alakjában. 

Na4 Si04+41I Cl=4NaCl+H4Si04 
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az;onnaL A csapadék csak tömény oldatokból válik ki 
Vfzfiirdó"n bepárolYa a ko>asal csapadékot, polykovasavvá H~Si40 9 

.alakul. 
Ha szabad tiizön hevítik 1ízvesztés inellett vfamentes kovasavvá Si0

2 

alakul. 
3. BrirlJtUnchlórirl a kovasavas alkáliák oldataival fehé1• kovasavasQ 

báryum csapadékot ad. 
4. Snlét1'01nsavas e::iist s;i.rga kciva.sa\as ezüstöt választ ki. 

Chrómsav I-I,Cr0 4 • 

1. A chróms11vas vegyületek nagyobbára mind oldhatók vízben, kiQ 
vételt kópeznok chró1nsavasbáryum1 chr61nsavasólom chró1nsavasezüst. A 
chrótnsavassók színe többnyire sárga. }_Jz;eken kivül isinerelesek még- a ketted 
chrómsavas veg·yiiletek, 1nelyek vö1·öscs sárga szinüek pl. a lC~Cr:iO; ketted· 
chron1sa vas· kf1li. 

2. Brirynnu:hlórúl a chrómsavas vegyületek oldataiból sárga ebrórn. 
savasbáryu1not választ le. 

K2 Cr0.1 +BaCl~=BaCr04+2ICCl 

3. Salétro111savasozüst a ehrómsavas vegyületek oldataiban liibor" 
vörös csapadékot idóz elő, 1noly ehró1nsavas oziist 

K 2Cr04 +2AgN03 =Ag:iCr04 +2KN03 

4. J(énlq;d1·ouói gázt vezetve a sósavval vagy kénsavval megsavanvított 
cbrómsavassók oldatába, egy bizonyos idő eltelte után az oldat zöld ·~zíní.i 
lesz1 a chró1nsavas vegyület redukálódik chrómoxyd vegyületté. 

20r0"+3H,S+6HOl~Cr,CJ,+s"+GH,O 

G. Ha chron1savas vegyületet ta1'talmazó oldat alkohol és kóisrtiTal 
keverve hevílletik, cbro1n oxyd\,egyiilctté alakul s az alkohol aldehyddé 
oxydá ltatik, mely sajátságos szagál'ól felis1nerhető 

K,Cr,O, +4H,S0,+3C,H, OH~K,SO, + 7H,o+sc,H,o+or,,3Sü' 
ü. Sósavva~ hevítve 1 a chromsavas vegyületek chlórt fejlesztenek. 

2Cr0~ + 12HCl=Cr~Cl6 +s H3 O+Cl& 

Fluorhydrogénsav HFI. 

1. A fluoridok közül csak az; alkálifluoridok oldhatók könn;ven vízben. 
A többi csak nagyon nehezen vagy nem is oldhatók. 

2. B<iryumchlórid az alkálifluoridok oldatából fehl>r fluorbárynrnot 
választ le. 

2NaFl+BaC12 = BaFI;i+2NaCl 

A csapadék HCl-ban oldható. 
3. Fluoridok savakkal kezelYe HFl-sa\~at fejleszt0nok 1 a niel:v az üvecret 

megmarja. Az Ü>eg Si·jáYal SiFl~~ot képez1 a mely illanó s elszáll. Azér~ a 

9* 



132 

HF!-t használják üveg etetésre, ha arra bizonyos rajzokat akarnak előiüózn i._ 
Az üveget viaszréteggel vonják be, s finom tühcgygyel belekarczolják az 
illető rajzot, s erre HFl vizes oldatával öntik le, vagy HFl gáz behatásának 
teszik ki. A HFl a karczolási helyekben megmarja az iiveget, míg a többi. 
helyekben nem. HFl, egy idei behntása után, terpentin és alkohollal lernos~ 

sák a -viaszat, s ekkor előttünk az üvegre karczolt rajz. 
Ezen osztályba tartoznak 1nég az arzénossav, arzónsav; ezeknek spe

cziális reaktióival megis1norkedtiink. 

Alkénessav H2S20a 
A.z alkénessavas sók1 vag;y a mint még nevezni szokták a thiosul

t'átok vízben oldhatók. Sósav és kénsav által elbontatnak; alkénessav válik 
szabaddá, a mely kiválása pillanatában felbornlik kéndioxydrn, kénre és vízre 

Na2S2 0 11 +2I-IC1=2Na CI+H~S3Q8 
H,s,o,~so,+s+H,o 

2. Báryn1nd1lóricl az alkénessavas .veg'yületekböl sok vízbeu oltlhai6 1 

fehér alkénessayasbDry1nnot választ le. 
3. Salétronisavaseziist.; alkénessavaseziistöt csap kí, fehé1.· csapadék 

rdakjában
1 

a mely az alkénossavas vcgyü1otek fölöslegóbcn oldódik. 

Na2S203+2AgN03=Ag2S~03 +~NaNOu 

Ag2 82 Ou + N a~S2 Ü3=AAgS~30Ü'N~ a, g E ,;.i: a 

a..: alkénessavasezüst nagyon bonllékony, eHíbb sárg·a 1 ba1·nn1 késGbb fekete 

lesz. Ilyenkor ezüstkéneggé alakul. 
1. TTaschlóJ'id az alkénessavasa.lkáliákkal vörös szénczi'ídést ad. 

Jll. OSZTAI,Y. 

Sósav HC!. 

1. A. sósa,v sói vagyis a chlóridok többnyire könnyen oldhatók víz
ben. Nehezen oldódik az ólomchlórid, és teljesen oldhatlan az ozüstchlól'id és 

1-'jga.nyclüórür .. 
2, Sale'tronisavas eziisftel a chl6ridok oldatai fchéri a napfény behatása 

alatt könnyen bomló Ag-Cl csapadékot adnak. 

NaCl+AgN03 = AgCJ+NaNOa 
Ezen csapadék NH

4
0H-ban könnyen felo.~dódik argenLa.mwoniumchlóriddá. 

Oldódik továbbá cyá.nkálinm és alkénessava.snátrium oldatában is. 
4. Ha~cb lóridok kettedchróu1savaskál·i:n111·inal összeömleszte1nek és az igy 

nyert tö1neg kénsavval lepároltatlk, sötétvörös barna cbrón1oxychlórid pá
rolog át. 

4KC1+K,Cr,ü,+6H,BO,~GKHS0,,+2c1(0Cl),+3H,O 

Ila ezen párlathoz I\.OH oldatot adunk, sárgit Lszínt vesz fel a képződő· 

cbrórosa vaskáli tói. 
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CrO,Cl,+4KOH=K,Cr0,+2KCl+2H,O 

/1,_ keletkezett chró1nsavn.skáli oldatáho,,; eczetsavasólrnot ad\ra) sárga chrón1" 
aa vasólom csapadék keletkezik. 

Ezen reaktiót különösen akkor ha.sználjuki midőn jód és bróm inellett 
chlórra aka.rnnk kémlelni. 

Brómhyclrogénsciv HBr. 
1. A brómhydrogénsav sói vagyis a brónüdok többnyire >ízben old

hatók. Oldhatatlano~ az esüstbrómirl és higa.nyb1'ómür. 

2. Sale'trouisavasezr"ist oldat.tal a brórnidok oldataiból világossárga. 
színű AgBr csa.po<lik ki. 

NaBr+AgN0:1=AgBr+N"aNOu 

A csapadék híg salétromsavba.n 1 híg amn1oniában nehezen 1 törnén1 an1n10-
niában1 cyánkáliumban, alkénessavasnátrium oldatban könnyen ;ldócl.ik. A. 
világosságon ez is bomlik. 

B. J{ettedchro111savasluílival és ké:Usam;al lepál'olva u. hrrímidokat) párlatLll 
tiszta bró1not kapunk. 

K,Cr,O, +BKBr+ 7H,80,=Cr,3Sü,+uc,so" +7H,0+3Br, 

.t\ párlat NaOH-tal összehozva NaBr és Na08r képződése 1nelett elszính-~lencclik 

Br1 +2Na0H=:\'aDr+Na0Br+HiO 

4. C!iliJ'l·ui.:: a brómidok oldatából brón1ot tos;1, szabaddá. 

2KBr+Cl,=2KCl+ Br, 

A kiválot.t bróruot az oldatból chlorofortnmal vagy aetherrel ki lehet olrlani. 
Az oldat szine sárga lesz. 

Jódhydroyénsciv IU. 
l. A jódhyd.J<'Og-énsav sói, a jódidok többnyíl'o víz;beo könnyen old

liatók. Oldhatatlanok az ozlistjócli<l, higanyjódiir, rézjódür és a palladiumjóclür. 
2. Salétro11isava.sezrtstlel a jódidok oldatai sárga színü AgJ csapadó~ 

kot adnak. 

I{J +AgNOa=AgJ-t-I{NQ3 

A csapadék a1n1noniába.n, sa.létroinsavban olclhatlan. Cyaukálinn1ban, a!ké
_nessavasnátriumba.n oldódik. 

3. J(etiedchroin.<;avaslcáli eS kénsavval a jódidokat lopál'olvai a párlatba 
.tiszta jód megy át. 

K,Cr,O, +sK.J +7H,Sü.,=Cr,3SO, +4K,SO, + 7H, 0+3J2 

A pá.rla.lba KOH adva, I{J és H.JOs keletkezése mellett elszíntelenedik. 

3.J, +sKOH=5KJ +KJ0,+3H, 0 

4. Clórvfz a jódidok oldatából barna színü jódot választ le, a n1el"1,' a.z 
oldatból aethcr vagy chloroformmal kivouható11 Ezen oldószerekben ibolya 
színnel ohlódik, 
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Cycmhydrogéns<io HC"1. 
1. A c;ranhydrogén sói közül az alkálifémek és alkáliföldfémeké old

hatók vízben. 
A többi fémok cyánidjai cyankáliumban oldhatók kettőssókká. 
2. SalétroinsavascsilsUel a cyanidok oldataiban fehér AgCN csapadék 

képződik. A csapadék salétromsavban oldhatlan. Ammoniákban oldódik. Az 
amn1oniákos oldatból az AgCN salétromsa\' által leválasztható. 

3. Ha cyanhydrogénsavat vagy cyanidokat tartalmazó folyadékok hoz 
NaOH~ot ke'.nsavasvasoxyd·ttlt és vaschlórid ohlatot adunk, s felmelegítjük, ós a 
felmelegítés után I-ICl~at, kék csapadék keletkezik, n1ely ferri-ferrócyanür 

ugynevezett berlini kékből áll. 
4. Ha a cyanidokra ásványisavakkal llatunk 1 elbomlanak, cyanhydro~ 

gén válik szabaddá, mely illanó lévén, elszáll. Az elszálló cyanhydrogént 
felismerhetjük keserű mandala szagáról vagy a, következő reaktióval is. 

Egy 61•a üvegre pár csepp kénammoniumot és kevés amn1oniát ön
tünk" .t\._z igy elkészített óraíiveget az elszálló gözökho tartjuk, a jelenlevő 

ammoniák elnyeli a CNH·t. Erre az oldatot vízfiird{Ín bepároljuk. A b!'pá1·
lásnúl rhotlanammonium keletkezik, inely a bepárolásná.l vissz111naracl. 

CNI-I+NH~+(NHJaS 2=NFI~SCN+(NH.JiS 
A lnaradékot vízben oldjuki kevés HCl-t adunk hozzá s azután vasch lórid 
oldatot. .A„ vaschlórid hozzáadására sötét-vörös szín á,tl elő, a képződő 1•ho-

dan>astól 
3HCNS+ FeCJ"~Fe(CNS), · f-3HCI 

Kénhyclrogén H,S. 
1. A sulfülok közül csak az alká1ifémek és az alkáliföltlfén1ek su!fidjai 

ohlhatók vízben. Sósavban, salótromsavban többnyire mind oldódnak. J1]gye
sek1 mint pl. arany

1 
_platinasulfi.dok csak királyvízben ol!lhatók. A sulfidok 

oldásá.nál vagy kénhydrogén válik szabad(lá. vagy kén válik le. 
2. Slile'trrnnsa·vasez{isttel a kénbyürogén, vagy az oldható snltidok fe

kete ezüstsulfid csnpadékot adnak. A csapadék, meleg salétromsavban ol
dódik. 

2AgN08 +H2S=Ag1 S+2HN03 

Ugyancsak fekete csa.padék keletkezik kénhydrogénnel az ólornsók olda
tában, és még több fémsó oldatában. 

3. L\TitropntssülnátriH1n oldata kénhyd1·ogén által ibolya szín[trc színeződik. 
J . .t\._ szabaddá váló kénhydrogént 1nár záptojás szaga elárulja, kisebb 

mennyiséget is fel lehet ismerni, hogy ha az elszálló gázba ólo1n vagy más 
kénhydrogén által leválasztható fémsó oldatába má1·tott szlirőpapirt tartunk. 

Salébroinossav HNO, 
1. A salétromossavas vegyületek, nitl·itek vízben majdnem inind old

hatók. Erősebb savak, mint HCl, II~S0.1 salétl'omossav felsza.badítás mellett 
elbontják. 

1 
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2. Salétro1nsavase::iisl a nitritek oldatával fehér, sok vízben oldható 
salétromossavasezüst csapadékot atl 

K.NO~+AgN03= .\gNO~+IZN03 
B. J{én.<:avasvasox,1jd1il és kffnsavval a nitritek barna szineződóst adnak, 
4. ,Jódkaliii1n és lieniényitő oldattal keverve a nitritek o!datát1 s azután 

kónsava.t adva hozzá kék színezés áll be. 
A kénsav felbontja a I{J és a nitritet, előbbiből H~T válik szabaddá, 

utóbbiból HXO~ s e két test találkozva egymással elbo1nlanak szabad jód, 

víz és nitrogéno:xydra 

Ferrócyarthydrogénsav 

H 4 F'e(CN)6 

1. ..;\._ fen·ócyanhJ.,.drogónsav sói közül csak az alkálifén1ekó és az: 

alkáliföldfé1neké oldhatók ví?;ben. 
2, Snlétromsll'vasc2·iis!lel a fe['rocyan vegyiil(~tek febér íerrocyanezüst 

csa11aclékot adnak. A csapadék salétron1savban és am.moniáhan oldhatlan. 
Cyr111kálium oldja. 

3. T'"aso.x.1Jdinentes vasox.1Jrlnl vegyüle1ekkel a ferrocyan vegyi.Hetek 
fehér csapadékot atlnak. A csapadék összetétele különbÖ7.Ő a szerint amint 
a ferrocyan vegyület, vagy a \Tasoxydnl vegyület van fölöslegben. Előbbi 

e8etben, ha a reaktióhoz káliua1fet't'ooyanidot használtunk1 káliuin fnrro~ 

cyanürböl~ áll. l.Tt.óbbi esetben pedig fcrro-ferl.'ocy11nüt'ből. 

FeS0.1 + IZ4:B~e(CN) =l{~ Fe~(C :-•n~ + I\:~ so 4 

2FeS04+TZ.i.Fe(CN)G=B'e~Fe(CN)<l+2K2 S0 1 
4. 'l:tsox.yd vegyületekkel kék csapadék keletkezik. 

-! B'oCl3 + 3 K~ Fe( UN)tl = 12KCl + 2Fe~, Fe:J( C.N)18 

A 1-u'ik csaµadékot berlini kékn(~k nevezik., vagy ferri-ferró-cyanürnek. 

Fer~·icyanhytlro,r;é1,isav. 

H"Fe(CNJ0 

1. A. ferricyanvcgyiiletek közül oldhatók vízben az alkáliférnek és al

káli földfé1nek vcgyiilotci. 
~- Salélrornsavasez-iisttel a ferricyan vegyliletek narancssál'ga ferricyan 

ezüst csapadékot adnak, A csapadék salétrornsavban, ammoniákban oldhat
lan. Cyankáliumban oldható. 

3. l'"asoxydnl sók oldatai a ferricyan vegyületek oldataival ferro-ferri~ 

cyanür ugynovezett Tnrnbull kék csapadékot adnak. 

3FeSO 4 + 2 K3 Fe( CN)~=Fe3Fe2 ( CN) 1 ~+s K2 SO 4 

V D.Roxyd vegyiiletekkel a ferricyan vegyületek nem adnak csapadékot, csak 
tét színezést 
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ff. OSZT AL Y. 

Salét!'omsav HC\O" 

1. A salétromsayas, vegytiletek cgycis bázisos veg~-ületokct kj,'.évo, 

"Vízben mind o1hatók. 
2. Ha a salétromsa,vassók oldatait egyenlő térfogatu tö1nény kénsav

val megkeverjük s az oldat lehíítése után tömény kénsavas •asoxydul 
oldatot folyasztunk hele, a két folyadék érintkezésénél fekete gyürii kelet
kezik. A fekcto gyiírü a folszabacluló NO ós a kénsavasvasoxyrlul könynyen 
bomló vegyülotétől s:r.ármazik. 

X+6FeS0,+2HNü,+3H,S0,= 3Fe,3S0,+(2Xü~ XFeSü,)+4H,O 

3 . . Diphenyla'lli.in kéns::cvas olclatltval a salétromsavnak igen kis n1eny
nyiség'ét is fol lehet ismo1•ni. A salétron1sav a diphenylamint kékre festi. 

4 .. A salétro1nsa.vassók oldataihoz fodkálinutot, keinéi1pftűt, ki11savat és 
zink darabokat adva.1 kék szín iill elő. A kénsav felbontja a salétl'Oillsavassót1 

más részről f'elbontja a jódkáliu1not s a zinkkel H-t f'ojlcszt. A h,\~drogén 

:redueálja a sa.létroinsavat salétl'omossavvá s 0%1 találkozva a jódhy1ll'og'é11-
savval1 elbontja. azt) rnaga is felbon1lik. A szabftddú >ÍlllÍ ,i6d kl·krc' színezi 

a ke1uén.rít6t. 
2 KN03 + Il~SO 1 =l<2 S0--1 + 21-I~ 0:; 

2KJ+H,SO,=K,SO, +2HJ 

Zn+ II2S0,1-=..:::ZnS0,1-+ H~ 

HNO,+H,=HNO,+n,o 

2HNO,-i-2HJ=2H,0+2NO+J, 

1. A chlórsa\'as vegyületek vízben mind oldhatók 
2. Ifa cblórsavas vegyületek oldatait sósavval n1elcgítjiik, chlór lesz 

szabaddá, mely zöldessárga szinóről és fojtos szagáról felismerhető 

K c10,+snc1= 1rn1+sc1, +sn,o 
3, Het•ítésnél a ch1órsava.s vegyületek ox~7gént fejlesztenek. 

Sgerves sava,k. 

Eczetsav C,H, 0 2 • 

1. Az cczetsa.Yas vegyilletek yízben többnyire mind oldhatók 
2. Salétro11isavaseziisttel tön1ény eczetsa• vagy az eczetsavas sók 

tömény oldata fehór, jegeczes, sok vízben oldható eczetsavasezüst csa1Jadé
kot ad 

I 
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3. Va8chlóriddal a ncutl'ál eczetsa>as sók oldatai vörös szinezíídést 
adnak. Ila a vörös s:dnü oldatot mcgtnelegítjük s vízzel fclhigítjuk, rozsda 
barna bázisosoczetsavassav csapódik ki. 

2I{C2H3ol+FeC13=3KCl+Fe{C,H,JO~t 

2Fe (C, H,O,J,+4H,O ~ 2Fe<g:~;'o, +4C,H,O" 

4. Ha az eczetsazas vegyületeket alkohollal és J.:cnsavral főzzük, fellép 
az eczetsavas aethylaether kellemes szag8,. 

O,H,OH+H,SO,=C,H,HSO,+H,ü 

C2 I-IiiI:lS04+C2H.10~ ~ C:iII0 C2H3ü~+H2 S04 
5. 1\._z cczetsavas vegyülotok hevítve, a fén1 carboná.tja vagy oxydja visz

szahagyása mellett elégnek. 

Oxcí/s(('I) C,H,0, 
1. A7' oxálsavas veg'yületek közül csak az alkáli fémek vegyliletei 

-0ldhatók vízben. 
2. Bár,1111nichlOridrlal az oxálsavas vegyületek oldatából felier oxálsa~ 

vasbár~ium csapódik ki. 

C:2 N a2 0_1 + BaCl~==C~Ba0_1 +2N a Cl 

~~czctsavasólom, sa!étl'omsavaseziist) calciun1cblórül szlntén fehér csapHtlékot. 

választan<ik le. 
3. ]( én8aV az oxálsavat rnelogítés közUen vizre, szénclioxydra és szón

monoxydra bont,ia szét 

G,H,O, +11,Sü, c_H,80,+ H,O+CO,+Cü 

4. lievítésnól az oxálsavassók fi, fé1nek carbonátjainak ,·isszahagyásn, 

mellett elégnek. 

lJorkösav O~H1,06 
1. A borkösavas vegyületek közül csak az alkálifé1nek és egyes uen 

héz fén1ck yegyiiletei oldhatók vízben. 
2. !Já1·unntchlóríd a borkősavas vegyületek oldataiból fehér borkösa· 

vasbárynmot választ le. A csapadék savaklJan oldható. 
B . . Eezetsavasólo1n1 vala1nint salétro1nsavasezüst szintén fehér csapa0 

dékot választanak le. 
4. Heuítésnél szén és az illető fém carbonátja visszahagyása n1ellett 

elégnek. 

A legközönség-esebb savak egymás melletti felkeresése. 

1\. savakra vizsgálandó folyadékot, 111ielőtt a vizsgálathoz 
hozzáfognánk, megkérnleljük, hogy minő viselkedést mutat a 
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lakmus és kmkumapapir iránt, ha savanyú bázissal, ha bá-· 
zisos savval neutralizáljuk Ha a neutralizátiónál csapadék ke
letkeznék, arról a folyadékot leszűrjük. Ha a neutralizátiónál 
CO, fejlődnék, azt elfőzzük. 

Az így elkészített folyadékot használjuk a savak felke
resésére. 

A tiszta, neutráloldat eyy próbájához báryumchlórid oldatot 
adunk, ~ayy ha a folyadék ezüstöt, hiqanyt tartalmaz, salétroin
llaras bdryuniot !. két eset lehetséges u. n1.: 

ll) csapadék nem keletkezik; 
ú) csapadék keletkezik. 
Ha csapadék nem keletkezett kénsav, phosphorsav, chrom

sav, kovasav, oxálsav, arzénes és arzénsav nincsenek nz ol
datban. 

Ha csapadékot kaptunk, arról a folyadékot. leszíírjük s 
a csapadélcra sósavat \rngy sa]étrorr1savat öntünk, ha telje~en 
feloldódik kénsav nincs jelen. 

.tiz eredeti folyadék egy nuis lcrfrinlrijihez salc!trornsavaseziistiit 
adunk: 

u) csapadék nem keletkezik. 
b) csapadék áll elií 
Abban az esetben, ha s>llét.romsavasezüsttel csa1mdékot. 

nem kaptunk, nem lehetnek az oldatban sósav, brornhydro
gónsav1 jódl1yrlrog·énsav_1 cyanl1ydrogénsav, ferro<,. és ferricyan
hydrogúnsav, kónhydrogén. 

Ha salélro1nsavasezüsttel csapadékot ka]Jiztnlc n1egfigyeljülc 
a színét. 

LHa a csapadék színe fehér, chlór, brorn, cyan, ferrocyan 
oxálsavas, vagy ból'savas ezüst ]cl1et. Nlíg 11a a csapadélc színe 
sárga, jódeztist, orthópl1ospl101·savaR vagy arzénessavnsozüst 
lehet. Ha vörösbarna a csapadék. színe, arzénsavns vag;y ferri
cyanezüst, ha fekete czüst-kóneg.J 

S azután salétron1savval rázzuk. 
a) A csapadék teljesen feloldódik. nem lehetnek jelen sósav 

bróm, jód, cyan, fenó- és ferricyanhydrogén-saYak és kimhyd
rogén. 

/1) a csapadék nem oldódik teljesen. 

l 
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A esapadékban !ebet chlór, brom, jód, cyan, ferricyancziist 
vagy ha a csapadék fekete ezüstlcéneg. Hogy a fent említett 
savak közül melyik van jelen, eldönthetjük, ha az eredeti fo
lyadékban az egyes savakra külön kémlelünk. E czélból az 
eredeti folyadék egy részét salétrornsavasezüsttel hozzuk össze 
s a keletkezett. csapadékot ammoniával öntjük le, s azzal ráz
zuk. Ha a csapadék teljesen feloldódott, teljesen chlórezüstből 
állott. Ha nem oldódott, akkor jódezüstből, ha részben oldódott 
ehlór, brorn és jód is lehet jelen. B~bben az esetben az eredeti 
oldatból a jódot leválasztjuk rúzjódür alakjában, s azután kém
lclünk chlórvizzcl bromra 

,-l cyanhydroqén felismerhető, lrn az oldatot orösebb savak
lml kezeljük. Keserü mandolaszag lép fel, a mely a cyanhyd
rogénsavra jellen1zö. 

- A. f"errocyllnhydroqén jelenléte eldöntése czéljríból az eredeti 
folyadék egy kémléjéhez vaschlórúlol adunk. Fenocyanhydro
gén jelenlétében kék csapadék áll elő, berlini kék. 

A. f"erricyanhidroyén felkeresése czéljából kénsavasvasoxydul 

oldatot adunk az oklathoz, kék csapadék keletkezik, turnbull 
vao'y párisi lzél<. Salétrornsflv felkeresésére szintén az eredeti 
ro1;caclék egy kérnléjét használjuk. A kémléhez kénsavat, s 
azután kénsavasvaso:cyllu)t adunl<, barna g:yíirü kelelk:ezik. Ha az 
oldatban melyben salétromsavra akarunk kémlelni jódhydro-' . . 
gén, bro111hydrog'én, chro111sav foglaltatik 1 lniclött salétromsavra 
l~émlelnúnk, el kell azokat távolítani. 

Phosphorsa.v jelenlétének eldönlóse czéljából a neutrúJoI
da.tl1oz niagnesia keveréket vagy niolybdiinsavasa1111nont adunl{. Ila 
az oldatban arzénsav foglaltatnék, azt először 1-12 8-al kicsapjuk 

cihlórsavat felisn1orhetjük a sósav vngy kénsav iránti vi
seletéről. _;_\_ clilórsavat tartalinnzó anyag k:ónsavval üsszel1ozva 
n1egsá1·gul, s cl1lórszn.g lép fel. 

Bórsavm kémlelve az eredeti neutníl folyadékot sósavval 
meg-savanyítjuk s azután kurkumapapirt tartunk bele, ha az 
rnegbarnul, bórsav van jelen. 

Ha bórsavra kúmlelünk a netalán jelenlevő chór, chróm 
és jóclhydrog-ónsavakat el kell az oldatból távolítani. 
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F'luorhydrogént felismerhetjük, ha az eredeti anyag·ot kén
savval kezeljük, s az elszálló g·ázokba üveget tartunk, .. lia jelen 
van, flZ üvcg'et n1egtámadja. 

Eczetsav kimutatható, ha az oldatot kénsavval és alkohol
lal főzzük. Kellemes gyümölcsszag lép fel, az eczetsarns acthyl
aetl1er szaga. 

VI. FE.JEZET. 

A mérgek felkeresése. 

Az anyag) n1ely a n1érgek felkeresésére sz< lgúlhat, igen 
különbözéí terrnészetü lehet. A legközünségesobbek különböző 
étel- és italnen1üek, ürűlék:cl< 1 vér,_ egyes testrészel<, 1\gJ~111int: 
bélrészletck, n1áJ. vese, 0·3rornor stb 

• ' /'.'.> ' • 

1\._ n1órg·ekro való vizsgálat esetén 111jndenekelőtti n 111eny-
nyire lehetséges, előleges megfigyelésekkel és próbákkal tá
jékozást kell szerez1ülnk a méreg tc1·mószete felől. A legkö
.zönségesebb n1éreg ter111észetéről az arzénről előleges tájéko
zást nyerhetünk az egyes esetekben vízsgálat alá vett mwa
gokban, pl. bél vagy gyon1or részekben, h; szokflt :figyeln1e~en 
megszemléljük. Néha már szabad szemrnel sikerül megpillan
tannnk apró kis fehér rögök alakjában az arzént.rioxydot, a 
melyet azután a részletesebb vizsgálatra összegyüjtünk.' 

A 1nérgek1·e való vizsgálatok a}lcalnuíval iyen, 1utgy yori_,r_l f'or
d{tari,dó arra, hoyy azon edények és ké1'1iszerek, a nielyekberi és lt 

melyekkel dolgozunk, absolut vegytiszták legyenek. Ebböl kifolyólag 
1n·ielőtt a vizsgálathoz hozzáfognárik, szi'ilcséges niindi.g az eclériyeket 
és ké1nszereket ótvizsgál1ii, hogy azok t'iszták-e s niricsenek-e rnér
gekkel fertőzve ? 

A vizsg·álat tárgy-át kúpező n1érgeket 11áron1 csoportra 
osztl1atjuk: u. n1. féni-niérgelc, illanó-niérgelc is szer1;es-mérgek. 

1. A fém-mérgek felkeresése. 

A f'éni-1néryelcet alkotják arzén,, anti?nori, réz1 higany, iinJc, 
chroni, ezüst, ólo1n, báryunL 

Az említett fémek közül leggyakrabban· használta tik mér
gezéselcre, az arzén, inintl1og,y el1hez jut legkönnyebben a kö-

l .., 
1 
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zünség". -Ezél't czélszerű lesz n1ielőtt az egyes fén1111érg'e1c 
részletes felkeresésével foglalkoznánk, azon módszerekkel meg
isn1erl(edni, 1nelyek:nelc segélyével az arzént 1egegyszerühben 
fel lehet a megmérgezett tárgyakban taláini. 

1-iJlőleges vizsgálat a1·zénre. 

A vizsgálat tárgyát képező anyag :figyelmes megtolcinté
sénél, nóha már szabad szemmel sikerül benne megtalálnunk 
az arzémtrioxyclból álló fehér szemcséket. Ilyenkor a szemcsé
ket gondosan összeg-yüjtjük és a behatóbb vizsgálatra félre
tesszük. 

i:~t.elnernlíekből és a szerves anyagok dmva keYerékéből 
nagyítóval 1ceressü1c fel ar. arzéntrioxyd rögölcet, s ha ez sike
rült, úgy különít.jiik azt el, hogy az ételnemüt f'elaprózzuk, 
vízzel híg péppé dörzsöljük. A nyert pépet hengerüvoghe öntjük. 
Hosszn.bb idei állás után az arzéntrioxyd, fehér üleclék alakjá
ban az edény fenekÓl'e száll és az üvegbottal vuló keveréskor 
a homok hoz hasonlóan csikorog. Az üledékről letöltjük a 
folyarlékot s vízzel ismételten kimossuk. A szemcséket össze
gyüjtjük. és részletesebb vizsgálatnak: vetjülc alá, 111oggyőző„„ 
clést szerze111W, hogy azok valóban nrzéntrioxydból állanak-e 
vagy nen1. 

A szemcsékből 1-2 szemernyit egy alól megszükített és 
befonasztott, vastag falú üvegcső fenekére hozunk s fölébe egy 
darab faszónszálkát. Ha ez megvan a csövet vízirányosan tart
juk s gázlángon melegíteni kezdjük és pedig úgy, hogy csak 
a szén rneleg'edjélc, a szen1csélc pedig hidegen maradjanak. 

A csö közepén ilyenkor összegyiílő vizcsapadókot szürő
papirral felszá.rítjuk, hogy a cső teljesen száraz legyen. 

Ha már a széndarab izzani kezd, a cső száját. fölfelé 
tartjuk, hogy most már a szemcsék is melegedjenek. Ha a 
kérnie arzéntrioxydból állott, ott, a hol a cső biíviilni kezd, 
sötétszürke fémtükör képződik, a mely fém arzónből állhat. 
Hogy valóban a fömtükö1· arzénből áll-e, meggyőződünk róla 
úgy, lm a cső befonasztott felét reszelővel megrnszeljük, 
letörjük, kivesszük belőle a szenet és a tükröt, Bunsenlángon 
felmelegítjük. Ha a tükör fémarzénból állott, a cső végén fog-
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hagyma szag lesz érezhető. Ezen roaktión kivííl méo- tehe!Link más 
•".:'"' j 

az arzénre jellemző reactiólrnt is a tévedés kikerülése czéljából. 
_,_A.,z előleges vizsgálat n1egej tése után, 11a arzént sikerült 

is kirnutatnunk, az anyagot egész tüzetes -vizsgálat alá vesszük, 
meggyőződést szerzendö arról, vajjo11 az íln3~ag rnegn1érgezéso 
eg·yedű] arzéntől vag,y n1ég n1ás n1érgelctől szárn1azott-e. 

A tüzetesebb V'izsgúlat 1nenete a küvellcezö: 

~:Jlső feladat a vizsgálandó anyag·ban foglult szerves an,ya
gok szétroncsolása, a mit legczélszerübben az clsö fejezet hato
dik: pontjában isn1ertetett módon 11ajthatunk: végre, sósa\' ós 
chlórsavaskaliummal A szétl'oncsolits után nyert oldatot vízzel 
felhigítjuk, n1egszlirjük. S azután l1ozzá fogunk: az olrlat viz;;
gálásához. 

Az oldatot beleöntjük egy akkora lombikba, hogy az 
köríílbelől kétharmadáig teljék meg azzal. Ene a lombikot 
olyan kétszer átfurt dugóval látjuk ol, a melynek a nyilrisaiba 
két olyan cső van bele illesztve, mint a focskendő üveg· du
gója. Ha ez készen 'ran, a 11osszabbik csii,iTön át eg·r állandó 
kény hydrogén fcjlesztö készülékből 1-2 óra hosszáig tiszta 
kénhydrogént vezetünk át a folyadékon, miközben többször 
összerázzuk s 1-2 ízben 70°-fiO"- ra felmegitjük. Ezntán a 
gázbevezető esövet felhuzzuk a folyadék felszínére. s miután 
a készülékből a levegőt, kényhydrogén gáz által, kihajtottuk, 
a gáz elvezető cső nyílását csíptető segélyével elzárjuk. 

ii gázbevezet.6 csövet pedig 24 óra l1osszáig n1óg a kén
hydrogén fejlesztő készülékkel hagyjuk összeköttetésben, hogy 
a folyadék ezen idő alatt kénhydrogén athmosplliirában legyen. 

Ez idő eltelte után kivesszük a dugót a lombikból és a 
folyadékot 50-60°-on addig melegítjük, a míg tökéletesen meg
tisztul. A megtisztulás után átszűrjük s a szCírőn maradó csa
padékot kénhydrogénes vízzel jól kimossuk. A csapadékban 
kén és esetleg szerves anyagok mellett az I. és II. osztály 
fémei, a szŰJ'edékben a III. és IV. osztály fémei foglaltathatnak. 

a) Csapadék vizsgálata. 

A tölcsért, melyben a csapadék foglaltatik, alól bedugjuk 
s a csapadékot kétszerannyi vízzel föleresz1ett kénamrnonium-
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mal leöntve befödjük 1 s cgy-k:ét óra 11osszáig állani 11agyjuk. 
Ezen idö eltelte után eltávolítjuk a tölcsérből a dugót s az 
oldatot beleszürjük egy kis porczellán csészébe s v'.zfürdön 
tökéletesen beszárítjuk, ebben lehetnek a második osztály 
férnei. Ezt félre tessziik. 

Ha a szűrőn maradó csapadék tiszta fehór, akkor abban 
mérges férnek nincsenek; ha pedig fA.kete, alck:or az első osz
tályba tartozó fémek lehetnek abban. 

A csapadékot kimosás után a szüréível együtt kis hengerüveg
be hozzuk és kevés tömény sósavval öntjük le. Azután apró részle
tekben chlórsavaskáliumot hintünk a folyadékba és addig főzzük, 
n1íg a csapadélc egészen megfel1éredott és a szlirő szétn1rí1ilz. 

l'Jrre még eg·y ideig, Tníg a chlórszag teljesen (~ltfínik:, a 
folyadékot. főzzük, megszíírjük. A szűrőt megszárítás után el
égetjük. A szÜl'ö hamujában pedig álom.ra kómlelünk. Az át.szűrt 
folyadékot. vízzel folhigítjuk s kénhydrogénncl telítjuk, ha csa
padék keletkezik, azt a rendes uton tovább vizsgáljuk első 

osztályu fémekre. 
A la!nhydrogénes csa1Jarlékn,ak k6nani1no1t'iuninial raló kezelé

sénél átszúrt folyadékból nyert maradékot, mely a második osztály 
rémeit tartalmazhatja, kihíílés után tömény salétromsavval meg
nedvesítjlik, s vízfürdön ujra bepá.rologtatjuk. (<;zt az eljá.n\st 
mindaddig is111ételjülz, míg· a mnradék: egészen 1neg·fol1éredilc s 
már bamavörös gőzök nem szállanak ol. Ha ez bekövetkezett, 
a maradékot kevés vízzel leöntjük, óraüveggel lefödjük s hoz
záadunk: annyi k:ristá1yos szénsavasnatriumot, 11ogy ne csak a 
szabad sav telít.ődjék, hanem az egész oldat erősen bázisos 
legyen. Ha kellő mennyiségü szónsavasnátriumot adtunk már 
az oldathoz, szárazra pároljuk és a maradékot homokfürdő n 
tökéletesen kiszárítjuk. A beszárításnál nyert maradékot apró 
részletekben beleadjuk egy porczellán tégelybe, melyben előze
tesen megömlesztett s még hevenfolyó állapotban levő salétrorn
savaskálium foglaltatik. A miután már az összes maradékot a 
folyó salétromsavaskáliumba belehoztuk, mindaddig hevítjük, 
a mig az egész tömeg folyós és szintelen lesz. Fla ez bekövet
kezett, az egész tömeget még úgy hevenfolyó állapotban kiönt
jük egy tiszta porczellán lemezre. 
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A kih(ílt tömeget porrá dörzsöljük, azután vizet öntünk 
reá és addig forraljuk, n1íg egészen szétn1álik. A_ k:il1úlés után 
kevés porrá tört savanyuszénsavasnátriumot adunk a folyadék
hoz s azután megszürjük. 

A szürcdékbon foglaltatik az arzén, mint arzénessavas
nátriun1, a 111araclélrban pedig az ón, mint ónoxyd és az an
tin1on, n1int antimunossavüsnátriurn. 11... maradékot, hogy az 
antimonossavasnátritim ki ne oldódjék belőle, alkoholos vízzel 
mossuk ki, azután föloldjuk sósavban és az oldatban kómle
lünl{ ónra és antin1onra, a szokásos n1ódo1i. 

Az ónoxyd és az antirnonossavasnátriumról leszúrt folya
dékban kémlelünk arzónre. Az oldatot bcfödött edényben híg 
k:énsavval neut1·álizáljuk:, s azután n1ég· ~-B-szor ann:yi lo:.:én
savat elegyítünk hozzá, mint a mennyi a neutrálizátióra kellett. 
Azután bepároljuk, kezdetben vízfürdön, későbben kis Bunsen
lúngon ann:yira, 11og;y lcónsavgőzöJz lcezdjenek: clszáJlani. lGnnolc 
bekövetkezése után a melegítést fölbeszakítjuk és a súrű folya
dékot a kihiílés után óvatosan vízzel felhigítjuk. Az így elké
szített oldatból az a!'Zént azután a Marnh-féle eljárással, vagy 
az arzéme más, jellemző rea.ktiókkal fölkeressük. 

b) A folyadék vizs,qálata. 

Az első és második osztály fémefről leszúrt folyadékot 
50-GO köbcentimétornyfre bepárologtatjuk és annak egy részé
hez kénammoniumot adunk, lm harmadosztályba tartozó fémek 
vannak jelen, csapadék keletkezik. A csapadékot azután a ren
des uton n1egvizsgáljuk. 

A harmadik osztályú fémekről loszürt folyadékban sósav
val a kónarnmont elbontjnk, megszűrjük s a tiszta folyadék 
cg'y részél1ez k:énsavat adunk, 11a bár,yun1 volt a vizsgálat ·alá 
vett anyagban, fehór poralakú, híg (tsványi savakban oldhatlan 
csapadék keletkezik. 

2. Illanó mérgek felkeresése. 

A legközbnséges ebb illamí mérgek közé tartoznak phos

phor, kéksav, cyankáli, carbolsai" nitrobenzól, [mirbanolajJ aethylal-
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aethylalkolwl, [borszesz] chloro/unn. LáS>mk ezek felkeresési 
módját rendre. 

1. A plwsplw1' kimutatási módja. 

a) Mitscherlich m<iclszere. 

A rnogv.izsgá1anrló anyagot szétdarabo1jnJr apróra, betcsz
szük egy ]z:el'ekaljú lornbikba és annyi vizet öntünlc rá, 11ogy 
a keverék liíg· folyó 1egyon. Ha a vizsgálat alá vott anyag 
eleve is lüg, akkor vizet 110111 öntünk reá. Ha az n1cgvan, töni. 
lllírkűsav oldattal az oldatot megsavanyítjuk. A kétharmadáig 
megtelt lombikot aZl!tán állványra erősítjük, alája fémsodrony 
luilót teszünk s a lombikot ősszrJkötjük egy fölfelé álJ,ított Lie
big l1lítővel és ezt egy kétszer clerékszügülcg rnegl1ajlltott liveg
csüve1. Az üveg;esO nyílása alú pedig' eg,y sicdőedén:yt állitunk. 

Ha a készülék ilyeténképpen össze van állítva, a 101111.Ji
kot Bunscn-lúng·gal 111elegitjülc n1inddadig·, a n1íg· a folyadék 
forrúsba jön, s a folyadék folerésze a szedőbe átpárolog. Az 
ú tpárologtatús alatt a levezetésre szolgáló cső felső részót, a 
hol azt. a híítő vizo érinti, folytonosan figyelemmel szemléljük, 
11ogy nc1n látunk:-e benne a nedves levegőn álló pbosphoról1oz 
hasonló világító gözt alá s föl szökdécselni. Minthogy az a 
rilügító gőz kevés fényt lövel ki, szükséges, 11og:y az cg·ész 
kisórlet besötétített szobában történjék. Ha a vizsgálat alá 
vett anyagban a i1l1osp]1oro11 ki vűl alkohol, aotl1el' vagy 
terpe11tinolaj is volna, ezeket elözetesen elkellono lepárlás ál
tal távolítani, 111intl1og,y a világító g·űz, ozolc jelenlétében nen1 
mutatkozik. 

Ellenőrző vizsgálat. Ha a vizsgúlat alá vett anyagban sok 
volt a phosphol', akko!' az, az átpúrolgó folyadékban, ron1leso11 
kisebb-n11gyobb rügök alakjában foltalállrntó. Közelebbi meg
vizsg:'tlús ezéljúból a párlat og·y részét e11lórYízzel ko1-"crjük s 
a:r,utú11 addig fol'raljnk:, a nlig a chlór S'!,Hga eltünik. _Ha az 
bekövetkezett, a folyadék egyilz r6Hzól1ez n1olybdiinsavaso1n1nonl 

ad1111k, lm pliosphor van jelen, klirga cmqmdék lrnlei.kozik. A 
fOl)rndé1z eo-y ll1ÚS J'Ú.ShÚ}1ez 1/Uf,ry'l/J'Si,a, Á'OVO'J"1;kel ftdUtlk, 07-7-Ul J'e-• ' ö . 

11 ér 1'"apn.dó ko t ny fll'Lü1k. 
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b) Dnsart r!s Bl~ndlot módszern. 

Gázfejlesztőbo 2-3 contiinéter vastag· róteg'ben veg'}rtlszta 
zink darabokat teszünk, s azut;m biztosító tölcséren keresztül 
hígított kénsavat öntünk reá, s. a készülékre alkalmazott pla
tin vég·ü gáze]vezető cső nyiJására ké111csüvct teHzü11k ~\ii 
ut{u1, a g·áz már egy ideig' fejlődött, rneg·vizsg'áljuk, vajjon a 
levegő már a készülékből ki van-e mind üzve. A mit onnan 
tudunk n1eg, l1a a kén1csőbon összeg,yü!t hydrogónt 1neg·g·yujtjuk, 
s az elg,Yujtáskor minden sikító hang adúsa nélkül, csenrleso 1~ 
cl ég. Ha a hydl'Ogén elgyujüí.sánúl sikító h:mg lépne fel, ak
kor n1ég· eg'y ideig· 11ag·,yjuk azt fejlődni, s 11a ntát· tisztúnak 
találtuk, mogg,Yujtjulc A h,Ydrogón lángjának egészen színte
lennek kell lenni. 

Ha a hydrogón lángja nem színtelen, akkor az tisztátalan. 
A legtöbb esetben kénh,Ydrogónnel lehet fertőzve, ilycn

kol' a láng szine kékes. A kénhydrogóntől megszabadíthatjuk 
a hydrogónt, ha fémsóolclatou vezetjük keresztlil. Ha az anyng 
a mibül a h,Ydrogént fejlesztettük, phosphor tartalmú volt, a 
lt,Ydrogén lángja smaragdzöld színíí lesz. 

A fent ismertetett előkémléseket minden esetben mcg!esz
szük, mielőtt a tulajdonképpeni vizsgálathoz hozzáfoguáuk, 
hogy a tévedést kikerüljük. 

A tulajdonképpeni vizsgálat keresztülvitelét következőleo· 
eszközöljük. A midőn m:ir a készülékből a levegő teljesen kl 
Yun üzve, s a l13rdrogén 1nár ég, a NlitHcher1icl1 rnóctszerévol 
llycrt pál'lat egy részét belcl10zzuk a biztosítóiölcséren kel'esz
tül a. g'ÚzfejlesztőLo s erre a l13rdrog·én lángját figyolrnosen rnng
ligycljük, ha smaragdzöld színű, a phosphül' jelenléte bizonyos. 

2. l(e'ksav és cyankál'i lci?nntatúsi 1nóclja 

Ha gyanú inerülne fel, J1og·,y a n1érg'ezós kéksavval vngy 
a vele eg,Yenlő hatást. kifejtő cyank{iliurnmal történt, szükséges 
1ninde11ekelGtt, hog-;y a vizsgálat keresztülvitelét g·yorsan esz
küzii]jük, n1ivel uzou HllJragok nng'ynn born]ékon,ya1c 

Mioliill. azonban a kidrnav és cy:mkúli kirnutatús:'tl1oz hoz .. 
záfognúnk, .s~ükség·e~ n1eg·gyűzűdést szereznünk arról, vajjon a 

k 
i "'):::"===:...-=------

1 
1 
1 

147 

' ·.']n( tó1·o·Jr~t ké]JOZŐ a113ra.o·ban nincsenok-e ol;y anyagok, v1zso cl ""' n b n ' b . 

a ru~lJTolc n1agok_ban véve, k_özvotlon netn n1é!·~~sek, rrund~zon
últal, minthogy eyant tartalmaznak, s reaktimkhan a kek~~v 
és cyan kúl i val részleg n1egegyeznek:,. sav~lckal lcoze~ ve ~z1nte_n 

kéksavat fejlesztenek, zavarólag hathatnanak, ,s. tevedesbe m 
8 jtl1etnének. Ilyen anyagolc forró és ferricya.nl{a]n1n1, rl.:odan
]~:iliurn, borlinilcók, szóval ezen vegyületekl~el ~·ok:on vngyuletel~. 

}fogy ezen an:ya.gok k_ör.ül valinne]y1k jClon van-e, i:1e~

győzödl1otünk: úg·y, l1ogy ha a vizsgálan~ó . an~ng, e~y r~s-zet. 
vír.l-o1 üsszel1ozva, az%al digerúljuk. l~~g:,y 1de1 d1geral~.s 1;~}~.n a 
szilárd ri:szről lesz(írjiik az oldatot. Az oldal. egy kmnlo.Jehez 
f'en'iehlúrid oldatot adnnk, ha kék csapadék kelntkez1k, feno
cyankú-1iun1 van jelen. _ , , „ 

Egy nüs kérnléliez ferrosulfút olrlatot. aclva, kek sznw 
csnparlék t:'trnad, fenicyankáliuu1 van benne, Ha berlinikúk 
foglaltatik az. anyaghnn, azt rnúr színe elúruljn.. 1{,hodanveg'yek 
szintén folimrnÍrlrntlík fol'richlóridc!Hl. . 

Ha az előleges vizs,r;tála!nál ferró, f'erri, stb, 'J:e9yiilct(',~cel ka1>·
lank, akko1· a vizsgálandó anyagot 11íg kónsavv u1 gyu!l.f;"(;n 111eg

savn.nyitjuk, s nnnyi fri8scn k:észült cnlc,iu.Tn,cn.r!~u, nútot eJu--
1 l l l A íttv g-yít.iínk hozzá, hogy az tökéletesen neutrn 1za of ,]e e . z ··" 

~negtisztított anyagot azután Jepárlásnnlc vetjük: alá. N a pÚl'

latoL nz alább ismertetett rnóclon vizsgáljnk tovább. 
Hli az ei<ileqes vizsgálatnál ferró, vagy fe1'1'icyan vegyületeket 

'Hein taláUur1Jc, akkor az anya,f}ot lcii,vetkezőlr!!J V'izs,r;áljulc io'l'állb: 

f\ n1eg·vizsgúlandó anyagot Sl-ÓtaprÓl.%nk, vízzel fo1hi-
g·ítj11k, 8 bo;·lzősavvn.l n1eg'savanyítvn, lepárlúRnal~ vetj„i_ik a:ú. 

1\ párln.tban azntún kén1lclünk kóksavra. C~zulszeru a pat·
lat elsií 1·észleteit kiilün üsszegyiijteni, ebben l'oglall.atik a kék 
sav uagyobb n1n11nyisége, n1ivel n kéki)nv nag·yon ll1anú Ps 
g:yorsan átpúrolog. 

Li 1Júrla.t v·izsr;dl ata. 

rt) A p:'trln.t cg',y J'(;Hl-Ót n1og·szn.g·oljuk, ha keseríí 1nnndoln-" 
szao·ú kék snv van jelen. 

~ /,) A púdat ugy részével rneglesszük a lwrlinikék reakt.iót; 
eg·y kérnlél1ez pár csepp nátronhyclrútot adunk, azután par 
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csepp frissen készített fonosulfút oldatot és pár csepp feJTi
chlóridot. Ezekután az oldatot híg sósavval rnegsavanyítjuk. 
Ha kéksav van a kémlében kék csapadék áll elő. 

e) A párlat egy pár köbczentiméterét óra.üvegre iint.jiik 
s k:evés ká1ihyd1·átot adun1c l1ozzá, azután annyi sárga k:é11-
an11noniun1ot, 11ogy a folyadék: lzissó sárga színü legyen. Rrrc 
az elegyet víz!'ürdön szárazra párolog·tatjuk, hogy a kéna.inrnon 
sr.n.ga teljesen elt(ínjék és fel1ér színü sótön1eg i11arndjon visz
sza. Ha a p:irlatban kélrnav volt jelen a sótömeg kúliLtmrhod11-
nCttbúl áll. Ezt nehány csepp vízben feloldjuk, megsavanyítjuk, 
s ar, órnüveget fehér alapra állítva vaschlórid oldatot cseppen
tünk bele. Vérvörös szinezőclós keletkezik, moly a kélrn>w je
jenléitót bizonyítja. 

3. (Jarbolsav kiniutatási nir'n~ja. 

C„H,OF[ 

1\ carbolsavra vizsgálandó nnyagot (n1clyben a carbols:1Y 
szagú.ró! is foJ.ismerhető) lepárlásnak vetjük alá. 

A párlás alatt a folyadékot mindig élénk forrásban tart.1uk, 
hogy a carbolsav, a mely JR2"-nál forr, a vizgőzök által által
vitessék a pál'latba. 

A párlatot azután következőleg· vizsgáljuk: 
a.) A párlat egy kémlójéhez forrichlórid oldatot adunk, 

lrn carbolsav jolon van, kékes ibolyaszín i1Jl clií. 
b) ~~gy n1ás kén1lól1ez addig csepegtetün1z b1·on1vizot, a 

rnlg az oldat sárga színíi lesz, Ha carbo1sav fog1nltatik az ol
datban, fehér pelyhes csapadék keletkezik. 

e) Harmadik kémlélrnz Millon-féle kérnszert arlnnk, s azzal 
melegí1jLik. Carbolsav jelenlétében a folyadék megvörösödik. 

A Millon-kémszer kószül higanyból, ha ezt melegítés út
ján tömény-salétromöavban feloldjuk, s az oldatot kihűlós utún 
kót akkor;l rnonnyisógíi vlzzel fell1igítjnlz. 

4. Az aethylalkuhol C,H,011 kimututási módjn. 

J-\_ 111egvizsgál ancló anyagban az a]koliolt, ba nz ahba11 
jelentékenyebb mennyiségben foglaltatik, már szagúról J'elis
merheljük. 
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Kisebb tnennyiségé1. lrnroslrnl.jiik a kövotko7,ő módon: 
l\ vizsgálat alá veendő anyaf~·ot, hn az bázisos volna, bor

kősavval ,gyengén 1negsavanyítjuk. ~·fegsavanyítás ntún lepárol
jLtk. A lepárlást addig folytatjuk, a míg az oldatnak '/, része 
átpúrolgott. Ila a párlaton az alkol1ol szaga ige11 gyengén 
(•rozrnék, akkor azt. újabb párlásnak vetjük alá, hogy az által 
azt alkoholban dúsabbá tegyük. Czélszerií az utolsó lepárlits 
előtt kovés kálinmcarbonátot tenni a folyadékba.; ez a víz egy 
részét n1agába veszi. 

A párlattal a következő rcáktiókat tesszük meg: 
a) A párlatot rnegszagoljuk, vajjon van-e a.lkol1ol szaga 
b) A párbt egy kémléjét ugyanannyi töménykénsavval 

keverjük és egy kis darab kettedchrornsa.vaskálit dobunk bele. 
,\. folyadékot jól összerázzuk és foln10logítjiik. Ha alkohol volt 
rt'r, eredeti anyagban, felmelegítés után az alclehyd saját.szerű 

szaga lép fel. Az oldat sárgásvörös színe pedig zöldre vál-
1ozik. 

e) A párlat egy rnús kémléjéhez kevés jódot adunk, s ha 
ez feloldódott, annyi szónsavnsnátriu111ot, rt 111íg az o1clat bnrna 
színe ell.ünik. Azután a folyadékot felmelegítjük, kevés idő 

n1nlva sú!'g'a jo(loforn1 jegeczek vúlnak k:i az oldatból, vagy ha 
ar, alkohol lrnvés volt, annak a sajátszoríí szaga lép fol. 

rlJ (;j kémléjét a párlatnak kénsavval és eczotsavasnát
rimrnnal fözzük. Alkohol jelenlétében fellép az eczetaotlwr 
kelle1nes szagn. 

.) . ( /hlrrrof'or1n lci1n11talási ·11uidju, 
CHOl:1• 

~:\ cltlorofur1n nagyobb 111ennyiségét, hogy lia ai va1al1ol 
jelen van, szagáról éppen úgy fel lehet ismenii, 1nint ar, alkoholt.. 
J(isobb 111en11yiségének: kin1utatá.sf! k:övetke~ö1og- c,:.;zküzölliető: 

A chlorof'orrnrn vizsg'álandó folyadékot, (ha az alkoholos 
volna vízzeli való /'olhigítás után) belehoznnk egy lepúrló kósúi
lúkhe és lop(u·lúsnak vetjük alú. Abban az eset.bon, ha apárlatban 
apró olaj cseppel-::: vannn.k 1 azokat a felet.tülc úszó víznek: az 
eltávoJítiísa ntún öss7<egyííjtjük, s azokkal a cl1loroforn1 jo11erniö 
reaktióit tesszük meg . 

/ ' 
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u) A párlat egy részóhez alkoholos kúliliydritt oldatot 
arlunk s egy pár e8üpp anilint, or{e inegn1ologítjük; ha a pár
lalban cliloroforrn volt, isó-cyanphenil (U~N--C\;H,l kópzüdik, 
a rnely rendkívül át11ató és 11ndorító szagot ú.rnszt. 

b) l<Jgy kis darab naphtolt feloldunk nátronhyrldt!ban, a7, 
oldatot gyengén megmelegítjük és hozzáarlunk a párlatból egy 
keveset. Chloroform jelenlétében a folyadók megkékül. 

e) Ha a párlatban foglalt cseppecskékrc pár csepp jórl
olrlatot adunk, a cseppecskék ibolyaszínűvé vílinak. 

d) Ha a párlat egy részét bázisos rézolrlattal (Fch ling
olclat) főzzük, egy idő mulva vörös rézoxyrlul ülepedik le. 

6'. J)lilrobcnbol (JuH~N02 111ü·ba1tolaj, ha11ús lccscriinuiruloüt uluj 
kiniutatási nufdja. 

A nitrobenzol J1a vizes tön1egl1oz kevortet.ilc, abból egy 
bizonyos idő nrnltán olajos cseppek alakjúbnn vúlik ki. 1\ 1-
koholos oldatból szintén kiválasztható, lrn azt vízzel felhi-
gítjL1k. 

Ha ezen eljárásokkal nem sikerül a nitrobenzol elválnsz· 
tása, a vizsgálandó anyagol lepiu·lásnak vetjük alá, A lcpárhtN 
előtt azonban l1íg kénsavval rr1cg'savanyítjulc. 

11) Felismerhetjük, hogy a párlatban nitrobonzol van-o, n 
párlat keserü n1andola szagúról, a pái·lat e111u1sios kinézés{H-tS!, 
s lia a nitro benzol mennyisége nagyobb, rt párlat alján összc
gyíílő olajos cseppekről. 

b) A tejkinézésíí párlat egy részéhez zinkport és liigíloLt 
sósavat ndnnlc s gyalcori rázás közben 1

/_1 óráig állani l1agyjuk. 
Azon icHí alatt a nitrnbenzol redukáltatik anilinnó, mely a jc
lenlcvö fölöslogos sórnvval sósavasanilint képez, Ez idő eltelte 
után az oldatot nátronhydráttal bázisossá tesszük Az oldat 
lehülése után azt csapos töksérbe hozva, aethenel összerázzuk; 
az aethor kioldja a többi anyagok köúíl az anilint; az aetheros 
réteget erre elválasztjuk, az authert elpttrologtatjn.k, eldrnr az 
anilin sárgás cseppek a lnkjában visszamarad. 

e) Az ily úton nyert olajos cseppek egy részót kevés víz
zel összerázzu]<;: s ai olrlathoz alcl11órossavns11átriu1n, vagy ca]
ciumot adunk, ha az olajos csepp anilin volt, a folyadék ibolya-
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színt nyer, li roktiónál ügyelni kell, hogy nz alchlórossavassó 
ne keL'iiljön fölöRlegbe, rnort ez n1ogakadá1yozza a szluczlídési. 

3- J\ legközönségesebb alkaloidák felkeresése. 

_.'.1-lk:aloicláknak azok:at, a leginkú.bb egyes növény-részek· 
bnn előfordllló nitrogéntartaln1ú szénvegyületeket nevezzük, a 
n101ye1c a savak irán;yában az amn1oni(tl1oz 11asonlóan viselik 
1naguk_at. 

A természetos alkaloidák coust.itutiójáról ogószcn a leg
újabb idökig' nagyon keveset tudtunlc: nz újabb vjzsgálatok 
azonban kiclerítettók, hogy az alkáloiclák legrrngyo!Jbrószt a 
11y1·idin-nck és a chi.noli·n-nnk a s7ii1r11uizékai A pyridin 111aga 
eg,y o]yau benzol_1 u. n1c]ynek egy CII <..»soportja N-nel van l1e
lyettesítve, _.._'\__ chinolin egy benzol-gyfiríínok egy pyridin-gyfi
rlível vnló összekapcso1ódástlból szú.r1nazik. 

A legközönségesebb alkaloiclr\klioztartoznak. Jlconítin, únc
ci'.n, colchicin, 1110111hi11,) stryrhnin, atro1rí11, chin-in, digítálin,, _1Jhy
sost-ig1níu., 't:eratri.1i. 

B) Az alkaloidik ciltaldnos kémszerei 

,\z alkaloidák általános kórnszcroi alatt értjük azokat a 
ké1nszcreket., a inelyek nlinclcn alknloidávnl reagiilnak, 8 n rnc
lyek csak nrra a e:;,éJra szolgálnak, hogy inegtndl1Ussulz, vnj
jon egy- anyagban alkaloida foglaltik-e vagy neni. 

S7iolgúl11atnak ezen általú.noH kón1szerek n1ég arra is, 
hogy az nllrnloiclidrnt olclataikból leválasztlmssuk, rle arra már 
nem, hogy megtudlrnssnk azt, rnjjon az alkaloidák közül, melyik 
va.n jelen. 

Ezen általános kómszerekhez tartoznak: ,Jórlolclat, kúlium
h igrmyj ocl i cl o ]dat, tannino l dat, phosphorrnolybrlii nsavolrlat. 

l. J6dolclat, 

,Jódkáliumban annyi jódot arlunk, hogy az oldat sötét
barna színíí legyen. Ezen olclattal az alkaloidák oldata barna 
színü csapadékot adnak. 
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2. Káliwnhiqanyjódicl. 

Suhlimát. oldat.hoz a1111yi jódkálit adunk, a mennyi szíilz„ 
si'ges, hogy a képziídöt.t. HgJ, feloldódjék. B~z a legtöbb al· 
kaloiclávnl, fel1ér, vagy Hárgás (;H~1.pn.rlékot ad, nle1y H(jl_-ban 
nem oldódik. 

,_). ~I'a.nu iuohlut. 

fi: 2000-hoz. }tjy, nlkaloidúkkal fehér vag'y sál'gn.~ ,s7,111ü csa
padékot ad. Ai oldalnak, a mely bon allrnJoiclárn ki>mlcliink, 
r1on1 szabad nagyon savanyúnalc lenni. 

·i. l'hosphoi·molyblliinsavoldat. 

5 gnn. rnolyhdünsava1. szódrwldat.tal lelíl.iink. Az oldalba 
1 gT1n. phospl1orsavasnátri11rnot oldunk. tizúraira pár0Jj11k 1 a 
iuararlókot platintógulyben n1eg'ön1lesztjük1 aiutún inegtörjük, 
ós feloldjuk, n1ogszíírjük s annyi salétron1savat adunk hoziú) 
nüg színe szép sárga lesz. 

E% a kén1szer az a]kn.loidák oldatával vilúgos barn(u.; 
Nárga esapadék:ot ad, n1cly ásványsavakhau nen1 oldódik, el
lenben nútronl:tydrát elbontja. A nátronhydrátt.nl való kozulésn<'>I 
az alkaloida leválik és aothet", chlorof'orm, vagy arnylalkoholln.1 
kivonható. 

B) Az alkaloidcik specialis z•eaktiói. 

1. Colchicin C„H„N00• 

Sárg·ás fel1ér kristályos por, levegő11 nedvességet szí és 
színét barnárn változtatja. 13orszcszben, vízben, amylalkohol
ban oldódik. Benzolban nehezen. ~;rzékeny reaktiót ad phos
phormolybcHinsavva.l, ennek kercszt.ülvítclénél, a kérnlelondő 

anyagot fel Jzell oldani kénsavval g·yongón 1nogsavanyított víz
ben. Az oldat.l10z a phosphormolybcHinsavat cappillárcsővol hoz
záadva, sárga színeződés áll be. 

'l'örnény sa1étrornsavvnJ n colcl1icin előszür jbolya, később 
VOl'OS és végre sárga SZÍ1ll101. oldódiJc. rrö1nónylcónsav inteUSÍV 
sárga színnel. oldja, mely egy csepp HNO,-val megzöldül. 
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Ez a szín ~1tán át1neg-:y kékbe iholyába s végre 11alvá11y
sárgúba. 

2. Di.1;ilniin (CJl,OJn. 

E7, tulajdonkép JHllll alkaloida, lrn1wrn több glycosicla és 
kesorn a11yag· kevuróko. 

Cltlorol'orm, aether, alkohol oldja, benzol nem. ,Jollomr-ií 
roaktiúi: 

Törnóny HCJ a. kristályos cligi1.alint zöldre fosl:i. 
'J'iirnény II,SO, .1 köbcentime1.erébcn feloldva, f'ckcl.ebni·tta 

oldatot kapunk, J-3r. glb;zot 11atva roú. akk:or színe viol,}1.ra, 
hrornv.Í1'1'ül podig barnáspirosra vú.1tozik. Ila ol1ez sok vizet 
nd1111k, akkor zöldes színbe n1egy á.t, azo11ban ez a szín ncnt 
:'tlüu1dó. Az általános kémszel'8k közül, különösen a csel'savval 
a<lja jól a roaktiót 

1. Aconitin 0 33H„NO„, 

Fcl1ér szagtalan erfísen égotö, lúgós 11atású 80°U-núl olvad!'1 
test. Vír-ben kevéssé oldódik, [űzve azonban oldatba. megy át. 
Nc'isavval savított víi, aotlior, alkol1ol, ehJorofo1Tn, benzol kiiny-· 
nyen oldják, petrolemnaot.horbon nem oldódik. 

Tömény H,SO,-val előbb sál'gára, később barnavöriisrn 
végre ibolyavörösro színeződik. Egy nap lefolyása alatt azonban 
elszíntelenedik. 

Hivatalos 20"/o-os phosphorsav 1 -2 köbcenlimeterévol 
rnolegítvc vörös, tovább melegítve violaszínü lesz. 

Mind a négy általános kérnszerrel reagál, kf1lihiganyjódid 
gyengén rnegzavarja. 

Jódoldattal sárga csapadékot., Plwsphonnolybdünsavval 
pedig dús fehér csapadékot. ad. Csersavval opalizál. 

4. Atrozlin 0 11 11„ NO,„ 

Hivatalos az atropinsulfat C„H,:iNO„H,80, fehér kristó
lyokat képez, melyek 115° O·nál megolvadnak. Borszesz és víz 
oldja, aother és ehlol'oforrn nem. Oldata beszárítva 1-2 nap 
alatt kikristúlyosodik, rondkivül keserü, oldttta neut.l'ál kém.
hatású. 
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Ila J n·1i1igranllnnyit sz{u·az k_énicsöben 11evítünk, n1íg 
fehér gőz _kezd fejlődni, s erre l 1(~kcui. tön1ény ké11savat adunk 
hozzá, narancsvirág vagy vad-jázsrninl1oz 11asonló szagot 
terjeszt. 

'l~ö1nény k:énBa\ras oldatához kcttedcbron1savask:á1it adva, 
111cg7.öldül. .A.z általános kén1szerek a csersav kivételével 111ind 
lovúlasztják. Ila 1-2 csepp salótromsavval kezelve, kicsi lán
gon beszárítjuk, szinteleu maradékot hagy hátra, mely KOH 
borszeszes oldatában szép violaszí onel oldódik. 

fi. Br1win C2:iH21;N 20,, 4IT,ü. 

Az Bgyliajl:\sú rendszer kl'istályaiban jegeczedik. Víz ne
hezen, alkohol s chlorof'orm könnyen oldjH, aethor nem, W-
111óny kénsav szí1ltelenűl oldja, salétromrnvval előbb ibolya, 
kósőbh sárga színli lesz. 

Ha tömény salótrornsavban oldjuk, sütótvoros sz;ín tt'ituad ; 
ha állnl hagyjuk, lníg n1eg0úrg111, s erre sz.ínto1en kénhyrlt't.
gént adunk 11ozzá, ibolyaszí1rü lesz, ónchlorürrcl szintén. 

Az ált. kémszerek rnindenikóvel re>tgál. 

(j, Chinin C'°H24N 2ü 23H20. 

Vízben 11el1ezen 1 borszoszbe11 könuyebben, aethcr, chloro, 
forrn, benzol, petroleumaethet' ós glycerlnbon jól oldóclik. Ha 
vizes olrlatú.l1oz 1/;, térfogat el'ős cl1lórvizot aíl.unk: ós azo11nnl 
amrnoniát, szép smaragdzöld szín áll elő. 

Ha sósavval neutrálizá1jnki n. szín bnrnnpirof;t'a változik. 
Ila ehlóL'vJz l1ozzáadása után egy csepp sárga vérlugsó-oldntot 
s azután amntoniát töltiink hozzú, szép piros színű lesz a fo
lyadék. 

Ha a cl1inhi. }dg oldatú.t bron1vízic] r{izzuk, s azután 
mnrnoniákkal telítjük, kékes ziilrlszint. mutat. A chinin vizes olda
tát hangya, eczet, borkő, benzoe, kén, phosphor, vagy a1·zénsavval 
elegyítve, az oldat kék fiuoresctmti!tt mutat. 

7. Physostlgmúi C1,H2,N3 0 2 • 

Színtelen vagy kissé sárga, vlzbcn, borszeszben oldható, 
kristályos 45°-nál olvadó por, mely lBvegőn állva., rnegvörösö-
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dik . .L\ethol', bonz,ol, c-lilorofor1u 1 sz{lnkóreg jól oldják. ()ldatn 

íz nó]kiili lt\g,·oH ké111hnlósú. 
11'üntónysalétron1snv és kénsav Hz.íntelenül oldj}ík, utt'ibbi

val azonban olajzöld színü lesz, Chlormész a physostigmin 
oldatát szép rózsaszínüre festi, moly szín késlíLL oltíínilc 'l'ö-
111únykénsavval oldva1 k_evés bró1nvíz hozzáach'tsúra sötótvöriis 
színt u1utat. Vizes oldatában brórnvízzel, világos sárga csapa
dék keletkezik, 

8. Strychnin. C21 H 22N 20 2 , 

Uivatalos a strychnin salétromsavas sója. C„H22N20 2IlNO,<
Ez glyccrinben, alkoholban oldódik. A stryclrnin, valamint 
salétrnmsavassója is színtelen jegeczeket képez. A strychnin 
vízben igen nol1cze11 oldódilr 1 nagyon koserü izű. 

Az álla.János kémszerek mindenikével roag ál. 
Tömény kénsav színtelenül oldja, Ha kénsavas olrlatút 

porczellán lemezre öntjük s ez oldatban egy lrnttoclchrnrns'1-
vaskú.li jcgeczet íde-odn mozgatunl(, az rnaga utú.n ibo1yaszíníí 
c~~íkok_at 11agy. 'fömény sósav a strjc}1nint piros siinncl oldja, 
Uin1énysalétro1nsav pedig· sát'ga színnel. 

.9, Yera,trin C,1 2H,„N00• 

i\ 11ivatalos vel'atrin nen1 egyt:~ei-íi alkaloida, hancrn ösz
szcte1.I.. A főalkaloidúk benne a cevadin és vernl.ridin, rnolyek 
egy1násHal íso1ncrck. 

A cevadin kristályos s vízben majdnem oldhatatlan. A 
vet·a'fsidin nen1 jegeczes s vízben o1dl1ató. 'líz által nzonbun 
egymástól ne111 választhatók el, rnivel a cevadin lzís n1ennyi~ 

.sógc a veratt'íclint oldhatatlanná teszi. 
A l1iva.talos veratrin fel1ér, vagy gyengén sárgái:-i sz1nu 1 

laza, csipős ízű, vízben alig oldható por. Chlorofonn, ttlkohol 
jól oldják. Forró töm. sósav piros szímrnl oldja, 'l'öm. kén
savval zöldessárga f!uorescontiát mutat. Az általános kómsze
rck mindonikóvcl rBagál, legjobban a tanninoldatta.l. Hatszor
annyi czukorporl'al elk:everve és tiin1. kénsavval 111egnedvc
sítve, szép .szinváltozáRt 111utat, sárga, züld, kék színü ]esz, s 
eg,y óra n1ulva isn1ét elvesr.iti színét. 
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10. 1Jfo1phin. C„H10NO,H20. 

H_ivatalo.s lnaga a 111orpl1in, továbbá a só8avas ós lcén -
sava8 sója. 

A nwrphin fehér port képuz, a mely vizbun nehezen, a!· 
koholban könnyen oldódik. Natrnnhyckát szintén oldja, ellen
ben bonwl nem. Vizes oldata ferriclllóricldal kók színű lesz, 
moly sósav hozr.áadásárn eltünilc 

Töm. kénsavban a morphin színtelenül oldódik, azonban 
lut og,y pár csepp tö1né11ysalétrotnsavat adunlz 11ozzá, vörös szín 
ii.ll elő. 

A morphint töm. kénsavban oldva s bismuthurnsubnitri· 
eu111ot adva 11ozzá, lcék:esbarna szín áll elő, e rnü veletnél a 
bisrnut.h redukálódik. 

Friihdo·féle kémszorrel (oly kénsav, mely minden kiih· 
czentin1eterbe11 1 n1g :h1olybdü.nsavasnútriun1 vagy an1Tnoniu1uoL 

tartalmaz) oldva a morphint, szép carminpiros szinü lesz. 
A mo1·p]1in nz általános ]<én1szerek n1indenik_ével reagál. 

Legjobban magú! a l.a.nnin oldattal 
.Jóclsavból rngy jödsavaskáli oldatából, a mely előzetesen 

kevés kénsavval elo_g'YÍ tletett, jódot. választ ki. A ki válott jód 
eltloroformrna.J az oldatból kirázható. Ez a reaktió a morphima 
a legjellemzőbb reaktiók egyike. 

11. Aponw11ihin C„II„NO, 

A gyógyászatban a sósavas sója nyer alkalmazást. 
A tiszta apomorphin fehér port képez, a moly vízben 

nehézen, alkoholban könnyen oldódik. Alkohol, aether, chlo
rofonn szintén könnyen oldják, benzol nehezen. NedYes levc
gő11 állva, zöld színlí lesz. Il,yen1zor a1kol1olban s111aragdzülcl 
szinnel, aetlrnrben, chloroformban biborpiros színnel olrlóclik 
Roalztióban n1ajclnen1 1ni11donben n1egeg·yozilc a n1orphinnal. 

Tömény salélronrnav által az apomorphin viola színnel olda
tik. A szin lzt~sőbb sütétviiriisbu s vég!'e barnába rnog-y át. 

Fröhde.féle kénrnr.cr az apomorphint zöld színnel oldja. 
Ha az alkaloida mái· a levegőn állott, akkor a sún nem zöld, 
)l.anem violaszínü lesz. 
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~4-z alkaloidú/c clrálas2tdsa J)rft,(_fe1ulor/'j' nichlszere szerint. 

A föntebb rnegismerlete!t alkaloidák oldhatóságukat lt·· 
kintve, CJgymástúl különböznek s három csoportra oszthatók. 

a) Első <Jsopol't.ba tartoznak nzon alkaloidák, a melyek 
savanyú oldataikból benzollal kirnnhatók. Ilyenek: co/chicin és 
digitálin. 

/;) J\•Jásodik csoportba tartoznak az aconitin, atropin, brucin, 
chinín, phys0Btígn1in, :.)tryohnín ós ueratrin. Ezek bázisos oldatlidt 
vonhatúk ki benzollal. 

e) Harmadik csoportba tartozik a morphin, ez bázisos oldot
/;úl kivonható amylallcohollal. 

A kivonása ezen testnelc n1indig és ugyanazon sorrendbe 
kell hogy történjék, még pedig : 

l. savanyú oldatból benzollal, 
2. bázisos oldatból benzollal és 
il. /;ázisos olrlatbúl amullllkolwllal. 
J)e n1ielőtt ezen ]\_ivonúsok rnikénti végrehajtás:it tárgyn!

nók, szük:ség lesz n10gisn1ol'kor1ni azon eljárással, nli rnódon 
k.e11 az a1l:::aloidákroL vizsgálandó anyagot elGkósiítoni, nzokbúl 
azon anyagokat (mint r.sirok, gyanta stb.), melyek az alkaloidákra 
való kémlésn61 hátrányosak lennének, eltávolítani. 

1. A vir,sgálandó nnyngoti a rnely ótc1, italnerr1lí, k.il1ányt 
táplálék, hulla g;yo1nol'rószui Jol1etnok, ha szii]cséges, szétaprJt
juk, s a viisgú1atl1oz vett rósz;t 1negr11órjük:, azután porczellún 
mozsáeban vízzel híg péppé dörzsöljük. Erre annyi híg kén
savat adunk. 11ozzá, 11ogy az e1·edeti anyag· minden 10 gran11n
jára ~--; köbcentirr1eter jusson. 

A kénsav helyett 3~(i gramm borkősavat. is lehet venni. 
2. J{~zon 11íg pépet porczol1án csészébn téve vJzfürdön 

;,()
0-nál köriilbcliíl 1-2 óráig cligoráljnk. Ha különös gyanuuk 

van, hogy eolebicin, vagy cligita1in lel1et az anyagban, akko1· a 
pálli\ást közönséges hőmérsékn6l eszközöljük. 

3. A pállitott pépet vásznan átsziÍL've, kicsavarjuk s a 
n1arüdékot vissiatesszük a csészóbn és 111ég 2-B-szor isn1ó
teljük az extrahá1ást; végre n1eg\savanyítjuk, vJzzel kin1ossuk 
ós rnegszürjük. 
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4. A rnegszíírt kivonatokat egyesítjlik és poulosan neutrá
lizáljuk. A neutralizált folyadékot 1-2 csepp kénsavval ujból 
n1cgsavanyítjuk. Erre csészébe töltve, vízfürdőn szörpsürűséoTe 
párologtatiuk. e. 

5. A szörpöt mozsártörővol folytonosan dörzsölve 1-2 
csepp, \l5°/

0
-os alkoholt adunk hozzá, azután apródonként 

több és több alkoholt. adva ahhoz néo·y aklco1·0
, t · t' t l , e> rL .Cl' og·n. .l'tl 

higítjuk fel. 
li. A folhigított oldatot. beönt.jük egy lombikba bedugjuk 

s 24 óráig állani hagyjuk, olyan helyen, a hol körülLelöl ~Íl°C 
hő1nérsék van. 

Ez idő ellelte ntá.n alkohollal megneclvesít.ett szííl'űn n100·-
szíjl'jük s n. szürletbríl lepárlás által el nem túvolítlrn.tó ulk7i· 
hol részlet elüzúse czéljúból, csészébe öntjük s Yízl'ürdiín 
inindaddig melegítjük, a 111íg az nlkohol szaga teljesen elLünL 
IDrre kevós vízzel clcg·yltjülc s 11a ncn1 savanyú kl~1;1hatúsi'1 1--~ 
csepp 11íg k_énsavva1, vagy bork:fisavva1 n1egHavanyítjuk. 

A higitásolrnál ügyelni kell, hogy a folyadék mennyisép;o 
ne legyen több G-JO köbczentimétemól. 

gbbon a folyadékban vannak az alkaloidák zsirok ös 
gyantákkal keverten. A zsirok és gyantá.któl az alkaloiclúlrnt 
mcgszabadíthatjnk, ha petroloum-aetherrel rázzuk. 

7. A föntebbi Yizes oldatot beleöntjük egy kis csapos 
tülcsórbe s ng·yanannyi petroleumaetltort öntünk reit. 

Erre a dugé!t leszorítva1 10--lG perczig rázzuk, s nz11Lú.n 
állani hagyjuk. Allásnál a folyadék két rétegrn különül el. 1\z 
dkülönített foiyaclékrétegeket egymástól elválasztjuk, még pedig 
ugy, 11ogy az Alsó -vizesré-Leget belebocsájtjulc egy 111úsik, :1 

folyadékot tartalmazó tölcsér aln.tt úlló csapos tölcsörbo. A 
l'elsű petroleumos folyadékrétoget pedig egy lombikba töltjük. 
_,i\_ vizes oldatot n1óg egy vagy kétszer oxtralui1ju k petroleu tn -
nelhcncl, hogy abból a zsírokat és gyantát tükélotesc!l elt:'v 

volítsulc. 
8. A tülesérbon levií »ava.nyú oldatot (a. petroleunrnctlrnnPl 

való 1negtisztít(1s 11táu) bcrizollal r1.izznk~ éppen úgy, n1int eléhb. 
1la co/chioin vagy digitalin van a folyadókban a1zkor benzol 
azokat kioldja. Az alsó vizes réteget. beleeresztjük a másik 

\ 
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csapos tölcsérbe, a bcnzolost pedig több óraüvogcn szétosztjuk. 
1Ia a benzol elpárolgása után az ót·aüvegck:c11 i11aradék_ marad, 
rtzzal megtesszük az alkoloidúkra jellemzö általános l'eaktiólat. 
Ha az általános reaktiónál alkaloidát sikerül kimutatnunk, 
akkoi· ismételjük a benzollal fl kivonitSt, s a nyert benzolos ol

datot tovább vizsgáljulc co1chicin és lligitá.linra. 
U. ~i wvnnyií olrlalot (melyből a colchicint és digitalint 

kivontnl:::) a1n1n0Túával Uózisossú tessziilc s a lcirázást benzo11nl 
fo1ytqtju1c. De gya1cran rnegtörtónik, 11ogy az összerázás 11t:í11 

az oldat emulziósan néz ki, ha ez bekövetkeznék, egy pár csepp 
lllkohollal összerázzuk, akkor a két folyadék réteg különválik. 

Abban az esetben, ha a.z alkohol hozzáadása után sem 

vá1né1c el a l1:_ét réteg, száraz szűrőn á:tszűrj L'tl1:_. 
A benzolos oldatban vannak; aconitin, atropin, brncin, 

strychnin, ueratrin, chinin és physostigmin. 
A bonzolos oldatot óraüvegelcen szétosztva ltagyjulc, liogy 

a benzol elpárologjon. A benzol elpárolgása után nyert ma
radók egy részét kénsavas vízben feloldjuk s végl'Ohajt.jnk :17, 

alkaloid(1k általános, azután a speciális reaktióit. A benzolos 
oldatból három alkaloida u. 111. strichnin, chinin és at.l'opin 

krist:'ilyosan, a tiibbi amorph i1llapotban válnak ki. 
10. Ha már a benzol nem vont ki a b:íúsos vizes oldat

ból semmit, langyos amylalkoholt aclunlc hozzá, s azzal rázzuk. 
Az arnylnlkohol kioldja a jelen levő morphint. Az nrnylalko\10\ 
ltozzáadása előtt czélszcrü n1eggyőzűdést s%ercv.ni a fo1yaclLqC 
bá'liisos voltáról, 11a ncn1 volna elég bázisos, an1111oniát adnn1c 
hm,zú. A rúzús utim clvúfas7,tjuk a k6t réteget, :rn alkoholos olda
tot., inintl1ogy ez n1ás anyagolcat is kiold, nen1üsak: a lTlül'pllint, 

rn cgtlsztí tlrntjuk. 
1 l. Az rtmylalkoholos olclathoz 8--Hl köbeentimeter vizel 

adunlc ~H 5-10 csepp sósavat, s lG perczig erüsen rú.zznk. A 
r(lzús alatt a sc'isnv n1agál1oz vonja a tnorpllinL, azv.al sósavas 
n1orphin11á egyesül. A sósavas 111orpl1in vízben oldható 1óvc'~n 
a vízben marad, nz nmylalkoholtúl elvi1lik. 

A vizes olrlnlot újra kir:í.zznk :unylalkobollal nz elübbi 
n1úd B7'erint, niulú.n n, viz"s o1dn1ol t~lvúlnsztjuk az an1ylalko

l1olt61, ebben va.11 a sósavas lllül'phiri. 



I , 
1 

1 
f 1 

1 1 

iw· 

lGO 

12. Ezen oldatot n1ost an1n1uniával oré5sen bázisossá tosz
sziik és 5-lll .köbcenlimetor arnylalkolwllal jól kirázzuk. Ar, 
amylalkoholos réteget. elválasztjuk a vir,ostöl, s ha kell mog
szíírjiik A mogszürt amylalkoholos oldatot. 2--3 óraüvogTe 
üntjiik, vízfürdőn a fü/!;e alatt bosz(uitjuk. Az arnylalkohol t 
szabadon soha sem szabad ol]Járolni, mert gőzei ártalmasak, 
oriís főfájást okoznak. 

J\1időn rnár a n1aracléknak an1ylalkol1ol szaga nincs, vóg
rchajtjnk annak egyes részleteivel a rnorphin speciális reaktióit.. 

Ai a.lkalo·idálcnak rothadó anyagokból, vagy hullarészekbii 1 

való leválasztása esetén, rendlcivi'il V'igyázrii kell arra, ho9y u 1nfr·· 
9es n.ővériyi allcaloidlilcat rie tévessziilc ö'ssze a hulla alkaloúlákkal 

az úgy1levezctt 1Jto1naineklcel. 
Ezek a rothadó tömegekbon képződnek és úgy az últ.a

lános alkaloida reaktiót, valamint néha az ogyes növényi al
kaloidákra jellemző speciális reaktiót is adják. Ezért az ilyen 
esetekben czélszerü, sőt szliksóg·es, a tévedós k:ikerülósn c·-zól
j{tbó], a növényi nlkaloidákra több rcaktiót ls mcgteuni, süt 
physiologiai reaktiókat is eszközölni. 

V. A térfogati elemzés [titrálás] móllszereL 

A n1ennyi1og'es clen1ző vegytannak azt a rési(~t, a n1uly 
a vegyülctek_nek, vagy azolc egyes alkotii részének isn1oreLlen 
rnennyiségére ogy bizonyos isn1ert 11atásképességü folya<lék 
elhasznált térfogatAlJól von következtetést, térfogatos olemzíj 

vcgyta.nnalc 11e-vezzük. 
11- tél'fogatos ele111zö vegytan n1ódszeroivel, a 111e1yek: azo11 

principiu1nra vannak alapítva 1 11ogy a kén1szerok ós az álLalok 
tclítendő Ltitrálancló 1 m1yagok egyrn:ist ogyenórLékük szc1-int 
telítik, a 111érósek: és egyéb 11osszadaln1a0 n1ütétek rnellözésévn1 
egyszerü és gyors 1nódon, pontosan 11a.tározliatjnl( 111eg eµ:y 
is1ncrt vegyületnek, vngy egy vegJ'ület is1no1·t all<atrószénn"l< 
isn1uretle11 mennyiségót. Ezen n1óclszerek: keroszLü]vitelóru úg·y 
nevozel.t nonnúl oldatokat haszn{Llunk. 

No'f'nuíl oldat alatt nz olyan oldatot (:l'ljük, lllolynok 
egy litere az illotií feloldott anyag grammokban kifojezet.t egyen-
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értúksúJyát,. ln.rtP.ln1azza.. Tize.d iJlet.\'8 század nor111ril oldatok:
nRk nevezzük, pedig azokat az oldatokat, melyeknek egy litere 
a grn111n1.okban lernert erxyenértéksúly tized illetve század i·észét 
tarta1n1c1zza. 

! _,_t\z ele.n1zl·::s t~Lrgyát ké11ező anyagnak oldatához ezen noi·~ 
mHl olrlat.bcl eseppcmkfot ac]!lio· adunk '1 1111·0· 811110], t 1 , . , - e J ( a -, ' U 0 SO 

eseppJe nltri l az oldatban bizonyos jeJlemzü hatás mutatkoúk 

.~ n,:~1y~·ől _..1~öv~t,_kezt~.té,st, vonhatunk arra. nézve, vajjon a 111:g.~
~1a~,l~o~,1nHo te;)l lek:utesl're, vagy felbontá.sú.ra eleg'endő meny·~ 
ny_i::--ege1. a:ltu,l~-c a nor1nál olda.tna.1[1 vagy 11e1n. }_J hatás l<étféle 
rnodon ny1l\"anulbat: vagy színváltozás áll be vao·y csapade·k 
l 1 J · 1 B. ' be • 
JG et zcz1 r. lZOnyos a1rvauok: e0'1rnt'Í~r·1 \'"lo· !1ot-',' '[ l , ' •- J ·'::l 'b, e>-. ,- C! n. Hsana eze ( a 
valtoznsok előállanak és így a hatúr megismerhetéi. Vannak 
nz1n1ba'.-i o~,Y ru:yagok: is; a rnel3'eknek egy111úsra való 11atásánál 
i::i~'.1~~ "~zinvaltozas, ~ern ,esapa:dók-kcletl;:::ezér-: nen1 ész1elhetö1 ,ilyen 
~~·l ,l,81~~bcn, ~ 1n1 eg;v1zsg~.l::n~cl~ :.-~.nyag oldatához előzetesen o1y 
d.n3 d.aot, ng,.)- nevezett.. tnclf.katort1 vagy ennek oldatát acljuk

1 
a 

::,1elyne:z sz1ne e~·y bizonyos ve,g·yi te1·111ószetll anya,g' últal eg·y-
!r:de 1n10· E'O'\T , t , ',, · „ '] ] ' " · - , 

1 - .·:::- ·M~ n1as e1111esze1L1 a tn i11astule s?.1nt ves:;; LeL PL 
ilytin n lak1uusi n n1elynek_ színe húzisok: últnl k:l~kre) savak. 
ú1tal ,-ürüsre vúltozilz. 

E 5·Jrer1érté~s~lly. 

-~:ic'.1 chérniai fo[.tnlon1 isn1ere>te) lzüliinöscn H térfog'atos 
i:le1n7,osnel nag"~Ton fontos. (;;;,élszerü tehát ezzel tü:;;etes~lJben 
loglalkuzni (~s annak fü,!?,'al1núval egészen ti.sztúban lenni. 
. .. .i:lz eleinek e,11yenérfr·'kslil_11a a.Jatt azon sú1:_rnJennyiséget ért
Jllki l_lJel:y~ n;.:olzbúl e.~·y sl!lyrl,s:;; 11ydrogl>nnel L~g·ye.'·liil} vagy a7't 
vegyuletmben l10lyettcsi1 i. 

, \-.ízsg·ú1;juk n1cg' e c:;;;(,]ból nel1ó.ny- ele111nclz 11ydro,!.:~·(~nne] 
k,c~pcie.tt tcl~tett _ \'t~~·yli1etét 1 ]10,gy egJ' n1oloc:.ulábau egy- sú1y
l'C--"-SZ liytl rog'enneJ hnny súlyrl,sz erryesül a n1ús e] en1bőL 

J-\. 8Ósn>·hnn. 

A_ .-ízben 

1\. ](l'.•nh;>LÜ'ogénben 
J\z a111n1oniákl 1an 
1';_ 111ocsárlégben 

HC'I 

, I-1~U 

l-l~S 

, Il~1N 
H,C 

1 s. 1'. 

:! 

2 i) 

" 
" 

H P!t,Yesiil a.-1..J-0 

10.HG 

" 
:u.::1s 
1-1.01 

11.117 

Cl-ral 
Q,eJ 1 s. 
S-nl 
X-el 
C-al 1 

r. J-J:-c1 

" 

·1.us 0 
IG.'.lG S 
4.G7 N 
2.\w e 
11 
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Az illető elemeknek tehát az utolsó rovatban foglalt súly-
n1ennyisége azoknak_ cg:yenértéksú1ya. J\ C~l-ból 35.4G s. l'. 1 a% 
0-ből 7.98 s. r., a S-bál Hi.96 s. r., a N-böl -±.G7 s. r., a C-ból 
2.9D s. r. képes ugyanazon vegyhatást kifejteni, mint l súly

rész hydl'ogén. 
Az egyenértéksúly nen1 l1atározható 111cg lTiinden csetber1 

hydrogénnel, mert nem minden elem képez azzal vegylüctet. 
Ez esetben a kérdéses elem egyenértéksúlyii.t. oly módon hatá
rozzuk rneg, hogy n1egvizsgáljuk egy ol:r elernn1ol lzép.ezctt 
vegyületét., a mely elemnek ismerjük az egyenértéksúlyát pl. 
Cl-ral képezett vegyületét. "\. kénléses elem egyenértélrnúlya 
ez esetben az lesz, a mely mennyiség ;J5A:J s. r. Cl-ral rnlt 
egyesülve. A kálimnnak 3\J.1 s.-re ogyesiil 3:J.-!5 s. r. Cl-ral. 
A nátriumnak 23. része. Az ezüstnek J 07.UG s. r. stb. 

Az elemek. egyenértéksúlya és azok ittomsitlya között 
·bizonyos összefüggés van. ]~gyes elernek cgyc11értélzsúlya össze 
esilt azoJcnalc áton1súlyáva.l. J\Iúsoknak az egycnértéksúly az 
átomsúlynak felét, másoknál egyharmadát, egynegyeclét stb. 

képer,i. 
Igy a Cl, 13r, .J

1 
F, l{, Na, A.g, áton1súl:ya és egyenérték:-

Búlya egy és ugyanazon súlyrne11nyiség. 0, s, Se, I-Ig, c;a, Da; 
Sr, Pb, Mg stb. egyenértéksúlya az átomsúlynak folót kópezi. 
N. P. As, B, Bi, Au stb. egyenórtéksúlya az átomsúlynak 
egyharmadát. C, Si, Fe, Cr, Al, stb. az egyenértóksúly az útnm

súly egynegyede. 
~\zt a szárnot, a 111ely n1ntatja, 11ogy az cg,yenérté]csúly 

az iüomséüyban hányszor foglaltatik, vegyértéknek nevezzük. Ez 
ltifejezi azt, 11ogy egy c]en1nelc egy áton1súlya, egy n1ás elein 
hány egyenértéksú1yával lzépes egyesülni, v<lgy ezt vegyületei
ben helyettesíteni. V nlamely elem vegyértékét tehát megkap
juk, lrn az elem átomsúlyát osztjuk ar, egyenérték súlyával, pl. 
H átomsúlya 1 egyenórtéksúlyn 1 vegyértéke 1 
Cl „ 35·45 „ 35.45 „ 1. 
Br. „ 79. 8 „ 79. 8 „ L 

J " 126.54 
F „ 19. 
K „ 39. 

" 
12ö.54 " 

1. 

" 
19. " 

1. 

" 
3\l. 1: 

1 

! 

16(1 

Na átornsú1ya 22.9% egyenértéksúlya 20 9'F . t'l 
Ag 107.f\() 

-··, o veg·y~er e{e 1. 
" 107.GG 

Li 7. " L 
" 

„ 
„ 7. 

0 
„ 

" l. 
" „ 15.\JG 7.98 s " " 2. „ " 3UJ8 lií.\)(j 

Se " " 2. 

" 78.87 " " 3U.4-l 
Te " " 2. 

" 127. 7 " 
Ca " ö3.5\l 2. „ 40 " " 20. 
Ba " " 2. 

" " 13(i.8f\ " 
Sr 87. 3 " ll8AB 2. 

" " .:1HJi5 
Nig· " " 2. 

" 23.94 
Pb " " 11.97 2. 

" 20Ci.3U 
" 103. 'l 

Hg HJ9. 8 
2. 

N " " Ull. lJ 2. 
" " 14 

" 4 (i7 
B 11. " ,. H. 

" " " 8.64 
p " :J. 

" " 31. l 0.3-± 
As " il. 

74. H " 
" " 24.37 

Sb 119. f 
„ 

" n. 
" 

) 3\l.R7 
:Bi " 

') 

" 207. () "· 
Au " " 139.17 B. 

" 
Hlfi. 2 

" 1\5. 4 e 11.\J(\ " il. 
" 

„ 2. \J'.' 
Si 

„ 
" 4. 

„ 28. " 
Fe 

„ 
" 7. 

55.88 " 4. 
" Cr 52.45 " " 13.fl7 c1. 
" 

„ li3.ll " 
" " 4 

" Megfordítva az átornsúl:y és 
míthatjuk 

vog'yórték ismeretével kiszú-
bármely elem egyené1·téksúlyát.. 

súlyt 
lJgyanis n z áton1-

osztva 1-"t vegyér1ékkel kapjuk az eg31enértúl{s{dyt pl. a 
carboniun1 átornsúlya 
lesz 

11.flG, vegyértéke -! egyenér!éksúlya 
2.mi. ' 
GyiikO"lc egye1uirtélcsúlgri alatt is 'lZon súl . . 

értJ'ük a · J b l"i ··i . ' Y menny1seget ' ' me Y 8 0 n' egy suly rész hyd · o· ·, l . , ·· · 
ezt veg-yületeiből helyettesíti. . IO,,,onne eg_j esul vagy 

Ilyen gyökök pl. CN NH OH , .. . ·t'k '. l 1 .. ' . '' stb. "~ cyarwyok oa·.i•en-
et e S\l ya esz a e «s N 't · 1 b b , . 

N 
. . " a omsu ya együtt.csen C=ll 96 ; 

=14.01 nuvel e o· ··1 b"l 11 , . . · es h ' , 1:'.>yo r o e ( co1a suly1r1cnn,y1sóg e<ryesü1 1 
1:· , yc'.rngcnnel, vagy )J9.1 s. r. K stbvel. Az NH a~-- - 0 ., s. 
crteksulya lesz N ~MJll +H=4 együtt 18.0J. ' „.) oL e,,,.) en-

11 * 
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(OH) g-yök ogyenértéksúlya 0=ló.\J8+II=l=l6.98. 
regyületek eyyenlfrtéksúlya. Valahányszor összetett testek 

cl1énüailag· egyn1ásra l1atnal{, épen úgy, n1int az elemek:, inindig 
eg-yenértéksúlyaik vagy azoknak sokszorosai arányában hat

nak egyn1ásra. 
A vegyületek egyenértéksúlya alatt a vegyületek azon 

súly mennyiségét értjük, melyben a chérniai átalalrnlást fel
tételező átom, vagy átorncsoport egy egyenértélcsúlyn:yi n1eny

nyisége van. 
!gy a Oázisok egyenérléksúlyct, azon súlyn1cnn;yiség, a lnely--

ben a bázisban jelenlevő fém egyenértéksúlya bennfoglal
tatik. (Vagy mint.hogy a bázisban a fém rnell<Jtt mindig· 
hydmxyl (OH) csoport foglaltatik, a mely egy egycnértéksúlyt 
képvisel, így is fogalmazhatjuk a bázisok egyonértéksúly fo
ga]n1át, a bázisolc egyenórtéksúl;ya, azon súlyn1ennyiség. a 
melyben egy hydrnxyl. súlya foglaltai.ik.) 

Pl.. Nátrinmhydroxyd egyenért.éksúlya awn ,,úlymennyi
~~égj a melyben a Nátrinn1 p,gyr,nértélcsúlya 22.\HhJ foglaltatilc. 
Eil, pedig 39.~Jí'f) s. r. NaOIIqba11 vagyis egy 11::o]cknlasúlyba11 
foglaltatik. A '.'faOff·nál tehát a molekulasúly és egyenórtéksúly 
összecsilc

1 
ez tcl1át egy vegyérték:ü vegyület. 

A Ba(Oil),-bmi a Ba mellett, a mint a képl.etből. kive·
het6, két hydrox:yl foglaltatik, azaz két cgyenórtók, melynek 
n1egfclelfí n1eunyisóg, teluit a Ba-ból is. A báryurnbyclroxyd 
ng)-rnértéksúl.ya lesz tehát. a tőmecssúlynak 170,D2 fele 85.46, 
n1iYel a }5a-na1z, ·n1int lcót vegyérték_l'.í clen111elc a báryun1-· 
hyrlmxyc\ ezen súlymennyiségében foglaltatik egy egyenérték-

súlya. 
~Li snz:ak e.r;yenértélcsúlya alatt a sava.le azon súl3Tn1cnn3~i_-

ségét értjük, a nrnlybcn egy súl.yr6sz, fémek által. hcl.yot.tcsít-

hetö hyclrogón foglnl.l.atik. 
A hány, fém áli.al liclyottesíthető hydrogón fogl.altatik va

lan1e]~r s1'ervctle11 savban~ annyi bázisú, n11nyi vegyórtólzli az. 
,,_..\._ snvalc egyenértélzsúlyát nngyon lzönnyen lcisY-árnítl1atjuk; 

ha annak k(:pletét ismerjiik. A kópl.etből az alkotó elemek 
áto111súlyrdnnlc iisszegezósével 111ogkn.pjulc a tön1ocssúlyt. A_ tö
n1ecssú1yt a töntccsl}en foglalt hyclrog'én áton1 szán1jaival osztva„ 

Hi5 

nyerjük az egyen6rtóksúlyt. .Pl. a sósav képlete HC! tön«ecs
súlya H= 1 +Cl=illí.46=36.-h•:í ezt oszt'rn a H álom számával 
l-0]1 .)esz. 36.45, tehát a sósav egye11értéksúlya 3G,45i ngyan
.J:lnny1, 111111t a tön1ecssú1ya. A sósav tehát egyve.g\rérték_ü sav. 

A salétromsav képlete HNO,, Törnecssúlya H=l +·X= 14 
+0=1GX3=48=63. Eig-yonórtéksúlya63 osztva l-el=il3: azaz 
egyenlő a törnecssúlylyal. A salétromsav is tehát eo-y veo-y8r-
~n sITT. Do D, 

A kénsav H, SO,. Tömecss(Llya H 2=1X2S=32+0,=Hl 
X4=98. Egycnértéksúlya 98, osztva 2-vel a II átorn szúmá

val 98=~49 
2 
.11 sók egye-nértéksúlya szintén az a súly-rnennyisóg lesz, 

melyben a sóban szercplö fó\TL egy egyenértéksúlya foglaltatik. Pl. 
a nú.tr.iun1cnrbonicnn1 N·a:;003 egyenértéksúlya lesz azon 

:súlyn1ennyiség·1 n1elybon og,y egyenértéksúly 2~.U;);) Ka foo·-
Jal talik. b 

A N rL,CO" tömcessúlya 
Na,=22.\155X2= 4ii.\l\IO 
C =ll.D7 1Ul7 
O, =15.\!6 X3= -h7.88 

105.84 

Egrenértéksú1J' ]esz 100.8-! osztvn. 9 l "-. t ' Ll _~ve a l'-n. n 0111sza-
rnával 52.~J~ vag'J' kikerelcít\re 03. 

A térfoqalos elemzésénél használt edények. 

, A térfogatos elemzés módszereinek koresztülvitelérn, a 
~olyadokok_ pontos le1Ttérésére, azoknak összelzevel'ósére 1.-::ü1ön
bőzű iirtartalmú, kiilönbözií oszt.:ílyzatoklrnl cl.látott e dén nJket 
hasz1úlunk. Ilyen edények: a büretták, a pipettAk, múrblom
b1kok, keverő hengerek. 

Biiret/!ik. 

A bürett.úk a térfogatos elemzési módszerek keresztLilvi
telénél a legfontosabb cszküzők, rnert ezekkel visszük vég·be 
tulajdonképpen a titrálásoknál a méréseket. Büretta több féle 
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van. Leggyakrabban használtatnak a Thán-félo súlybüretta, 
Gay Lussac-fóle, :Mohr-féle és ennek tökéletesített fa;ia az 
üvegcsapos büretta 

l. Thán-féle súlybiiretta, vayy súlymérőcső (1. 8. ábra) egy 
20 cm. magas 4 cm. átmérőjű vékony föli1 köbczentiméterekre 
osz.tá~yozott ü'.reg~~~ö'. „ inelynek: feneke lapos, annyira, hogy 
felalhtva megall. l' elul keskenyebb nyilásuvá vm1 kihuzva,. 
melyen át a leméremllí folyadékot beleöntjük. E nyilás alatt az 
edények egyik oldalán egy szúk nyilásban végződő, kissé lefelé 

S ábra. .9 dbra. 

hajló, lek:öszürül t végű, Jcesk_eny üvegcső van fo1Tasztva1 azon 
czélból, hogy ezen át az edónyben foglalt folyadékokból csep
penként önthessünk ki, tetszésszorinti mennyiséget. Ezen súly
büretta arra szolgál, hogy az elhasznált folyadék mennyiséget 
súlyszerint n1ogmérjük:, szolgáll1at továbbá arra is, hog·y a 
súlyokban lemért folyadékok mennyiségét térfogatokban is 
lemérhessük. Erre szolgál a reá vésett kcrn.-es osztályzat. 

2. Mohr-féle biirettc<, (L 9. ábra) ez, illetőleg ennek töké
letesített faja az üvegcsapos-büretta a legelterjedtebb, mivel 
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ennek segélyével legkényelmesebben végezhotök a folyadókrné-· 
l'ése]z;: és titrálúsolc. 

Az eredeti J\fohr-f6lo büretta áll egy mindenütt egyenlő 

átn1érőjü ötöd vagy tized kübeentin1éterekre osztályozott üveg
c~űből, n1ely11ek: eg')rik vr')ge tJzükebb nyilúsúvú, van klhúzva, 
n1int a n1ásik. Ezen szlílcobb nyilúsú vég;ére 1·áhúzunk: egy 
kür(ilbelől 40~-±5 mm. hosszú vastagfalú kancsukcsöveL A 
lcauesuk:cső i11ásilc nrilásába egy vékonya.b b, alsó vég-ón finorr1 
nyilásba végződ6 3G-40 111ni. 11osszú üvog;csövet tolunlc any
n:yira, 11og·y a felső cső az úgynevezett föeső és lzüzte 111ég 
annyi tér n1aradjon, 11ogy a l'-aucsukra eg3r esiptetőt ráilleszt
l1essünk, a rnolynek z{trú.sá.val a cs{) ny'ilttsát elzárl1atJ.llk YUO'J1is 

~ • • j b. 

a kancsulccsüv.ot a11nyira összcszorítl1atjuk, 11og:r azon folyadék 
nem hatol át. Megn}'ításával pedig" bürettáhnn foglalt oldatból 
tetszésszerinti lnennnyiség'et bocsátl1atunk lci. 

~t\_z üvegcsapos yagyis a (Jeisler által tökéleteHJtett J\1o11r
féle büretta abban tér el nz eredeti JVIohr-fölétől, hogy a főcső 

és a fino111 11ogybe végzödü kis csü egy darabból áll, a csiptctö 
11elyett eg·3r belcö.szörült Ü\'egesap van. 

A Mohr-féle hürettál hnsznitlat allrn lmá val állványba e1·ő

sítjük. :iiegtöltésénél a következőleg járunk el. Felsü nyilfü;ába 
iülesórt teszünk és ezen keresztül töltjük be a folyadékot. A 
folymlúkkal egészen megtöltjük a bürettút a 0 ponton folül. 
A rnegtültés után lcivesszidr a tölcsért és óvatosan 111egnyítjulc 
a szorító csavart v. az ii·veg· esnposnúl az üveg-csapot és a 
folyadékból kiengedünk annyit, hogy ennek felszíne találjon 
az osztályzat () pontjával A folyadék leeresztésénól ügyelünk, 
11ogJ1 a büretta szük.ebb csövében Yagy a kauesulzcséíben lóg
buborélz no lltaradjon, 111e1·t ez az ercdn1ényok pontossúg·{it 
veszélyeztetné. Ha a folyadék lassubb kibocsátásámíl légbuborék 
111aradna, úgy segítünlc rajta, hogy a szorítót jobba11 rnegnyítva, 
gyorsabban engedjük a folyadékot kifolyni és lm már buborélc 
nines, a szorítót g·yor.san elzárjuk. Ugyan íg~y járunk el az 
üvegesapos büretta n1egtöltésénól és l1asználatánú.l is. 

3 Gay f,ussac-f'éle büretta, áll egy körülbeliíl 1-1.5 cm. 
átmérőjü egyenletes beltartalmí1, köbcentirnéterekm és ennek 
1/J, 1

/1 0 r{•szóre osztál3rozott, a.1sórószén zárt üvcgcséíbéíl, melynek 
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al.sórészé11ez 11ozzá van forrasztva e.~;r.r szükebb, ar. ngynevezott 
k1csepeg·t.ető cső, 6=5 inrn. átn1éröJ.Ü Ü\T8ffCSŐ olv 1nódon I1,1o·y . e> _1 J , ~ 

az felfelé kanyarúlva az osztályozott esőn.! párhuzamosan halad 

10 áb;·a. 

és n1ajdne111 ol:y n1agasságú, rnint az, rle n1in
denkor rnagasab b 1 mint a n1érőcső osztályzatá
nak 0 pontja. A kiöntési vagyis a csepegtető
cséí felül előre van görbítve és szük nyilásuvá 
van kihuzva. A büretta fatalppal van ellútva. 
A bürettát használatkor, tölcsért téve a föcső 
nyilásába, pontosan megtöltjük a () pontig. 

Hogy titráláskor a szükséges folyadék 
mennyisc~gct kiönt]1essük, a bürettút kissé a 
körülménynek megfelelőleg ferde &llásba hozzLLk. 

A titrálás közben azonban ügyeln[ink kell ·-· ' 
ne 11ogy ig'en nH:'.ghajlítsuk, ruert n1egeshetikj 
11ogy a folyadék: non1 a csepe,g'tetöcső, hanon1 
a rné1·őcső nyiláson ömlik ki. Hogy ezt elke
rüljük, czélszel'lí 1 a 111órücső felső nyilástílio, egy 
egy~zor átfurt, dei·ékszög·ülog· 111egl1ajlitott iivcg
csövel ellátott dugót illeszteni. Utóbbi11 gyen
gén belefujva, annyi folyadékot tolhatLmk ki a 
n1ennyit éppe11 akaru11k:. 

A Gay Lussac-féle büretta oliínyösebb az 
eredeti szorító csa.-arral ellát.ott l\Iohr-féle bll-
rettánál, mivel ez oly folyadékokkal rnló titni-· 

lásmíl is előnyösen használható, a mele-ek a kautsnkot meg
támadják pl. a kóJiurnphyponnangánátnúl JS, 

Pipetták. 

Pipettáknal;;:: vagy szi ',róc::;ö,iFekne1c nevezzük:_ azon üYe_gből 
készült csövek_et

1 
n1elyelz szintén arra szolg·álnuk, 11ogy segé-· 

lyükkol kisebb folyadék mennyiséget pontosan és gyorsan 
lemérhessünk. Ezek különböző alaknak és nagyság'lrnk lehet
nek. Hendescn hengeralakú csőbiíl állanak, a melyek felül egy 
vék:onyabb csőben végződnekj n1íg aló] finon1 nyi1ássá vannalc 

kihúzva. 
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1. Osztályozott pipetl((. (11-ik ábra.) Az osztályozott pipet
-távfll tetszés szerin-U n1ennyiségbon n16rl1etjük le a folyaclék:okat. 

Az osztályozott pipetta alól és felül mcgszükített egyen
letes átrnérőjí\ csőbiíl áll, mely köbcentirnéterekre és ennek 
tizedrészoire van osztva. A bcosztits f'elühől lefelé megy, több
nyire 0~25 kcrn.-ig. 

Használatkor a pipetta felső végét a szájba véve, folszív
juk a folyadékot a pipetta 0 pontja fölébe, ar,után közel a folső 
vég-éhez és a szájhoz, a hüvelyk és közt;pujjtmkkal a pipettát 

11. ábra. 12. áúru. 

n1eg'fogjuk, a 1nutatóujjal nyilását bedugjnk:, nel1ogy n. fo1ya~ 
clékból annyi k:ifolyjon, 11og",y ennek: 1nag·assága a 0 pont alá 
kerüljön. Most így tartva a pipettát, leolvassuk a kellő sza1"íly 
betartásával a folyadék állását. Jjjrro elvesszülc ujjunk:at és a 
folyadék felszínére levegőt bocsátunk, mely reá nyomúst gya
korol és a folyadék annak alsó nyilásán kifoly. Ujjunkat soha 
se vesszük el a nyilásról egészen, ezzel szabályozr,uk a folya
dék lassuhb, c.seppenként, vagy gyorsabb kifolyását. 

A folyadékot, a melyet pipettával lemérünk mindig úgy 
bocsútj uk az edénybe, hogy a pipettát az edény faláhor, tartjuk. 
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:2. Teli pipetta (l. 12-ik állra). E pipetta ana szolgál, hogy 
valamely folyadékból meghatározott térfogat mennyiséget mér
hcssünk le egyszerre. Ezek 1, 2, 5, 10, 15, 20 stb. kübczcnti
rnéter iírtartalmuak és mindegyikével csak is a rajta feljegy
zett térfogatot mérhetjük le, do annak törtrészeit nem. 

Kétféle teli pipettát különböztetünk meg, u. m. : olya
nolrnt, melyek szabad lefolyásra és olyanokat, melyek letör·· 
lésre vannak berendezve 

Szcibacl lefolyásm berendezett teli pipettának nevezzük az 
olyant, a melynél a folyadék lomórésekor abból az utolsó csep
nek a pipettán kell maradni. A szabad lefolyásra berendezett 
pipettán két jel van, egy a pipetta felsö, egy pedig annak alsó 
végén. A méréseknél e két jelre figyelnünk kell. 

Letó"rlésre berendezett teli pipettának nevezzük az olyant, 
a melyen hasznúlatkor a folyadékból, melyet vele lernúl'tünk 
nen1 szabad egy cseppnelz is maradni, a n1it elérünk úgy

1 
hog·y 

a pipottába gyengén belefuvunk, vagy ha alsó nyilásál. azon 
edény falához érü1tjük, a melybe a 
lemért folyadékot tottlik 

E pipetták használatitnál éppen 
úg;y járun1\: el, inint az oszt.áJ3~ozott 
pipettúnúL 

i11 érölo inb ilco le. 

1\. térfogatos elen1zés n1ódsze-
1 einek keresztül vitelére a büretták 
és pipettákon kiviil szüksógosek az 
úgynevezett mérőlom bikok (1. 13-ik 
ábrát), melyek nagyobb térfogat meny
n3riségeknek: gyors lemérésére szol
gálnak. A mérő-lombikok különböző 
nagyságnak 25, 50, 100, 250, 300, 
1500, 1000 köbczentiméteresek, üveg
ből }{észü]telc és re11desen üvegdugó~ 
val vannak ellátva. A lombik nyakán, 
mely rendesen és szabályszerűen szü·· 

l7l 

kebb átn1érőjü, n1int a. lciizö11séges lon1bikolcé, eg·~'T je1 van, 
mely jelzi a Iom!Jikra reá írott térfogat hal.árát. Vannak olyan 
mérőlombikok is, a melyeknek a nyakán két egymás felett 
álló jel van. A jelek közííl az alsóig abban az esetben töltjük 
a lemórendő folyadékot, ha abban akarjuk eltartani: Ha nem 
abba11 1 hane111 eg,y i11ás lombikban. v8g;y edényben akarjult 
tn1·tani, akkor a mérőlombikot a folsőjolig töltjcik mog a le~ 
mérendő folyadéklrnl. Még podig azért, mert a folyadökból 
ennyi n1arad vissv,a a lon1blk:ban a klöntésné1. 

A n1érőlo111bilcol;;: oldalán rendesen rá van ir\'a annak 
köbtn.rtaln1a és azon hőfol;;: is, 11101ynó1 aí'izal a i11érésokot vé-· 
gozni kell. 

J(everii hengerek. 

.cl_ keverö 11eng·erek hasonló czélra szolgálna]\:, 1rtint a 
n1órölornbikok. Ezek üvegből k(,gziilt kiibezentiméterekro és 
ennek 1

/ 10 résr,eire osztályozott, 11e11geralnkú edények1 a n1e
lycl<nek uyilása cg,y jól beküs7iörü1t ÜYegdugóval van cl7iú1·va, 

fTrtR.rtnlon1ra n('zve különliözfí nag~'ságualc 

8 Hl /J lÍ l 1; Ok. 

1\ térfog'atos elen1zós a1ka1n1nzásánál sok: oly k.öt·Lü111ényre 
keU ügyelnünk, melynek tekintetbe nem vótolc az eredmény 
pontosságát vcszél:yeztetné. 11yenek: a norn1á1 oldatok ]\:Ószíté
sére 11aszná1t anyagok:: tiF:iztasá,g'ni azolcnak pontos 1err1érése. 
A mérő edények pontossága. A folyadék mennyiségeknek pon
tos Jen1ér6se. A lcn1érésnél uralkodó 11ön1órsél\. A végreaktió 
pontos n1cgité1ése stb. Ezek. n1ind o]yan körüln1énynk 1 1ne1ye·k 
közül eg,yet se111 szabad a térfogatos e1e111zésnél figyelmen 
k:ivűl hagynj, rnert 11a bárn1e1yikot is ftgyeln1e11 kivíll hagyjul{, 
nz erod1nén.v soha scn1 pontos, ne1T1 rr1egbiz11ató. 

lla nor1nál oldatot akarunk: készíteni, 110111 elegondö a. 
·hozzá szükséges anyagokat eg3rszerüen lemérnii 11anen1 elébl} 
azokat tisztaságukra J11eg J,:ell vizsgálni. A vizsgálatot nen1 
csak a feloldandó anyagra terjesztjük ki, }1anen1 a vízre is, a 
melyben azt feloldani akarjuk. A rlesztilált vízből, mielőtt azt 
a norn1á1oldat készítésére használjulc., a szénsavat és a levegőt, 
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a melyek a térfoga.tot növelnék, kifőz7.ük, a főzés után lehíitjük 
és csak a meghatározott hűfokm lehiítött vizet használjuk fel 
normáloldat készítéséhez. 

A feloldandó szilárd anyagot elébb kevés vízben oldjuk 
és csak azután higítjuk fel ezen oldatot a kivánt térfogatra, 
n1ert a szilárd anyag· feloldatvún, térfogata rnegváltozik és ha 
egyszerre az egész vízrno·nnyiséget reáöntjük, oldatnnk nem 
lesz pontos. Ha pl. KOH·ból készítünk normáloldatot nem úgy 
készítjük, hogy lemérünk 5G gr. szilárd KOH-ot és e!'l'e reá
töltünk 1 liter vizet, hanem először a KOH-ot feloldjuk kevés 
vízben és ezt az oldatot higítjuk fel l litene. 

1\,._ felltigitás után a nortnál oldatol(lcal n1egteszszük a;;, ös 
vagy is az elleniírző próbát. 

Az anyag·ok le1nórésó1161 éppen úgy betartandók a inérési 
szabá1yok, n1int a súlyelen1zésnél. Ha a len1ért anyagot) logye11 
S'.Zi]úrd vagy cseppfolyó, fel alcarjulc ol(1ani, illetJíleg ltigítani és 
abból, a feloldásnál, illetőleg felhigításnál használt edény nya
kára tapadt volna, azt desztillált vízzel, melyet fecskendő üve
günkbűl óvtrtosan fúvtmk, teljesen belcöblítjiik az edénybe. 

És ha ezen anyagok nmmál oldatok készítésére rnérett<ik 
101 vngy egy n1eghatározott térfogatra 11lgítandó fel, a bele
öblítésnél ügyelünk:, 11ogy 11ehogy a folyadék rnagassága e 
jelen fölül érjen. Ha a folyadék nwniscnsa pontosan bo van 
állítva, akkor, mielőtt azt még összeráznók, a jel fölött netalán 
odatapadt vízcseppeket egy szelet szüröpapirral vagyi egy n1a.ga 
utún szálakat nem hagyó törlővel óvatosan felitat.jnk. De ha 
nem tudnók bizonyosan, hogy ezen cseppek az öblítő YÍztűl 

vagy az oldattá] származnak-e, akkor inkább azokat az oldat
hoz elegyítjük, mert ezen cseppek hozzá keverése által nem 
követünk el akkora hibát, mintha a tiirnénycbb oldatból távo
lítunk cl valamit. 

A n1órőedények:ct sol1a se 11asználjul[1 a n1íg n1cg- nen1 
g·yőződünk azolcnak pontosságáról. Erről könynyli egy jó 111ór
leg seg·élyével 111eggyőzödni. 

A tökéletesen száraz lombikot lemérjük üresen. 

(Az edényeket, ha azok nedvesek és azoknak szárazon Yaló haszná
lata kivántatik1 legjobban úgy száríthatjuk ki, ha azokból a kiöblítósre hasz-
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nú.1t dosztíl{tlt vizet jól kicsepcgtetjük, s kicsepegtetés után cg'y világító 
gáz1úng fölött folyton ide-oda nJ.ozgatva és fordítva óvatosan 111eg·1nolcgítm 

jlik ós azntán nz edénybűl egy az edény fenekére órö üvegcsövön keresz · 
tlíl addig fúvunk levegőt, a míg az edényből a nedvesség' eltünt és az edény 
teljesen lchült). 

Azután megtöltjük a jelig oly hőmérsékü [14° R 17·5° 
C.) vízzel, a milyen a lombikra rá van írva és súlyát mog
rnérjiik, a hány köbcentiméteres a lombik, annyi grn:ik kell 
a vlzsúlyánílk is lenni. N ehán:y fok külöm bség 11en1 okoz figye
]enire 1néltó különbséget. 

A víz térfogata 17° C-nál 1.0912, 20" C·nál 1·0017D; a 
mint látható, a külörnbség nagyon csekély. A büretták és pipot· 
ták: 11e]yességéről l1g:y szerzi:ü1l( n1agn11ltnak: n1cggyőződést, 

hogy rnegtöltjiüc azokat 17" C hőmérsóklí desztihílt vízzel. A 
-vizet azntá11 eg;y előre le1nért edénybe eng'cdjülc és n1eg'111érjük. 
Ila a köbcenLín:iéterolc sz{n11a n1egeg;yezik a.gran1n10Ic szán1.ávalJ 
akkor azok pontosak. 

:.\. n1érések:nél n1índi0' üo'velünli;: hoo·ir eo·irfor1na. 11őn1ér-
b 1=.,,,l ' b, M, 

sl·kn01 türténjé1c . .L\_ 1r1érő edényelc pontossá.gúna1\" n1egi télé::::ére 
valamint a titrálás helyességére brd'olyússal van a folyarlék 
oszlop felszínének beállítása és pontos leolvasása. 

A folyadék oszlop magasságának beállításánál és Juolva-· 
sásánúl a következőre lze11 ügyelni. 

Sol1a seD1 szabad a folyadóJc állását leolvasni) nlÍg a% edény 
falán levií folyadék cseppek tökéletesen le nem szálltak. 

~:\_ leolvasásnalc nlindig szigornan ugyana.zo11 feltételek: 
mellett kell történni. 

N ag·y k:ülön1bség·et te8z az, 11ogy a folyadélc felszínének: 
Jnelyik pontját olvassulc ]o. IDtTO nézve 1negjegyz;pndő:; 110.S!,'f 
az ilveghez tapadó folyaclékokrnil, ha csak más utasítás nincs 
adva, rniuclig a folyadék rnoniscus alsó részét (l. 14. ábra) 
olvassuk ]e . 

.._e\.)!, úvcgli.ez 110111 tapa{]Ó fol:yadék:olcnál ellenben a Tnenúi~ 
cns lcgfolsiíbb pontját (1. 15. ábra) . 

.:.; agyon sokat függ attól is a folyadúk: rneniscusá11alc a 
helyes len]vn~ú.sa, hog;y szen1ünlcet n, n1oniscusl1oz lcépest nlil;y 
hrlyzetbc tartjuk. 
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Ha ugyan is sze111ünk n1agasn.bban ftl1 a folyadék. rnenis··· 
cusánál, akkor a helyesnél alább látjuk azt, míg lm szemünk 
alacsonyabban áll, akkot· a helycsnél magasabban és így a 
J?Ontos térfogcttnál vagy többet, vagy kevesebbet n1érlinlc Je. 
Eppcn ozórt n1inclig egy ir~lnyban k:ell tartani szen1ünket a 
fol:yadélc 1noniscusúval 1 1ncrt csak is így lohet a leolvasás 
helyes. 

A helyes mórő edényt, melyben a folyadék állását akar
juk leolvasni megfogjuk hüvelyk és mutató ujjunkkal azon ré-

= 20 

:::: 21 

14. rib1·a. 15. áfJJ"a 

szén, a mely folyadékot nem tartalmaz és függőleges állásba 
oly mag<lsra emeljük, ho~y szemünkkel vízszintes irányban le
gyen. A világosság felé fordulva, egy élesen meghatározott 
tárgyat, a falon egy pontot, vagy az ablak keresztfáját, amely 
szemünkkel egy n1agasságban feleszik megjcg·yezzülc és a le
olvasandó folyadék meniscus legalsó, illetőleg legfelső pontját 
szemünkkel és ezen megjegyzett ponttal egy mag11sságba he
lyezzük, úgy, hogy ezen pontok azon egyenesbe essenek, mely 
szemünk és a megjegyzett pont között huzható. 
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c'L leolvasás után a folyadékok lernérósénél iigyelni kell 
arra, 11ogy i11ag'asból ne öntsük_ azokat, nehogy abból k:icseppon
jen és voszteség·ünlc legyen, azért czélszerü a bürettát, vag,y 
pipettát, vagy akármilyen edényt, ha abból egy folyadékot ki 
akamnk önteni, azon edényfalához értetni és l1gy folyasztani ki ab· 
ból a folyadékot., abba a melyikbe a folyadékot átönteni akarjuk. 

A titrálásoknál nagy figyelmet kell fordítanunk arra, ltogy 
a végren.lctió vag·y n1ásképen nevezve a határ, tnikor van elérve, 
mert ennek helytelen megitélése sokkal nagyobb hibát. okoz
l1at, n1int a n1érő eszközök lriányos volta. 

Egy cseppel, mely körülbelől '/ 20 kcm-nek felel meg tu1-
menve a határon, ha 10 kcm folyadékot titrúltunk, a valú.ságtól 
már ()·5"/0 eltérést. okoz. 

_/t térfogatos elen1zés szún1os n1ódszerei lcözül rui tüzete
sebben az allcálimetria, acidimetria, oxydin1etria1 jódo111etria ós 
kicsapási módszerekkel fogunk foglalkozni. 

I. 

Alkáli és acidimetria. 

1\ térfogatos elcrnzós azon rnóclszereit, mel:rck: n sasak 
és bázisok között végbemenő telítési folyamatokra varrnak 
alapítva, alkáli illetve acidimetriának nevezzük. 

E rnódszerek segélyével képesek vag·y11nl{_ isn1et'etes sa
vak:nak, bázisolcnak és carbonáJ;oknak isn1eretlen n1enn:ris6gét 
}JOntosan n1eghatározni. 

.._,_\_ 1negl1atározás lccresztülvitelére szülcségünk van egy 
sav pl. HCI és egy bázis pl. KOH normál oldatára. 

'fovúbbá, n1intl1ogy a savak és bázisolc egymásra való 
hatásánál semmi oly látható tiinemóny nem áll elö, a mely
ből a végreak:tiót: azaz azt a 11atárt., n1időn egy bázis sav 
által már tökéletesen neutrálizálva, vagy egy carbonát sav 
által tökéletesen elvan-e bontva, megitólni nem lehet, szük· 
ségünk van oly anyag u. n. Indicator, pl. lakmus, phe· 
nolphtalein oldatám is, a melynek színe másképpen viselkedik a 
savakkal szemben, mint a bázisok és carbonátok iránp\ban. 
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A lakmus oldata bázisok és carbonátok ol<lata által kékre, 
savak által vörösre színeződik. Phenolphtalein alkoholos olda
tának színe bázisok által ibolyavörösre változik, mely savak 
hozzáadá.sá.ra eltünik. 

Ha a meglmtározásoknál lakmus oldatot használunk, akkor 
pl. eg';y bázis olclatál1oz, a mely lalcmus által lcólzre van fe8tve, 
ncldig adunk a i1or1nal savból, a míg· a. lcék: szí11 vörös színbe 
kezd átmenni. Phenolphtalein használatánál a phenolphtalein 
által vörö><re festet bázis oldatához addig adunk normál savat,!a 
1níg n vörös 8ZÍn eltünik_. 

_A_ n1ag31ar gyóg:yszerlcö11yv az alk:álin1etria ós acidin1etria 
:-;cgélyével végrel1ajtott 1negl1atározáRolzná.l indicator-u1 i1eutnil 
lakmus oldatot ír elő, egyes esetekben azonban a phenolphtalcin 
előnyösebben l1a0zr1á1ható, i11ivel a végrealztió élesolibo11 :fig,'yel~ 
l1et(í lneg· nlint a lakn1ns11ál. 

Laknurs oldat készitése, 

A lakmus, melyet a rocella tinctoria novli zuzmóból nyer
nek) ú~ványi alk:ntrészc1z n1e]lett lcét, érzélcenység·re ogJrn1ástól 
eltörő festő-anyag'ot ta.rta]rna.z. Az cg:yik: savak~ által n1e,g'Yörö-, 
söaik:, de alkaliálclcal 11en1 kéh:ül n1eg. A n1ásilc és pedig az 
érzékenyebb savak által vörösre, alkaliák által kékre színe
zőclilc. I-log'y czéljaink:na1c n1egfele_lő érzék:on:y és a gyógyszer
könyv által elő irt lakmus oldatot nyerhesslink, e kót fostőanyagül 
el kell válusztannnk. A külön válnsztott festőanyagok közül 
az érzékenyt haszrníJjnk fel a szii]q;éges oldat kósz"tt61Jéro. 

_,_.\._ festő anyngolc ogyn1ástól való olválasíítása ó.s a szülc
séges ol(lat lcészíté0e követlcezülcg törtónilc. 

A kereskeclésbeli lakmust porrá tö1jük ós a nyert JlOrt 
lombikba. téve, forró alkohollal öntjük le. 

~h alkohol kioldja piszkos ibolya színnel a kevósbhé 
érzdccny festtí anyagot. Forró alkohollal ad<lig folytatjuk az 
o]clú~t, n1íg az allcol1ol n1ár nenl szÍ11es. 

Az alkohol által visszalrngyott lakrnnst forró vízzel üni
jük k A vLo sötét-kék színnel feloldja azt. Az oldatot leszúr-· 
jük s n vissza111a.radó részl1oz addig adnnlc ujabb 1 111eg- ujnbb 
víz111en11yiségct, a n1íg az csalc valan1it old; a nyert vizes 
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oldatokat egyesítjük1 azután az egészet két egyenlő részre oszt-· 
jn le Az egyik részt nehány csepp híg kénsavval tultelítjük 
annyira, 11ogy a színe 11atározott vörös legyen, erre a n1ásik: 
részből annyit adunk: 11ozzá, a n1íg épper1 az átn1eneti kél<:es 
ibolya szín beáll Az így elkészített oldatot palaczkokba önt
jük, melyeket félig tö1tünk meg azzal. A palaczk nyilását 
pamuttal gyengén bedugjuk, hogy levogövel közlelrndhessék. 
A lakmus oldata ugyanis bedug·ott edényben elveszíti szinót, 
elbomlik. 

Phenolphtalein oldat. 

1 súlyrész phenolphtaleint feloldunk száz súlyrész hígított 
vizes alkoholban. 

A phenolphtalein oldatot az amrnoniák és szénsavassók 
titrálásnál nem lehet indikátornak használni, mivel e vegyüle
tc'k bontólag hatnak reit, de annál jobban használható savak 
nitrá]ásónál. 

_J,_\1ornuil sósav HCl. oltlat készitése. 

Solutio alkalünetrica norma.lis. 

literben 313.4 gl'. HCl gáz 1 kc-b0n 0.03()5 gr. 

A sósav normál oldatának a készítésénél a kereskedés
ben kapható töm. sósavból indulunk ki. Először is meggyő
ződünk arról, hogy ezen sósav oldat hány százalékos, azaz 
mennyi sósav gáz fogfaltatik ez oldat 100 súlyrészébon. A 
száza lék tartalmát leggyomabban meghatározhatjuk a faj súlyból. 

A fajsúly meghatározását úgy visszük keresztül, hogy a 
meghatározandó oldatot lehütjük azon hőfokra, a melyre az 
areorneter érvényes, pl. 15° e. s a lehútött oldatba areomotert 
téve, leolvassuk annak állását. A talált faj súlynak a megfelelő 
százalékot megnézzük egy tabellában. 

Ha areometer nem áll rendelkezésünkre, akkor a fajsúlyt 
következőleg- is meghatározhatjnk. Egy száraz 100 km-es mérő 
lombikot lemérünk, megtöltjük pontosan a jelig és a 100 kom 
sósav súlyát megmérjük. Legyen az pl. 112 G grrn. s vele 
egyenlű térfogatú víz súlyával azaz 100 grammal elosztjuk, 

12 
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megkapjuk a sósav oldat fajsúlyát, a moly a mi esetünkben 
1.25. A tizedeseket. kettővel szorozva, s a nyert eredmény
ből a tizedes pontot. kettővel jobbra téve, megkapjuk a sósav 
oldat százalék tartalmát.. 125 X 2=25.0 tehát a vizsgált sav 
25°fo-os. 

(Más savakra ez a szabály nem áll.) 
Ezen 2;)0/(l-os sósavból n1ivel a gyó,~,'yszerkönyv a nor

mál sósav készítését i5%-os sósavból írja elő, készítünk 5%-os 
sósav oldatot. Hogy ez oldatot nyerjük, kiszámítjuk, hogy az 
előbbi 25%-os sósavat mennyire k811 felhígítani. A számítást 
a következő aránnyal hajtjuk véve: 

25%: 100 grban =5%: x 

100 _x 5= •)(J 
')~ -
~il 

azaz :!IJ súlyrész 25°1<,-os sósav oldatot kell felhígítani 100 súly 
részre, hogy 5% oldatot nyerjünk. 1000 súlyrészre 200 sCtly1·észt. 

Ezen 5°fo-os sósavból normál azaz egy literben pontosan 
36.4 sósavgitzt tartalmazó oldatot a Thán előirása szerint KHC03 

segélyével készítünk. 
KHC0 3+HCl=KCl+H20+CO, azaz 100 gr. vagy egy 

tömecs KHCO, elbonüísára épen :J6.4. azaz egy tömecs IICJ 
szükséges. Ez ismeretből kiindulva beállíthatjuk normál olcla
tunkat pontosan, a követelményeknek megfelelően. iVIegha.tá
rozzuk ugyan is, liogy az ;)0

/ 0 -os sósavból egy bizonyos súly-· 
mennyisógű pl. 10 gr. KHC03 elbonti1sám mennyi szükséges 
és ezen n1ennyiség tizszeresét pontosan len1érvo fell1igítjuk: 
egy literre, s kész van a normál oldat. Ha 6 gr. KHCO,-mal 
hajtanák végre a kísérletet, akkor a talált mennyiségnek hCtsz
szorosát higítan ók fel egy literre. 

A KHC03 elbontását, vagyis titrálását a következőleg hajt
juk végre. 

A 10. gr. KHCO,-t. beleteszszük egy körülbelől 200 kcmes 
lombikba, hozzá adunk 30-30 kcm. vizet. A lombikot rézs
útason ráhelyezzük egy homok fürdőre s felforraljuk. 

A míg az oldat felmelegedik, vagy még jobb az előtt, 

egy száraz Thán-félo súlybürettát, vag? mérőcsövet megtöltünk 
5°/0-os sósavval és azt pontosan lemérjük. A talált súlyt föl-

J7f) 

jegyezziik. Ha ez meg van a már felforralt KHC03 oldatához 
hozzáadnn]c 2-3 kcm. lak:n·1us oldatot, s a legnagyobb óva
tossággal a KHC03 oldatát többször felrázva és melegítye, 
cseppenként addig adunk a sósavból, míg a kezdetben kék 
színű folyadék átmenoti színt vesz föl. A telítésnél, illetiíleg 
telítés közben azért. kell forralni az oldatot, mert abban ellen
kező esetben CO 2 marad olnyeletvc, mely a laknrns színét vö

-rösre festi, s ez tévedésbe ejthetne, lccvesebb savat adnánk: az 
oldathoz, mint a rnonnyi tulajdonképpen kellene. A sav hoz
zUadását adclig folytatjuk, a n1íg a forn-ilás után is n1egn1a!'ad 
az átmeneti szín és ez ne1n változilc kékre. 

Ha az átmeneti szín >illancló lett, akkOJ' a sC1lybürettát 
újból lemérjük, (lemérés előtt lehütvún azon hőfokm, melylycl 
a kísérlet előtt birt) és az előbbi mérés eredményéből kivon
juk e7, ntúbbi mérés crndményét, s így megkapjuk az elbasz„ 
nált süsa:v rncnnyiségét. 

rreg',yük föl, 11ogy 7:2.7 gTD1ll1Dt 11asznúltunk el ft sósavból. 
Ez egyszeri crcdn1én;ynyel nern el\~gedünk rneg, hanern leg·alább 
még két n1eghntároz(i,st teszünk. és e 3 ered111ény középértélzét 
fogadjuk e] végeredn1én:rkópen és ennek 10„szeresét len1érjülc, 
felhígítjuk 1 literre, s kész a normál oldat. 

Tegyük föl, hogy a másoilik l<isúrlct meg·ejtésóni:l elhasz
náltunk: 72.U, a harn1adi]c11ál 72·0 g1·-ot. E háron1 eredn1én;yt 
·összegezve s 11áro111rnal os:i-;tva adja ;-t 1züzépértélcot, C'l; esAtbe11 
'72.8 gr., ennek 10-sieresót 72.8 gr-ot lornóriink, felhigítjuk 
eg-y szimiz literes lombikban 1 literre. (~fog kell jegyeznünk, 
11ogy az ilyon kisér]etelcet 111indig egyn1ús folytában, csalc rövid 
időközt hagyva, kell végrehajtani.) 

cl fölhigítás után újból ismételjük 10 gr. KHCO, telit.ését. 
1Vlegtesszük az u. n. ősprobát, 111eggyőzőclést szerzendő, 11ogy 
vajjon a higításnúl nem követtlink-e el hib>ít. Az esetben, ha 
oldatunk pontos, 10 gr. KHCO, elbontására épen 100 kcm. 
normál oldat volt szükséges. Az ősprnbát szintén 2-szer hajt
julc végre 1<özvotlcnül egy111ás utá11. }la ez őspróbánál az 
oldatból kevesebb, mint 100 kcm. haszmí.ltatott cl a 10 gr. 
KHCO, elbontására, akkor az oldat tömény, ez esetben higi
fani kell. 

12'~ 



1i; 

11 

180 

Ellenben, ha 1(10 kcm.-nél több kellett, akkor híg. Ez· 
esetben tömény sósavat adnnk hozzá és a beállítást újbó] 
kezdjük. A kész oldatot jó száraz, jól záró dugóval ellátott pa
faczklia öntjük és úgy tartjuk el. 

Ezen oldat segélyével meghatározhatjuk ismeretes bázisok, 
carbonátok vagy ezek keverékének ismeretlen mennyiségét. 

1 kcm. normál sósav telít 
0.040 gr. NaOH-ot 
0.084 „ NaHCO,-ot 
0.143 „ Na,CO, 10H2 0-ot 
O.OG6 „ KOH-ot 
0.100 „ KHC03-ot 
O.Ofl9 „ K 2CO,-ot 
0 037 „ U,CO,-ot 
0.037 „ Ca(OH)2-ot 
0.017 „ NI-13-ot stb. 

Yormál lcálilvydrát KOH oldat készítése. 

Solutio a.cidirnetrica normalis. 

Jilerben GG gl'. szilárd KOH 1 kc·ben 0.056 gt·. 

A KOH normál oldatának készítése a legegyszeriibben 
úgy történhetnék, ha absolut tiszta, semmi tisztátalanságot nem 
tartalmazó, szilárd KOH-ból 56 grmot lemérnénk és azt annyi 
vízben oldanák fel, hogy >1Z oldat épen 1000 kcm. legyen. 

A kereskedésbeli KOH azonbnn soha sem tiszta, ha 
egyébbel ne1n is, de szénsavval, illetőleg szénsavaskáliva1 t1li11-

dig fertőzve lehet, mivel a KOH könnyen és nngy mohósággal 
von i11agába a vele való legóvatósabb dolgozásnál is szénsavat. 
Ezt szem előtt tartva a gyógyszerkönyv s?.orzöi elöirják, hogy 
a KOH-ot mielőtt azt normál oldat készítésére fölhasználnók, 
szénsavtól meg kell tisztítani, s csak a szénsavmentes KOH-ot 
kell normál oldat készítésére fölhasználni. 

A tisztítás következőleg történik. 
Lemérünk 100 gr. megolvasztott KOH-ot, feloldjuk 1200 

gr. desztilált vízben. Az oldatot tiszta vasüstben felforraljuk. A_ 
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míg az oldat n1elegedik:, lemérünk 10 gT, frisse11 égetett cal~ 
ciumoxydot és ezt desztilált vízzel mésztejjé alakítjuk. Ezt hoz-
záadjuk a felmelegített oldathoz és azzal addig főzzük, míg 
,egy kivett és n1egszűrt próba sósavval rr1ár non1 pezseg, vagy n1ész
vízzcl nem zavarodik. A calciumhydroxyd és szénsavas káli 
között cserebon1lás n1egy végbe, lcálihydrát és szénsavas n1ész 
keletkezik. A kálihydrát oldatban marad mío· a szénsavas-, ~ 

calcinm kicsapódik. 
K2CO,+Ca(OH)2~2KOH +CaCO,. 

Ha a kivett próba sósavval pezso·ést vao'y mészvízzel 
<".'.:> ' e. 

zavarodást non1 n1utatott, alck:or a vas-üst eg'ész tartal111át eg·y 
előzetesen fölmelegített jól záró üvog-,dugós palaczkba öntjük 
és lohagyjuk ülepedni. A szénsavascalcium teljes leülepedése 
után cg·y üveg· szi \rornyával a ki válott csap adókról a tiszta 
folyadékot, mely a tiszta KOH oldat.a, Joszívjuk egy tiszta 
palaczkba. 

l1~z olclatból, n1ely türr1ényebb, ruint a milyenre szüksó
günk van, készíthetjéik normál sósavunkkal a KOH normúl 
oldatát. 

A normál oldat beállítása czéljából a KOH olrlaLütl ireg"„ 
töltünk egy száraz súlyblirettát és azt pontosan lemérjük, s1'1lr:'1t 
fölJ egyezzük. Azut>ín lemérünk normál sósavnnkból egy büretta 
seg·élyével eg'y 11engerüvegbe pontosan 50 k:en1.-t nel1ány csepp 
lakmus oldattal vörösre festjük és a súlybürrettában lemé„·t KOH 
oldatból cseppenként annyit. adunk ahoz, a míg az, az étrnonetí 
kékesibolya színt mutatja. Ezután újból lemérjük a TCOH-ot 
tanalmazó súlybürnttát, e mérés crndrnényét kivonjuk az előbbi 
merés eredményéből és megkapjuk az iíll kcm. sósavm föl
használt KOII mennyiséget. 

E kisérletot a fent ismertetett módon még- kétszerisrné
t.eljük és a három kísérlet el'edményeinek középértéke lesz 
azon_ n:ennyisége a KOH oldatnak.„ melynek 20-szorns meny
ny1seget kell f'elbigítani 1 literl'e, hogy a szükséges nül'mál 
oldatot megkapjuk 

Tegyük föl, hogy az első kisél'letnél 50 kcm. IICl telíté
sére elhasználtunk 30.90 gl'. KOH, a másodiknál 31.00 gr., a 
harmadiknál 30.95. 

-~ 
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E három eredmény közepese 30.% gr., tehát ennek 
20-szorosát fllQ grammot mérünk le és hígítjuk fül egy 
literre. 

A fölhigítást kifőzött, levegőtől elzárt, hideg clesztilált 
vízzel eszközöljük. 

A fölhigítás utáu meggy1íződést szerzünk a normál oldat 
jóságáról. Hogy az oldat készítésénél nem követtünk-e el hibát, 
arról oly módon győzéídiink meg-, hogy abból 10 kiibcentime
tert pontosan lemérünk, lakrnust adunk hozzá és sósavval tit
níljuk. Ha oldatunk pontos, a titrálásra, az átmeneti szín elő
idézésére ugyana.n1\yi, 10 köbcentin1eter sósavat használunk el, 
mert egy liter (és így tehát a liter tized, század, vagy ezred
részei) normál KOH egyenértékü egy liter normál sósavval, 
n1ivel rnincl a lcettő11ek egy litere azoknak gTnn1n1ban kifejezett 
egyenórtéksúly n1ennyiségét tartaln1azzn. 

Ha ez ellenőrző titrálásnúl kevesebbet, mint lll kem. 
KOH-ot használtunk volna el, pl. \J"G, akkOJ" a7, töményebb, 
mint a milyennek lenni kell. Ez esetben kiszámítjuk, hogy 
ezen oldatból mennyit kell felhig·ítani, hogy az a. követelmé
nyeknek megfeleljen A számítást. a követkeúí aránynyal hajt

;jlLk végre. 
10 kem. HCl-nok megfelel \J.6 kcm. KOR, kérdés 1000 

kcm.-nek mennyi felel meg. 9fül kcm. lijzt a mennyiséget le
mérjük és folhigitjuk egy literre. Ha többet, mint 10 lrnm.-t 
használtLrnk volna el, akkor az oldat híg. Ez esetben hozzá-· 
töltünk az eredeti tömény KOH oldatból és a beállítást. úgy 
eszközöljük. 

A helyesen beállított normál KOH oldatot egy száraz pa
laczkba töltjük. A palaczkot oly dugóval látjLik el, mely egy 
lefelé (köriilbelől 45° siög) hajlított mind kót végén finom 
nyilású

1 
glauber só és égetett rncszct tartaln1azó i_ivegcsfi1rel 

van ellátva, hogy az oldat levegővel közlokedhessék, mert el
lenkező esetben állásánál az oldat megromlik. 

A normál KOH oldattal meghatározhatjuk a külömböző 
szabad savak százalék tartalmát, valamint az oczet., bor, sör~ 

ben levő sav mennyiségét is. 

1 kcm. normál KOH oldat !.elit 
0.036'1 g-r. HCl gázt 

O.Oö3 gr. HNO,-at 
0.049 gr. H,SO,-at 
0.0130 gr. C,H,0,-llt 

0.075 g1·. C,H60u-at 
0.1655 gr Cll,CIIO(OII),-ot. stb. 

0.090 gr. C3Huü,-at 

ll. 

Lecsapási eljárás. 
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I_Jccsapási eljárásnak nevezzük azon térfogatos elon1zési 
eljárást, a inelynél a vi7isgálandó testet oldatából eg:f 1101·111ál 

oldat segélyével töl;;:élctcsen lcYúlasztjuk és a leválasztásra 
ellwsznált nonmí.l oldat térfogatából itéljük meg az oldatban 
foglalt anyag 111en11yisógr'~t. 

Ha eg:v cblórid neutrúl oJdatú.hoi uiiulrál cl1L"nrnsavas
káliurn (K,Crü,) oldatot és aznt;\n salél.rornsavasoziist oldatot 
adunk, először fehér csapadék keletkezik, chlórezüst., anélkül, 
hog'y vele eg:ridejüleg cl1ron1savasczüsi is csapódnók k.i. 

Ha a salétrornsavasezüst. oldat hozzáadását. tovább foly
tatjuk, ott, a hol a sn.létrnnwavasczüst. oldat. csqipje a folya
dékba beleeseppen, vörös cs>tpadék, chromsavasezllst kelotke · 
zik, rnely azonban az oldat üsszekcverésénól eltünik, a még 
fölöslegben levő chlórid últal átalakíttatik chlórczüsttó és a 
cl1lórid ban jelenlevő fé111 cl1ro111sa vas veg3rületévé. 

Pl. Ag2 Cr0,+2NaCl ~ 2AgCl-+-Na,CrO, 
i\. chro1nsavasezüst csapadék:a csak: abba11 az esetb{)n 

rnnrad meg változatlanul, ha már az oldatban jelenlevő összes 
cblór nz ezüsthöz kapcsoltatott. 

Hasonló eset áll a bromiclok, jór1idok mellett. 
A lecsapási eljárás véghezvitelére 1

/ 10 -ed normál salét~ 

romsavaseziist. és 1
/ 10-ed normál chlórbáryllmolclatot használunk. 

Indicator-Ltl pedig neutrál chrómsavaskálinrnot. 
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Solutio argenti nitrici decinormalis. 

16.87 gr. AgNO 1 literben. 

/t lzristályos ezüstnitrátot gyenge hőnél és világosságtól 
óvott helyen megolvasztjuk s ha kihCL!t, apróra törjük: az ap
róra tört nitráthól lemél'rtnk pontosan 1G·\17 grnmmot, az ezüst
nitrát eg·yenértéksúlyának 1

/ 10-részét. 
Az ozüstnitrát egyenértéksúlya és tön1ecssúlya összoesilc: 

Ag 107·()(; 
N 1401 
Ü.i 48 

l!i\H:íl 

A lemért eilistnitrátot mé1·ő-lombikba tesszük és felold
juk kevés vízben. A feloldódás után felhigítjuk a nyert olrla.· 
tot 1 literre. 11- lcész oldatot jól öss7ic1ázzuk:, n1cggyő7iődünk 

helyességéeől, sötét színí.í üvegbe töltjük és fénytől éJ1•ott helyee 
eltesszük. 

Az oldat 11elyességéről vele egyenértókü 1
/ 10 nor111ál só

sav oldattal győződünk meg. 
A tized normál sósavat a normálbúl kéezítjük oh· mó

don, hogy lemérünk belőle tiszta száraz pipettával lll kcnvt 
pontosan egy tiszta 100 kcm.-es mérőlombikba és felltigitjnk 
óvatosan, betartva a kellő szabályokat a jelig és összerázzuk. 
A lcész 1; 10~od i1orn1álsavból ]emérünk egy 11cngerüveg'be :20 
kcm -t, és ugyanannyi 1/ 10 norn1ál czüstnitrát-oldatot. Jii1Te a fo
lyadékot, melyben csapadék válott. ki, felfőzzük. A szüreclé
ket két részre osztjuk. Az egyik részéhez ezüstnitrát, a másik 
részéb.ez sós;ivat adunk:, ha jó az oldat, se111 az egyik, sen1 a 
másik: kén1szerrel a szüredék: nen1 ad csapadékot, de 111ég opBlizá
lódást sem, mert 1 liter 1110 ·ed normál AgNO" megfelel 1 liter 
1

/ 10-ed normál HC!-nak tehát 1 kcm. 1 kcm.-nek. 
Ha a szüreclék sósavval adott volna csapadékot v. opú1i

zálást, akkor tömény az oldat. Ha pedig ezüstnitráttal, akkor 
híg. AgN08+HCl~AgCl + HX0 3 . 
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A tized normál ezüst.nitrát oldattal rnoghatározha tjuk az 
oldható chlóriclok, brómiclok, jódidok, cyanidok mennyiségét. 

Eg!J tized no.,.mdl bárymnchlóricl JJaCl,+2H,O oldat l.:észitése. 
Solutio ba.ryi chlorati decinormalis 

1 literben 12 lD gr. 

_._~ bár,yuml;;:lórid lcét tö111ecs jegeczvlz7'e1 jegeczcrlik, 1110-· 
lekulasúlya :.'43 8 

Ba 137 
Cl, 70-S 
2H,O 36 

243 8 
A bárymn tudvalevőleg két vegyértékíí ós így clilóricl ye

gyülete is, egyenért.éksúlya 121·9, hogy '/„,-ed normál oldatot 
kapjunk, ennek 1i"-ed részét U · 19 grammot kell lemérni. 

A jegeczes bárynmchlóridot porrá törjük, szíírőpapir kö
zött jól kisajtoljuk és lemérünk belőle pontosan J2·HJ grmmot. 

A lemért anyagot 1 literes mérőlombikba tesszük eléhh 
kevés vízben felodjnk s ha feloldódott, felhigitjuk az oldatot a 
lon1biko11 levő jelig. I-1-.ell1igítás után a 10111bikot bedng'juk és 
jól összerázzuk. -

_.:-\z íg·y o1k:észített 11\ 0-ed norn1ál oldat liel:yességérő], úgy 
győződünk meg, ha abból lernérlink pipettával pontosan :?O 
lcc11L-t egy l1eng·erüvegbe és hozzá adunk 20 kc1n. 1/ 10-ed nor.~ 
mai ezüstnitr,it oldatot BaCl, + ~AgNO:i ~ 2AgCl + Ba(N03J2 • 

Az oldatot a kiválott chlórezC1st. csapadékkal együtt felmele
gítjük, azután leszürjük. A szíiredéket két részre osztjuk. Az 
egyik részhez BaC1 2 oldatot, a másiklwz AgNO" oldatot adunk, 
ha se111 az egyik, sern a n1ásik ké1nszee nen1 idéz elö be1;i1e 
változást a 1/'° normál oldat jó. 

III. 

Jódometria. 

A térfogatos elemzés jóclornctriai eljárása a jócl oxydáló 
hatására van alapítva. A szabad jód ugyanis képes némely 
anyagokat oxydálni. 
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~;\_ jódon1etriai eljárás keresztülvitelére szük_séges 1
/ 10-cd 

normál jódoldat, a mely oxydáló tulajdonságit, továbbá 1/10-ed 
normál nátrim:nthiosulf'át oldat, mely redukáló hatású. 

Ez oldatokat az 1
/ 10-ed i10nnál savanyú jóds11vaskáli ol

datával állítjuk be, illetőleg ellenőrizzük, melyet Thán alkal-
111nzott a térfogatos elemzés11él legelőször. 

Jndicator-uJ a végrealrtió rnegitélésére ke111ényítü oldatot 
használunk, mely tudvalevőleg szabad jód által kékrn szí
neződik. 

F:,qytized normál savanyú jódsavaskálimn J(.J 0 3 HJ03 oldcit 
készltése. 

Solutio ka.líibijodici decinorn1:1lis pro jodo. 

_{\ tized norn1ál snvanyú jódsavaská1i11n1 oldat k6szító
sól1ez szükséges RÓt rni 1nagunk: kés~ítjük: k:övetkozök:éppe110 
Lemérünk tiszta jódból 1G grmrnot, chlórsavaskálitllllból 15 
grmmot, destillált vízböl 80 gl'mmot és t.öménr s:1Jótronrnavból 
k:ét tized gran1n1ot. A le111ért anyngokat. beletef:'szük Pgy 101n
hikba és afldig n1c1Hgítjü1c, n1íg a jód töké1ctcsen eltünik. Ez
után felforrnljul;;:: a folyadókot, n1óg pedig addig, rníg n. sótö~ 

meg tökóletesen feloldódott. A só feloldódúsn u1'\n még úgy 
forrón 111egszílrJük. l(ihűlés közben a savanyú jódsa-\raskálium 
kijegeczcdik. Miután a folyadék teljesen kihült., a folyadékot 
a jegeczckről leöntjl'Lk és hideg destilált vízzel a jegeczekct jól 
lcin1ossuk. A jól ki111osott jegeczeket forró vízből 111(\g' egyszer 
átjegeczítjl'tk. A_ jegeezekről az anyn1úgot tökéletese11 leszlir
jlik. A sótömcget. 100° C hőrnérsélrnól mindaddig szárítjuk, a 
n1íg súl.~rvesztoséget már nen1 szenved. A száraz tö111eget úgy 
rnelcgen tiszta porcze11ánn1ozsárba11 szétdörzsöljülc. 1\ n1i azért 
előnyös, .111ert n só n1agasabb 11őn1érsóknél nem sziv vizet. A. 
szétdörzsölt port exicátorban kihagyjnk hülni és eznüín lemé
rünk: belőle B·24 g'l'l11ll10i, ennyi szii1csóges 1 liter 1

/ 10 -erl nor

mál oldat készítéséhez. 
A savanyú jódsavaskáliurn jódkálium jelenlétében sósav0

• 

val következőleg bomlik 
K.JO,HJ0 3 + lOKJ + llHCl = llKCI + BH,O +!i.J2 

·vRgy l'észlctezve 

187 

l) K.TO,HJ 0 3 + 10KJ -t- llHCl = 2HJ03 , + lOHJ + 11 KCl 
2) 2HJO, + 10H.J = GH20J2 

A leválás, a mint látható, úgy történik, hogy előbb jód
savhydrát és jódltydrogénsav keletkezik, melyek egymásra 
hat.ásárníl szabarl jód 6s víz keletkezik. A jódsavhydrát oxygónje 
elvonja a jódhydrngénsav hydrogénjét és vele vizet képez. A 
felszabaduló jód pedig mind kiválik. 

A mint a fentebbi egyenletből látlrnt.ó, egy törnecs 389 
grm savanyújódsavaskálü1m felbomlúsámíl jódkálium jelenlété
ben 12 álom jód v!tlik ki, nekünk pedig· oly oldatra van szük
ségünk, n1e1ybcn a jód eg,ye11értéksúlrúnak: 1

/ 10-része foglaltaHsélc. 
Hogy tehút ezt olőállíthassuk, a savan;yú jódsavaskálium tü1necs
súlyának: 11120-ad röszét, 3·:24 grmot kell lemérnünk, n1ivel ezen 
n1enn;y.-iRúgbon fog1a1tatik a jód eg·yonórték:-;ú1yának: 1

/ 10-ede. A 
lenH~rt. anyagot nnnyi vizben oldj11lc, hogy annak: térfug'ata 
pontosan 1000 k<:.111. legyen. 

Ha finomabb mérleg nem úll rcndelkezésünkre, lemérünk 
egy nagyobb rne11nyiség~t a sóból, pl. a a·24 gr. ötszörös ineny
nyh;égét, ezt ogjr előre pontosa11 len1ért, szúraz kétliteres 111érő
lombikba t.cssziik és 1 liter dastilált Yizet töltünk reú; ha a 
só fc1oldóclott, a n1érleg balcséHzéjére rftLesszük: a 10111bikot, a 
jobb csószére pedig- a lombik súlyán fölül 1500 grm súlyt, és 
J1agyo11 óvató.san 1 utóbb C~:H~p11enként, ~inny-j destilúlt vizet adunk. 
a lombikba, hogy n benne levő folyadék súlya 1500 grammot. 
tegyen. J\.z Íg)' nyert oldatból eg;f szára% n1órölon1bikba bele
rnérünk pontosan BOO grmmot, nem kcrn.-t és ezt fclhigítjnk 
pontosan 1 li1erre. E mlívelet.tel a mé1·ési hibát csökkent
hetjük. 

Ez olrlatot így elkészítve, száraz pnlaezkba öntjük és hoz
záfogunlc az ellenörzésél1ez szülcsógrs nátriun1tl1iosulffltoldat 
készítéséhez. 

l~r;ylized norrnáJ n,átriunithiosulf'át oldat készítése. 
Solutio natrithiosulfurici decinormális. 

1 literben 2-±·S grm. 

A nútriumthiosulfát a chémiai gyárakban meglehetős 

tisztón nyerhető, úgy hogy közvetlenül használható 1
/ 10 -ed nor-
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mál oldat készíléséro. A nátriumtlüosLÜfát színtelen, i) törnecs 
jcgeczvizet tartalmazó jegeczokben kerül a kereskedésbe. A 
nátriumthiosulfát szabad jód által feunebb oxydáltatik, még 
pedig ezen oxydátió végbernonetele alkalmával két átom jód 
két tömecs sót oxydál 

J 2 +2Na2S20:: ~ 2NaJ + Na,S,O,„ 
Egy áton1 jód, a 111i egy egyenérték:sú1ynRk: felel n1og, 

iehát egy törnecs nátrinmthiosulfátot oxydúl. 
Az egy tized normál nátrinmthiosulfát oldntáhrn tehát 

abból '/„-ed tömecssúlynak megfelelő mennyiséget 24·8 grmmot 
kell lernórjünk. 

A jegeczes náüfomthiosulfátot por'l'á törjllk s ,;zíírőpapir 

között jól kisajtoljuk. A kisajtolt sóból pontosan lemérünk 
2-1·8 gr1nn1ot, beletesszük egr literes rnérő10111bikba 1 lcevés vizet 
öntünk reá s ha a só feloldódott, az oldatot f'elhigí tj uk ponto
san 1 literre. 

Az így olk:észült oldatot l1elyességénel( n1ogitélése czéljá
ból összehasonlítjuk a tized normál savanyújóclsavaskirliurn 
oldattal. Ila ezen oldatok egyfoen1a ::;z(nnú lzübcentin1eterei} 
tökéletesen megfelelnek egymásnak, akkor mind a k6t oldat 
helyes. 

Lemérünl\: a savan3rú jóclsavask:úliutn oldathó] 20 kcn1-t, 
hozzáadunk 1 gr'. jódsav-mentes kálium jódidot és annak fel
oldódása után 1 kcm. sósavat. Üt percznyi állás utún az olda
tot felhígítjuk. A felhigított oldatot 1110-ed n. nátriurnthiosrü
J'átoldattal, keményítő oldat hozzáadása után titráljuk. A ke
ményítő a szabad jód últal kékre színeződik. A nátriumthiosul
fát oldat hozzáadását tehát addig folytatjuk, míg a kék szín 
eltünt. A 20 kcrn. telítésére épen 20 kcm-t kell elhasználni. 

Ha n1eggyűződtünk az oldat jóságáról, jól záró üvegcln~ 

gós palaczkba töltjük és fénytől elzárt helyen tartjuk, még 
pedig azért, mert a nátrinmthiosulfát napfény behatása által 
felbomlik, megromlik. Megromlását megtudhatjuk az oldat 
fenekén kiválott üledékl'öl. A nátriumt.hiusulfát-oldat a szabacl 
jód menynyiségének és így közvetve a chlórvízben és c;hlór
mészben foglalt cl1lór n1ennyiségénck a i11eghatúrozásllra 
szolgál. 
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' „-1 lce111ényitő old(tt készítése 
A jódometriai eljárások keresztülvitelénél indikátorul ke

ményitő-oldatot használunk. A keményítő-oldat készítéséhez 
lemérünk 0·05 gr. keményítőt. Mozsárban eldörzsöljük 1 kcm. 
vízzel és a felkevert keveréket, oly kémcsőbe öntjük, a mely
ben előre 9 kcm vizet felforraltunk, azután 1-2 izben felfor
raljuk, míg a folyadék kiderül: Ebből a tiszta oldatból egy-két 
kcm-t adunk a titrálandó folyadékhoz. 

Egu tized normál jód oldat lcészitése. 

Solutio jodí decinormalis. 

1 literben 12·G5 g'r. jórL 

A jód egyenórtéksúlya 12G·5, tehát lm egytized normál 
oldatot akarnak készíteni, ennek tizedrészét, 12·65 gr-ot, mér
jük le és oldjuk fol egy litel' vízben. A száraz jódot porrá tör
jük, lemérünk belőle 12·()5 grrnmot, heleteszszük egy literes 
lombikba, hozzáadunk ~5 g1·m. tiszta káliumjódidot és deszti
lált vízből 100 kcm.-t. 

A lombikot jól bedugjuk, hüvös helyre tesszük és gyak
ran felrázzuk, mindaddig, míg a jód tökéletesen feloldódott. 
Ha ez megtörtént, annyi desztilált vízzel higítjuk fel az oldatot, . 
hogy pontosan 1000 kcm. legyen. 

Az így elkészült oldatot megvizsgáljuk helyességére. Le-
n1érünk lü kcn1-t eg·y 11engerüvegbe, n1egfestjlik: keményítővel 
és bürettából addig adunk hozzá nátriurnthiosulfát oldatot, !i míg 
a kók szín cltünt.. Ha a telítésre 10 kcm-t ha,ználtunk el, az ol
dat jó, ellenkező esetben nem. Ha többet használtunk el, akkor 
tö1nényebb a jód oldat, ha kevesebbet, híg. 

A jód oldattal meghatározhatjuk a hánytatóborkő, solutió 
arsenicalis fo1vleri, k.énl1ydL·ogén °/0 i11ennyiségét. 

Egytizecl 11ormál urómsavaskáliu.in K BrO:i olcla.t készítése. 

Solutio kalii bromici decinormalis pro bromo. 

1 literben 2·78 gr. 

Egy száraz órallvegon, melynek súlyát előre meghatároz- , 
tnk, pontosan lemérünk, 2.78 gr. tőkéletesen kiszáritott bróm-

l 
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savaslcáliurnot s vízzel óvatosan Lelen1ossuk: egy literes l11ero
lombikba, reáöntüok miotegy 800-400 kcm. vizet és összerázás 
közbeo feloldjuk. A sónak teljes feloldása után a folyadékot 
felhigítjuk a lombikoo levő jegyig. Az oldat. ilyetén elkészítósc 
után meggyőződünk anoak helyességéről. 

A készoldatból egy bengerüvegbe belcmérünk 20 kcm-t, 
hozzáadunk 1 gnn. jódsavrnentes jódkáliumot, továbbá 1 kcm. 
sósavat és híívös helyen, néha-néha felkevcrve és lefedve, őt 

perczjg állr111i hagyjuk, azután felliigitjuk 2~3 annyi vízzel és 
most 20 !mm. 1/"-ed normál nátriumt.hiosulfat-oldatot folyasz
tunk hozzú oly módoo, hogy az oldatot az utolsó kcm. bele
csepegtetése előtt keményítő oldattal kékre festjük; ha a bróm
savaskálium-oldat jól volt készítve, az utolsó csepp nútrium·· 
thiosulföt oldat a kék színt eltünteti. 

l~.z itt végbemenő veg;yi áta]ak:ulást a követk::ezőlcg· fe
jezhetjük ki: 

2KBrO,+lOKJ+12HCJ~l2KCl+füLO+Br .. +5J, 
láthatjuk, hogy egy egyenértéksúly brómot. tmtali;rnzó . bróm
savhydrát 5 egyeoél'leksúly jódot és egy cgyenértéksúly hrómot 
választ le. A bróm és jód ugyanolyan módon hatnak a nátrium
thiosulfátra, ha tehát a brómsavaskáliurn ból azt a súlyt alrnrj Ltk 

feloldani, a mely a tizednormál jócloldatra beállitott nátriumthio
sulfátm egyenértéküleg hat a tizoclnorrnál jódoldattal, akkor 
a brómsavaskálium rnoleClllasúlyának Hi6.8 grm-rrnk hatvanad
részét 2.78 grammot kell lemérni. 

IV. 

Oxyclimetria. 

Az oxydimetria eljárásainál egy oxydáló test elhasznált 
mennyiségéből következtetünk azo11 test rnennyíségérc, a 111clyet 
általa oxydáltunk. 

Egy ilyen oxydáló test a káliumhyperrnangánát a drn
meleon, a mely az oxyclok egész sorozatút képes fennebb 
oxyclálui. Segélyével képesek vagyunk szerves testeket részben 
vagy egészhen víz es széndioxyddá oxydálni. S mivel ezen 
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oxydátió mindig szigoruan 1negl1atá1·ozott törvény szerint ós 
q11antitative 111egy végbe, egy ismert 11atásképességü cha1ne
leon oldat elhasznúlt köbccntimétereiből meghatározhatjuk az 
álta1a oxydált anyag n1onny.iséget. A káliun1hypern1ang{tnát 
savak által bomlú:;t szenved, a mely bomlásrn\l oxygén válik 
szabaddá és ez a szabaddá váló oxygén végzi az oxydátiot. 

2KMn04 -t-3H2SO.,~K,S0,+2MnS0,+3H,O+O, 
1\r. oxydin1etría eljárásainál indicátorra nincs szülcség. 

A titrálási ha.túrul azt a pillanatot tekintjük, midőn a titrá
landó folyadékba cseppentett charneleon oldat vörös színe 
már nem tlinik el, azaz: a midőn az oxydátiú tökéletesen 
befejeződött, n1ert n1incladdig, n1íg a cl1a.n1eleon oxydátiót vé
gezj vörös színe eltünikj a cl1a1neleon fclbon1lik:. 

Az oxydimetria eljárásainak keresztülvitelére két normál 
,oldatot 11asználunk, egyik, n. cl1an1cleon1 a n1ásik: az oxál

sav oldata. 

.E1;ytized normál lcáliumhypermanyánát Iü11n0., olcla.t készítése. 
Solutio kalii hype1•1nanganici decinormalis pro oxygenio. 

1 literben B.16 gr. J\.llfnO.i. 

Az 1/
10

-ed normál káliumhypernrnngánát oldathoz lemé
rünk 3.16 gr. tiszta. kristályos káliumhypermangánátot bele 
tesszük egy 1000 kcm.-es mérií lombikba és desztilált vizet ön
tünk reii (körülbolői 300-400 kcrn.-t.) Enc a lombikot üvegdu
góva.l bedug·julc és rázzuk 111indaddig, a rníg a só feloldó
dott. Ha ez bekövetke%ett, az oldatot felhig·ítjuk pontosan 
ezer l\:cn1.-re. 

:Nfegjegyzenclő, 11ogy a vizet, n1elyet a fell1igításra aka
runk használni, meg kell vizsgálnunk, hogy az tiszta-e, nen1 
"tartalmaz-e olyan anyagokat, a melyek a chamelconból fel
haszr1álnalc. _l\ víz jóságáról legegyszcrübben úgy gyöződhe
tünk meg, lrn abba kevés chameleon oldatot öntllnk. A vizet 
tartalmazó edényt tiszta üveglappal befedjük és ha a chame
leon színe 24 óra mulva is változatlanul megmarad, akkor 
minden további aggodalom nélklll hasmálható a chamoleon 
oldat készítésére. A felhigításnál, valamint az cltartásnál és a 
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használatnál ügyelünk arra, hogy szerves test, por stb. ne 
kerüljenek bele, mert ezek rnegrontanák az oldatot. 

Az így elkészített olclatra megtesszük az ellenőrző próbát, 
n1ég· pedig a gyóg·yszerlcönyv előírása szerint k:öYetlcezélleg: 

Lemérünk 0·5 gram tiszta káliumjódidot. Feloldjuk 100 
kcrn desztilált vízben. Az oldathoz hozzáadunk 2·5 kcm. töm. 
t<Ósavat, továbbá folytonos keverés közben 10 kcm-t az imént 
elkészített '/„,-ed normál káliumhypermangánát oldatból. 

Ezen oldathoz most lO·kcm. 1/.>o-ed normál nátriumthiosul
fút oldatot elegyítünk, olyformán, hogy mielőtt az utolsó nehány 
cseppet hozzá folyasztottuk volna, az oldatot keményítő oldattal 
kékre festjük és csak ezután csepegtetjük bele a bürettából a 
10 kcm.-ből hiányzó részletet. Ha a kék szín épeu az utolsó 
csepp hozzáadására tünik el, akkor az 1

/ 00-ed normál káliurn-
hyperrnangánát oldat helyes. ' , 

Ha. meggy6zödtünk az oldat !J elyessógóről tiszta, szaraz, 
sötétszínü, üvegdugós palaczkba töltjük és fénymentes helyen 
tartjnlc. Ha ű vegdugós üvr-g 11em áll rendelk:ezésünk:re, ak:l<or 
parafa dug'ost 'is 11asználl1atunk, de a parafa dug'Ót gondosan 
staniollal vonjuk be, 

Ha az ellenőrző kísérletnél az oldatot a kellőnél higabb
nak vagy töményebbnek találtuk volna, akkor megjavítjuk. Ha 
ltig~bb, még szilárd kálumhyperrnangánátot, (körülbelől 0'5 
grmmot) adunk hozzá és újból ellenőrizzük, Ha töményebb, 
nkk:or higítjulc. 

Mi az 1
/ 10-ed normál káliumhypermangánát oldathoz 3.lG 

g·1·, szilárd ká1iumhypermangánátot mértünk le, hogy miért 
kellett ennyit lernérnünk, azt megtudhatjuk a következőkből: 

Valahányszor káliumhypermangánátot káliumjódid ós só
s1wval hozunk össze, mint a hogy ezt az ellenőrző kisérletn~l 
tettük, mind annyiszor jód lesz szabaddá és káliumhypermanga-
mit szét esik KCl, MnCL, és vízre • 
2KMnO + lOKJ + 16H-Cl = 12KC1 + 2MnCl, + SH,O + 5J,. 

Ez~n egyenletből láthatjuk, hogy ha 2 tömecssúly kálium
hypermangánát hatásba lép, 10 átomsúly jód válikki,, az. az tiz 
egyenértéksúly, nekünk pedig oly oldatra van sz~ksegunk, a 
mely oldat egy literében egy tized egyenérték Jodnak vagy 
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niitriurnthiosulfátnak megfelelő menny1segre foglaltassék, t<ihát 
a két tömecssúly 31fí gr. káliumhypermangánát egy század részét 
3.16 gr,-ot kell lemérjük, és egy liter vízbe feloldjuk, 

A tized normál káliumhypermangánát oldat segélyével 
meghatározhatjuk: A fém vas, vasoxydnl, kensavasvasoxydul, 
Jcénsavasvasoxyd, sárga és vörös vérlúgsó, a nitritek, a h3rd
rogén superoxyd 0;„ tartalmát, továbbá '/, 0-ed normál oxálsav 
közrntítésével a calciumoxyd valrtmint a magánsnperoxyd meny
nyiségét is. 

Egy tized no'l'mál oxálsav C2H 2 0,2H2 0 oldat készítése 

A tized nmrnál oxálsav oldathoz lemérünk pontosan, 
frissen jegoczitett. tiszta, légszáraz oxálsavból 6.3 gr,-ot. Bele 
t.o8Szük egy literes mérőlombikba, ráöntünk 250-BOO kcrn. deszti-· 
lált vizet és addig rázzuk, a míg a sav tökéletesen feloldódott. 
A sav J'elolclódása után az oldatotfelhigítj uk pontosan 1000 lrnnMe 
A felhigüott oldattal megtesszük az ellenőrző pró!Ját. Lomé~ 
rünk beléíle pJ, 20 kcm-t felmelegítjük, híg kénsavat adunk hozzá 
és chameleon oldattal titráljuk, addig adnnk chameleon oldatot 
hoz:t,á, a míg a színe n1ár nen1 tünik_ el1 11a az oldat jó/ ak:lcor 
éppen 20 kcm. chameleont használunk el a titrálúshoz. 

A chamoleon az oxálsavat kénsav jelenlét.ében szénsavvá 
és vízzé oxydálja. 
50,H,O, + 2KMnO, + 3H,SO, ~ lOC02 + 8H2 0 + K,SO, + 

2MnSO, 
Az oxydátió csak abban az esetben meg'y ilyen értelem

ben, ha az oldat 111eleg ós fe]os]eges kénsav van jo1en. 
A fentemlít.ett egyenlet!Jő1 megolrndatólhatjuk, hogy miért 

kellett az 1
/, 0 -ecl normál oldathoz 6,3 g1·. oxálsavat lemérni, 

l törnecssúly 316 gr, charneleon 5 tömecssúly 5X12G 
gr. = 630 gr, oxalsavat oxydál. 

A mi chameleon oldatunk 1 literében 3,Hi gr, a chame·' 
leon 2-szeros tön1ecssúlyánalc század része fog'laltatil{, tel1át 
hogy vele egyenértókü oldatunk legyen az oxálsav 5-.gzörös. 
törnecssúlyának is a század részét kellett., hogy lemfajük. 

1 i_\ 



III. GYÓGYSZEREK. 

A bsi11Ulium. 
- Úr8m., fehé:rüröm. ---

Származik az arthemisia absinthium L.-tól (composit.ae, 

kosárvirágúak). . . . . 
Egy n1éter n1agas fű; alsó része ~lfásoch~, ~ s.zar~ e:agazo~ 

nálunk vadon terem, gyakran kertben 1s ten~esz.t.ik. ,,zara, le._ 
]. „ k' "-'o"l selymes A levelek a szar toveben hossza ve e szur es, szar~ · - .. . bb 

nyelűek, szívalakúak, hármasok, hüvelyesek, fenn rov1d.e 
l" k háromczimpások kettősük a cz1mpak Iandzsaalakuak, nye_ue , ' ' . . 

1
_. 

1 
"l"k 

a. csúcson és virágos ágakon osztatlanok, landz~ac:l~ .._ua _ _ci :1 u · 
A szinök felül fehérebb. A halványsárga kosarv1ragocsk~k a 
levelek hónaljából csüngenek le, a telepök szőrös A v1ra.gok 
:magánosak, vagy az 
a, o-ak ,-éo·én fürtökk{: b . b 

csoportosúlva, búga 
virágzatot alkotnak. 

Alkatrészek : t-
201„ illóolaj, ettől van 
szaga, lceserii anyagn 
az abs-inthin (C~ 0 H5 rJ 

0 8) stb. 
Szöveti szerkezet. 

(16. ábra). A hámot 
felül-alúl hullámos 

szélű sejtek alkotják: 
szájacs több alúl. ,Jel
lemző hámképletek a 
T alakú szőrök (16. 

16. ábra. A.bsinthúi1n levél kereszlnietszete. 
t.i. 1' alakú szőrök; b. hólyagos há1nmi

rig'yek; r,. oszlopos paronchymit. 
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ábra a. a) a melyek felül-alúl megvannak, 2~3 sejtmagas nyé
len, a végein l{i11egyosedő hoszszú végsejt van keresztül fektetve. 
Ezeken kiviíl vannak a hám mólyodéstliben űlö tojásdad hó
lyagos mirigyek (Hi ábra, b), a melyek rendesen 3 egymás tetején 
fekvő mirigysejtb6l állanak. A hám alatt mindkét oldalt hatá
rozatlanúl kifejlett oszlopos parenchyma (16 ábra, e-e) van. 

Ü.".lszetéve!:lzthető a, <lrog vagy leliet küzte: 
A1·the11úsia vnl,qaris L.; levelei alú! fehérebbek, a virágok tojásdadok, 

piszkos vörösek, telepök kopasz 

A1·tlteinisia nbrotannni L.: levelei kétcziinp<isok, a czimpák szörszcrüek, 
Arthe-inisin pont-lcri L.; levelei kétc:.:in1pások, a czimpak vonalszerüek . 
....-!1 !henúsút cawpest'!'is: kosárvii·ágzata tojásdad1 fiHfcló inered. 
Art!1e1n.isia n1aritii11a L .: levelei hárornczin1pá:=;ok

1 
a czimpák vonalszG-· 

:rüek, a lovr'derck fehéresek 

Art/wuúsia ylacialis L : levele tenyeres, sokosztatú s csak legfelső lc
Yelei húron1czi111pások, s czimpák vona.lszcrüek. 

,-1rthe1uis·ia ninttclina 1''ill. (Erdélyben honos); köriilbelől 15 kosárvirága 
a nyél Yégén eg',y laza bokrétát a.lkot, a virágtelepo bolyba~. 

A·1·tl1c-1nisia spicata -IVnlf ; levelei tőben tenyeresek, sokos7,tatüak, a 
száron 2--3 ozimpások, a cziru11ák keskeny lándzsaalakúak) a csúcson osz~ 
taLlanok, vonalszerüok va.gy 3-szor fogazottak 

.·\rn: 100 g'l'lll. n kr 

Acetnm. 
Boxszeszből készitett eczet. 

Színtelen vagy egy kissé sárgásszínü, átlátszó folyadék, 
szaga, íze olyan, rnint az eczetsavé. Száz részben 6 rész eczet, 
savat tartalmaz. 6 grammját 6 köbczentimcter normál kálihyd· 
rátoldat telíti. Az így telített folyadéknak sem csipős íze, sem 
kozmás szaga nincsen. 

Vizsgálat. 
1. Két-három kcm.-éhez kén-

hydrogénv izet 
varodjék n1og. 

adva ne zava-

2. 20 kcm.t- kémcsőbe töltve 
báryumnitrát oldat hozzáadá
sára ne zavarodjék n1eg. 

Barna szín vag,y csapadék: 
l'émelcre réz, ólom, fehér csa
padék zi11k1·e mCitat. 
Cu(C, H,O,>,+ H,S~CuS+ 
2C,H,O, A csapadék az illető 
férn kénoge. 

Za varudás vag'y csapadék, 
mely salétromsav hozzáadására 
nen1 tünik: el kéusa v -vag·y 

13* 
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U. 20. grrnmját 1 kcm. 1
/ 10-ed 

normál ezüstnitrátta.lfőzvo, meg
megszürve a szüreclék salótron1-
savasezüstt.ől ne zavarodjék meg. 

4. Ha fél térfogat tömény 
kénsavval elegyítjük s a kihü
lés utá11 az elegy fölé rétege
sen ferrósnlfát olclatot öntünk 
a két folyadék érintkező felü
let.én barna színeződés ne ke
letkezzék. 

sulfátok. A zavarodás vagy 
csapadék kénsavas-báryum 
H,So,+Ba(NO" l, =BaSO, + 2BNO, 

Megzavarodás esetén chló
ridolrnt tartalmaz. A zavara·· 
dás vagy csapadék chlórezüst 

NaCl+AgNO,=AgCl+NaNO, 

Barna színeződés salétrom
romsa v vagy nitrátok jelen-
létére mutat. 

x+BFeso,+n,so,+ 2HNO,= 
3Fe,380,+(2NO+nFeS0,)+2H,O 

Az eczctsav 0; 0~os tartalom incghatározása. 

A_z eczoLb(íl egy bengerlivegbe pontosan lemérünk 6 grn1mot1 felhí
gítjuk 30-4íJ köbczentimeter vízzel, és pár csepp pbenolphlalcin-olda.tot 
adunk: hozzá és kove1'gctés közben addig adunk az oldatho7. P.gy bürellá~ 
ban foglalt no1·mál káhhydrát-oldathól, a míg a kezdetben színtelen J'olya 0 

dék éppen bal vány rózsaszírrííro változik, Színeződés beálltáig éppen G 

köbczentimetert kell elhasználni. 

1 kcrn. nor. l(Of-1 megfelel O.OGO gr. C~H402-nak 
D.OGXG~0.36 

6 gr. eczetben van 0.36=100: x 
36: G=6 azaz az eczet 6°/0 -os. 

Ha, az ec?:et színo oly sárga1 hogy az oldathoz adott indikátor színu 
változását má.r norn w1itatja határozottan1 akkor ne111 festjük meg, hanem. 
a norn1iü KOII oldat hozzáadása közben, a mikor gondoljuk, hog·y a:;r. eczel~ 
oldat lnár közel telí.tve vn.n, egy tiszta, vékonyhegybo kihuzott üvegpálczával 
kiveszünk egy ·kis cseppecskét és egy keskeny s7.elet vörös lakrnuszpapil'ra 

cseppentjük. A reácseppentés utá,n megfigyeljük a lakmuszpapir színét, s 
ha még változást

1 
illetve kék színezést ne1n mutat, tovább folytatjuk. a nor~ 

mál J(QII oldat hozzáadását, s közbe-közbe új kémlést teszünk, és ezen 

eljilrást. addig folytatjuk, a n1íg beáll a gyenge kékszínezödés. 
Elöfo1·dulhat az az eset, hogy a titrálásnál a normál l{üH oldatból 

többet adtunk az oldathoz, mint a mennyi a benne levő eczotsavra szüksé
ges volt, do azért a kisérletet móg nem mondhatjuk rosszul sikerültnek, 
süt igen g·ya.k.ran szándékosan teszünk a megvizsgálandó anyag olcliLtához 
a szükségesnél nagyobb mennyiségű k61nszol't, a n1cly többletet azután. 

visszatitrálással pontosan n1eghatározl1atunk. 
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Ha tehát a fentebbi esetnél sokkal t.öbb normál l{OI-I oldatot folvailunk 
<voloa az eozetho7., ügy hogy ebből egy csepp a lakmus7. vagy 1n~rkuma
papiron már intenziv kék, illetőleg ba1·na színt lllntatna, akkor a IZOH ol
datból elhasznált mennyiséget, a bürettáról leolvassuk és feljegyezzük. 

ll'lost egy másik bürettából, a rilelybe normál HCl-at töltöttüok, csep 0 

penként addig eresztünk a lúgossá vált oldathoz, míg a ké1upapiron a kellő 
határt észre veszszük. A határ beállta után a HCl elhasznált monnviséo'ót 
]oolvasRuk é8 a talált mennyiséget a norm. I{QH oldat inennyiségé.ből lo
Tonjuk. A7. jgy nyort szá.111 az a mennyiség, a mely az eczet tolítésé1'e t6ny-

1eg felhasználiatott és ezzol szrn·ozva-~ az eczetsav egyenértéksúly ezrecl1·é

Gzót, m_egkapjnk az eczetben foglalt eozetsav tartalmát. 
Ara: 100 grin. 3 kr. 

Aceta medicata. 
- Gyógyeczetek. -

A gyógyeczetok, a mely elnevezésen ezuttal csakis az 
áromás eczet.eket értjük, tulajdonképpen nem egyebek, mint 
kellően fölapütott növényeknek, vagy növényrészelrnek, eczet.
ben áztatás vagy pállítás által nyert kivonatai vao-y meoJelelő 
móobjok ol<latai. ' " " 

ft1inthogy azonban a gyóg;yeczetek jóság·a és állandóság·a 
:részint a hennök oldva levő anyagok minőségétől, részint pedig 
a kivonásra használt eczetnek eczetsavtartalmától füo·g· ennél-'" , 
fogva igen ajánlatos, hogy az ily czélra használt eczet 8-10, 
vagy legalább 6°/„ eczetsavat (a mint azt gyógyszorkönyvünk 
1s megköveteli) tartalmazzon, s a fölhasználandó anyagok kifo
_gástalan rninőségüek legyenek. 

Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy a gyógyeczetek olő
állításánál az áztatás, sajtolás és szürlézés alatt a 6»;0 eczet
savtartalomból 0.3-0.5°/°' a legnagyobb elővigyázat mellett is 
eltávozik, elvész, s így a nyert kószitmény, már kellő eczet
savtartalo1111nal nern birva, gyorsabb rornlásnalc van alávetve, 
akkor nem szenved kétséget, hogy leghelyesebb eljárás lenne, 
h''. a gyógyszerkönyv az acetum scillae előállításánál is, úgy a 
mint az acetum aron:raticurnnál teszi, a má1· megszürlézett lcészít
ményhez 1-5°/0 tömény eczetsavat adatna, miáltal a készít
mény jóságát és állandóságát tetemesen fokozná. 

A gyógycczetek általában véve tiszták átlátszók többé-
k 'b , , eves bé barnavörös, vagy világos súrga színüek; Ilyálkás, 

1 
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zavaros lerakodások ne legyenek jelen, s megfelelő ízzel és 
illattal birva, hllvös és sötét helyen, jól záró, s lehetőleg tele
töltött üvegekben tartassanak el. 

Fémekkel és ásványsavakkal ne legyenek fertőzve. 

Acetum aromaticum. A.cetum 1mtlseptic11.m. 

- Illatos eczet. Óvó eozet. -

Tiszta, átlátszó, nyálkás, zavaros lerakodásoktól mentes, 
bamavörös, vagy bamássárga folyadék, a melynek erősen 

aromás-eczetes íze és illata van. 
Fajsúlya 15 C foknál 1.021-1.023 
Eczetsavtartahna 10.3-10.5°/0 

Száraz inuraclék 100 C. foknál nyorvo 2.95-3.00o/0 

Hamit 0.80°./0 ; lúgos kémhatású. 
·viz~gálat. 

1. 10-15 grm illatos i;iczetet ha~ 

n!uvá égetve s a hantut lepárolt víz~ 
zel ntegnedvesítve, vörös és kék lakk~ 
muszpaph't mártunk bele; rnintllogy 
az er;zetek hamuja lúgos kémhatásü, 
ennélfogva a vörös lakkmusz;papirnak 
rneg kell kékűlnie, a kék pedig ·válto~ 
za.tlanúl marad. 

2. 10 grm. illatos eczetet, lopá-
1·olt vízzel annyira higítunk (körülbelül 
100 gra.n1mra), hogy a készítmény csak 
alig kivehető színeződést routasson; 
ekkor kénhydrogónt adva hozzá, szín· 
\
7 áltozás ne álljon be. 

3. Ha a fennebb említett fémek 1 a 
készítményben csak nag,yon kis mony~ 
nyiségben lennének jelen, akkor biz-
tosabb eredményt nyerünk, ha követ-
kezőleg· járunk el: 

100. gTa1nm illatos eczotet han1uvá 
alakítunk, a han1ut egy kérnesőben 
pár grm. tömény sósavval kilugozzuk, 
kifőzzük, ezutiín a;i; oldatot lepárolt 
vízzel 50-60 g1·mra föllJigítva, meg-
S?<Ürjük s kénbydrogént adva hozzá, 
színváltozás ne álljon be. 

Ha a kék lakkmuszpapir megvö~ 

rösödilr, vagy ha a vörös nen1 ké~ 

kül meg, akkor szabad ásványsa.vak 
(kénsav, súsav, salétro1nsav1) vannak 
jelen. 

Barna, fekete színeződés, vagy csa
pa.dók fémek (réz, ólom, ún), fehér 
zavarodás zinkjelonlétére1uutat Acsa~ 
padék az illető fém kénege. A vegy
folyamat ez: 
C u(C, H, O,), + H, S~CnS+ 2(C,H, O,) 

Barna, fokcle színeződés vagy csa 
padéki fén1ek (réz, ólom, ón); fehér~ 
zavarodás ziuk. 

1\l9 

Az eczetsav tartalon1 meghatározása. 

10 kbcnl. átszürlózett illatos eczetet1 eg·y osztályozott üveglon1bikban~ 
vagy hengerüvegben, 90 grm lepá.rolt vízzel fölbigílunk s inclikátorul egy 
plir csepp phenolphtaleinoldattal (1: líJQ híg alkohol) kezelve, - folytonos 
keverés mellett 1 

/ 10 normál sav mérő folya.dékot a.ddig csopogteüi.nk hozzá, 
míg a kérnie állandó vörös színeződést nyer 

!11inthogy 1 klic1u, 1/10 normál sa,vmérö folyadék 0 006 grm. eczetsav
nak felel meg, onnélfogva a titrálásra elhasznált 1/ 10 noi·mál sav1nérő folya" 
dék köbcentimete1•einek számát, O.OOG-tal szorozva, megtaláljuk a vizsgálat 
alá vett .!_Q grm. illatos eczet savtartabnát; ezon lnost nyert eczr.:1tsavtartalom 
tízszerese adja a készítmény savtat'tahnát 0 / 0 -okban. 

Ára : 100 grm. 12 kr. 

Acetum pyroUguosum. l'ectificatum. 
- Tisztitott kozmás faecz;et, -

Színtelen 1 vag·y sárgás színű, kozmás savanyú szagú és 
ízü folyadék. 

Sz•\z l't\széhe11 6 rész eczetsavnt tartalmaz, tehát. 6 
grammját 6 köbcentiméter norma] kálihydrát-oldat telíti. 

Vizso:álat, 
l. Kénhydrog6n ne zavaro

sítsa 111eg'. 
2. B!tryuumit.rát-oldat hozzá 

adására ne támadjon fehér csa
padék. 

Dama színezéíclés vagy csa
padék= l'émel<. 

Fehér csapadék= kénsav 
vagy sulfátok. 

A savtartalom 
mint az eczetnél. 

111eg határozása hasonló inódon történik 

Ara: 100 grin. lü kr. 

t Acetum scilfae. 
- Csillaeczet. -

Tiszta, átlátszó, friss állapotban vöröses, később világos
sárga, néha nyétlós folyadék, a melynek kezdetben savanyú, később 
karczoló kesernyés utóíze és eczetsavra emelékeztető illata van. 

Fajsúlya 15 C. foknál 1.0265-1.0278 
Eczetsavtartahna 5.5-5.7ü/0 

Száraz inaradék 100 C foknál nyerve 6.5-7 2 11/ 0 

Han11l 0.240/ 0 : lúgos kémhatású. 
\Tizsgálat. 

lÍ'gy vizsg1Hjuk, mint az illatos eczetet. 

E,qyes adciyjci legföljebb 3 grm. 
Napi cicla_qja legföljebi' 10 grm. 
Ara 10 grin. 1 kr. 
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Acidum accticum concentratnm. 
- Tömény eczetsav. -

Cl-I3COOH~C,H,O, tömecssúlya GU. 

Színtelen, átlá.tszó, átl1ató szagú, savanyú ízü folyadólz, 
alacsony hömérsóknél leveles, fehér szilárd tömeget alkot, 
117°-nál forr, teljesen elillan, gőz alakban meggyújtható. 

J<'ajsúlya 1.06. 
100 súlyrészben 96 súlyrész eczetsavhy!hátot tartalmaz. 
Azonosság megállapítása. 
Ha egy nehány cseppet ammoniával csaknem telitünk, 

f'enichloridtól sötétvörös szín(ívé válik (eczetsavas vas képződik). 

"Vizsgálat: 
1. 5-10 kc1n -e kénhy<lrogénnel 

telítve ne zavarodjék meg. 

2. Húszszor annyi vízzel hígítva bá
l'ytnnnitráttal ne zavarod,ié1~ meg. 

3. Higított oldata ezllstnifcáttal ke
verye fchór zrLvarodást ne adjon. 

4. 5köbcentimelerét15 köbcent. ví,,;
zel és 0.3 köbcentm. 1/ 10 norm. káliumu 
pern1angánáttal elegyHve, 10 perez 
alatt a folyadék ibolya.színe meg ne 
változzék 

5. 5-10 köbcm. amrnoniákkal telítve 
s azután kónhy<-h·ogónt vezetve bele, 
ne változzék barna színre. 

Zavarodás vagy _barna csapadék = 
fé1nek. Sárga csapadék vagy színe~ 
zödés = arzén. Fehér csa.padék, il~ 

Jotőleg zava1•odás = zink. 
_Wehór zava1•odás = kén~a.v vagy 

sulfátok. 
Fehér zavarodás = SÓ!Mtv vagy 

chlóridok. 
Színváltozás= kénessav vagy kozQ 

más anyagok. 

Bal'na színezlídés vagy csapadék= 
vas. 

Az eczetsav 0 / 0 1nennyisé2'.ének tneghatározása. 
Lo1nérjük az eczotsav ogyenél'téksúlyának a tizedrészét 6 g1·arnn1ot, 

felhigítjuk 100 kcrn -ro, a folhigított oldat.ból 1e1nériink 10 kcm.-t, hozzá 
adunk pár csepp pbenolphtalein old1Ltot és titráljuk. Az elhasznált nornuíl 
ICOH-oldat kc1n.·P.k számát, 9.6 kcru.-et szorozya 10-el, adja a 0/0cot 9G-ot. 

Ára: :10 grm. 4 kr. 

Aci<lum aceticum dilutum. 
- liigitott eczetsav. ~ 

Színtelen, átlátszó savanyú szagú, és ízű, maradék nélkül 
elpárolgó folyadék. 

-
201 

Fajsúlya 1.028. 
100 súlyrészében 20°/„ eczetsavhy!lrát. 

Vizsgálat. 
Ug'yanaz 111int a tömény cczetsavé. 
Az eczet:<JRV r;0 u.1.cn11yiségének a 111eghatározá8a oly inódon mtigy, 

mint a tömónyui'.J. Egy hengorüvegbe lemérünk 6 gra1nmot. Pár cseppüikmuszt 
vagy pherno1phtaleint adunk hozzá ós titráljuk. A 6 gnn. titrálásárrt ép
]JOll 20 kcmt. kell olhasználnunk1 ha iöbbeL használunk el az oldat tö1né·· 
.nyebb, mint a hivata.los, ha, kevesebbet bigabb. 'l'nclva, hogy egy kc111 , 

nor~. J(OH n1enilyi oczetsavnak fcl.ol meg, könnyen kiszáiuíthatjnk
1 

hu gy 
a btráll eczotsav mennyivel töményebb, illetfíleg inennyivel bigabU a 
hiva.talosnál, 

Ára: 100 grni. 11 kr. 

t t Achlum arscnicosum. Arzéntl'ioxy(l. 
- A:i::<::énessav. 

As,03 tömecssúlya 198. 

Fehér porczellánszerí\, vagy áttetsző darabok. 
Azono~sá~ 1ue12:állapítása. 
Kémcsiíben hevítve, szagt"lan, fehér füst alakjában elillan 

majd fehél' szálladókká alakul át. A szállarlék nagyítón nézve' 
e1·ősen csillogó szabál;yos nyolczla_pú, vagy nég·ylapú kristályok:~ 
nak látszik. 

Izzó szénre dobva, foghag·yn1as;r,1:1got áraszt. 1 gr111ja, 10 
gTm rneleg· a111n1oniákban oldva s az oldat sósavval telítve 
k:énl1ydrogén hozzáadására sárg·a csapadél{_ot ad, rnel:r szénsa~ 
vas ammonoldatban tökéletesen feloldódik. 

Vizsgálat. 
L Kémcsőben hevítve töké

letesen illanjon el 

2. :b'ölösleges an1moniában tö

kéletesen oldódjék; ezen oldat 
1--2 csepp ezüstnitrátoldattal 
elegyítve színtelen rnamdjon. 

lt1r1radélc visszal1agyása = 

idegen 11llrntórészek [gypsz, 
súlypát, kréta.] 

Maradék= Í{lcl!;•ll allrntól'é
szi> k [gypsz, zsírkő, súlypát] 
színváltozás = chlól'idok. 

Az arzéntrioxyd 0
; 0 tnennyi s égént'lk n1eghatározása. 

Az ár7.énossavból lemérünk 0 5 gram1not, feloldjuk 20 kcm. forró viz
ben1 ho7._záadunk, 3 g'l'. savanyúszénsavaskáliumot, az oldatot lehütjük s 



;·----

202 

kihülés után felbigítjuk pontosan 100 kc1n re. A folbigított oldatból lemé~ 
rünk 10 kcm·t, hozzáadunk 1 kcm. ke1néoyítö oldatot és ogy tizednormál 
jódoldattal titráljuk. Ha az arzénessav tiszta a titráiására ópen 10 kcm, 

jódoldatot használunk el. 
A 01r; tartalom kiszá1nitá~ ki'ivetkezőleg: töt•lénik: 

1. kcn1. 1;10 norrnál jódoldat 1negfelel 0,04115 gr. A1 Üu-nak 
akkor 10: X-nek X=0.0495 

10 kcm As~03 oldatban foglaltatik: 0.0495=100: y 
y=ű.495 az az a lemért 

0.5 gr. As~0:1-Uan 0.4_95 grm tiszta As~Oj foglaltatik, ~esz tehát 
a 0;0 O.G grmban: 0.485 =100 gnnban: Z 

Z=99 az az a vizsgált. 
As:iÜ3 99 (•fo-os. 

Eqyszeri ada,qja lepf'öljeúb 0.005 gram 
1Vapi adaqja leqfiiljebb 0"020 grm 
~i...t·a.: 1 g'rni. 1 kr. 

Acld.nm beJlumicum. 

C,H,COOH=C,H0 0, tömecssúlya 122. 

A benzoo gyantából előállított fehéres-sárgás, lemezes és 
t.lialakú kristályok, selyernfónyüok, a benzoégyantáéhoz hasonló 
szagúal{. lzölc savanyú. 

A benzoesav 305 rész hidegvízben, 25 rész forró vízben, 
valamint alkoholban, aetherben chloroformban könnyen old

ható" 
Hevítéskor előbb megolvad, azután elillan. 
A zonossá!l; mej!;állapít:ísn. 
Yizes oldata ferrichloridoldatta.l barnás sárga (ferrilien

zoát, henzoesavasvas) csapadékot ad. A csapadék úgy sósav
ban, n1int lcénsavban oldható, de a benzoesavasvas sárga csa
padélrn helyett, fehér színű, csapadék alakjában benzoésav 
v:ilik ki. 

Vizsµ:lllat" 

L Egyenlő súlyú káliumper
rnangánáttal és tizannyi vízzel 
k:é1ncsőben gyengén n1elegít
ve, keserít n1andolaszagot ne ! 

áTaszszon. 

K.eserűmandola szagterjcszt.és 
= fahéjsav (Zimetsav)" 

1
1

1 
\'i 
1 

. 1 

i 

2. I-Ia 0.1 gra1nn1 bonzoosa
vat ,3 köbcentimeter forróvíz
ben felolc!Lmk és a kihűlés után 
5 kcrn híg kénsavat adunk az 
oldathoz és 25 csepp 10-ed uor
mál káliumpermangánát oldat
tal a folyadékot vörösre festjük, 
S óra mulva csaknem egészen 
el kell a színét veszítenie. 

3. T.Cgy kevés benzoesavat 
[0.2 gr.] enyhe melegít.és köz
ben feloldunk tömény kénsav
ban, a feloldásnál nem szabad 
pezsgésnek beállania és a folya
déknak nem szabad barnára 
színeződnie. 

A.ra: -i grn1 H k1· 
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Ha az oldat a 8 óra eltelte 
után ibolya, vagy halványró
zsaszínü marad= hyppursav, 
mesterséges benzoesav, vagy 
vízeletböl e!öíillitott ben
zoesav. 

Barnára színeződés, vagy fel
pezsdülés =oxálsav, hyppur
sa v, czitromsav, borkösav stb" 

Acl<lum boricum. 

Bórsav. -

H"B03 tömecssúlya (\3. 

Jj~ehér len1ezes g'yöng·Jrl1ázfényü, alig savanyú ízü, zsiros 
tapintatú, jogeczos test. Hevítve vízgiízt fejleszt és kihüléskor 
üvegf;zerüen n1eg111erevedö tön1eggé változik át. 25 rész 11idcg~ 
3 rész forró vízben, 15 rés~ alkoholban oldható. Glycerinben 
szintén oldódik 

1\zonossá~ lnegállapítása. 
Ha a bórsavnak: eg:y ncb.án,y csepp sósavval n1cgsavanyí

tott vizesolclatával a lrnrkumapapirt megnedvesítjük s azután 
n1egs?iárít,julz, barna.vörös színt ölt, a n1ely barna színeződés 

an1111oniáklcal, rnegned vesítés után k:ékes barnába megy át" 
Alkoholos oldata meggyújtva zöld lánggal ég. 

Vizsgálat. 

L Vizes oldatátkénhyclrogén
víz ne zavarosítsa n1eg·, se csa
padékot ne acljon. 

Barna szín, vagy csapadék 
= fémek, réz, ólom stb. 
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2. KénammoniLlm a vizes oldat 
színét lúgossá tétele után se 
változtassa meg. 

Barna színeződés) vagy csa-~ 

padék= vas. 

3. Ezüstnitnit alig zavaro
sítsa meg. 

4. Báryum-nitrát-oldattal csa
padékot ne adjon, ne is zava
rosítsa. 

Ara; 10 gr111. G kr. 

Fel1ér zavarodás, vagy túrós 
fehér csapadék = chlorido k. 

Fel1ér za\rarodás, vagy por
szerű csapadék, n1ely savak.ban 
nen1 oldl1a.tó = kt.~nsav, vagy 
sulfátok. 

t Achlum ei1rholieum. 
-- C:a:tbolsav, Phenol. --

C,H,OH tömecssúlya \J4. 

F~eliór vagy egy _kissé vöröses, áttetsző, kristályos tön1eg ; 
szag·a sajátságos, nen1 l{ellen1etlen, i.zc 1naró, k én1hatása k.ö
zömbös. 35-40" között. átlátszó, a fényt erősen törő 1.060 faj
súlyú folyadékká olvad meg. Hevítve maradék nélkül elillan, 
gőze meggyújtva, világ·ító lánggal ég. Húsz rósz vízben, alko
holban, aetherben, chloroforrnban és glycerinben minden 
arányban, valamint zsirós és illanó olajokban s n:í.tronlúgban 
is oldható. 

Forráspontja 182-183°C. 
Azonosság niegállapítása. 
Vizes oldata ferrichlóriddal sötét ibolyaszínt ölt. 
Nehány csepp ammoniával eleg·yített hígoldatát a chlór

mészoldat. sötétkékre festi. 
Igen híg oldatából a brónwíz fehér pelyhes tribrómphenol 

csapadékot választ ki. 

Vizsgálat. 
2 gr. carbolsav 30 grm. pá- Zavaros oldat a carbolsav fer-

rolt vízben oldva, az oldat cgé-: tözését mutat.ja. Fertőzés lehet: 
szen színtelen legyen. : kresol vagy kátrányolaj. 

~qyszeri adagja le,qfO'ljebb O·l gTm. 
Napi adagja legfö'ljebb ll"5 grm. 
.L\._ra: 10 gr1n. 5 kr. 
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t Acillum c1nholie11m cnulum. 
- Nyers ca:rbolsav. -

Sárgits vagy bamássárga folyadék, szaga kellemetlen 
kátrányszerí.í, kémhatása közömbös. Vízben csaknem tökélete
sen, alkotiolban, aetherben könnyen oldható 

~·~jsúlya nagyobb, mint a vízé, tehát alászáll benne. 
ViZS!!-'á1"t. 

1. Tiz köbczentimétere 20 Több maradók = idegen 
kcm. nátronhyrlrát-oldattal ( J .35 s>imhydrogének és szárma„ 
fajs) és 70 kcrn. vízzel össze· zékai. 
rázva legfeljebb egy kcm. ol· 
datlan maradékot hagyjon. 

2. Ha az előbbi lúgos folya
dékot e maradéktól elválasztva 

. n1egsa vanyítj nk:, sárgás -vagy 
barnássárga olaj váljék ln, a 
n1ely a carbolsav kén1hatásait 
n1utassa és 30-szoros víz111cny~ 
nyiségben Jegyen oldható. 

~-~ra: 100 grn1. 11 kr. 

t Ati!lum carholicum liquithm1. 
-- Folyékony ca:rbolsav. -

Atlátszó színtelen fnlyadék; 5-6°-ra lehl\tve kristályos 
törneo·g·é fa<w s 17°-nál ismét megolvad. 

0 bJ 'l 
,-\zonosság megállapítása, mint a szilárd carbolsavna · 
Vizsgálat. 

1. Tizennyolcz súlyrész viz
zel elegyítve teljesen át.látszó 
oldattá váljék. 

:2. A folyékony carbolsavból 
1.0il4 grammot feloldunk annyi 
Iepá1·0Jt ví11,ben, b.ogy az egész 
oldat egy liternyi legyen. E 
folyadék 102 köbcentimeteré„ 
benfeloldunk egy gramm bróm-

Zavarodás = kresol és kát
rirnyos olajok. 

Ha kékülés állana be, azt 
jelezné, hogy a lemért carbol
sav nem volt egészen tiszta, 
nem kötötte mincl le a folya
matnál felszabaduló brómot, s 
ennek a szabadon lovő meny-
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káliumot, hozzá elegyítünk 60 
kcm. 1

/ 10-ed nor111ál brómsavas 
kálium oldatot és 10 kcm. tö
mény sósavat. A dús f'ehél' 
csapadékról egy nehány perez 
mulva leszúrt kémpróba a jód
káliumos keményítőt ne ké
kítse meg. 

Ára: 10 grm. 5 kr. 

nyiségc bontotta meg a jód
káliumot, jódot üzvén ki be
lőle, amely a keményítőt meg
kékítette. 

t Aci<lum chromicum. 
- Chromsav. -· 

CrO a tömecssúlya 100.5 

Bíborvörös, hasáb alakú kristályok, vagy vörös, laza kris
tályos tömeg, nedves levegőn szótfoly; vlzben és higított alko
holban könnyen oldódik. 

Azonosság megállapítása. 

1. Hevítve megolvad és oxygént fejlesztve zöld chl'óm
oxyddá alakul. 

2. JJ:g·észen úp kl'isüílyait porrátüL·vo s vízmentes alkoholt 
vagy aethcrt reácscpegtetve, az alkoholt. és aethert. meggyújtja. 

3. Sósavval melegítve chlórt fejleszt. 

Vizsgálat. 
1. Kis mennyiségét [O. 1-

0. 2 grmmot] 10-20 kcm. víz
ben feloldjuk, az oldatot pár 
csepp tömény·-sósavval megsa
vanyítjuk. 

A megsavanyított oldathoz Azonnal előálló fehér zava-
2-3 csepp báryumnitrát olcla- rodás = kénsav. 
tot adunk; nem szabad jelen-
tékenyebb za varodásnak be-
állanin 

2. Egy-két grammját addig 
hevítve, a míg tökéletesen zöld 
tömeggé alakult s a maradé-

1 

1 

''t 
1 

! 
vr 

1 

kot vízzel jól kifőzve, a szü!'e- ! 

,dék az elpál'ologt.atásnál ne 
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hagyjon maradékot. Maradék ~ nlkálisól« 

Jól záró üvegdugós üvegben kell tartani. 
1\ 1·a: l grn1. 2 kr 

Aeidum citrlcum. 

-- C:zit:ror;::usav. ~-

C,;IJ,01H2 0 'tömocssúlya 210. 

Színtelen, hasáb alakú Jnistályokból áll; a levegőn nem 
változik:; melegltve szétrr1álik, n1integy 165°nál megolvad, még· 
n1agasahb hőmérsék:c11 i11egszencsodilt. 

Egy részt 0.G4 rósz víz, egy rész alkohol és köl'ülbolől 
50 rész aethe!' old fel belőle. 

1-\zonos~ág; n1egá11apítása. 
Vizes oldata mészvízzel túltelítvc átlátszó marad, fel

forralva pedig olyan csapadékot ad, a mely a kihülés Ltláu 
tökéletesen föloldódik 

A csapculélc czitromsavasealcinm Ca.1(C„H,O .1), 

Vizsg·áJat. 

l. Yizes oldata (1 : 3) eczet
savaskáliu111n1al és B térfogat 
alkohollal összerázva, ne adjon 
kristályos üledéket. 

2. Yizes oldata kénhydro
géntűl ne változzék meg. 

3. Vizes oldatát ammoniák
kal túltelítve, kénhydrogéntől 
ne zavarodjék meg. 

4. Vizes oldata chlórbárymn
tól ne váljék zavarossá. 

5. Oldatába sóskasavas am
moninmot adva, ne keletkez
zék fehér csapadék, de még 
zavarodás se. 

Kl'istályos Lileclék = bor
kősav csapadék savanyú bo1·
kösavaskálium C,H,KO, 

Zavarodás= fémek. 

Barna szín vagy csapadék 
=vas. 

Fehér zavarodás vagy csapa~ 
dék = kénsav vagy sulfátok. 

Fehér zavarodás vagy csapa
dék ~ calcium vegyület. 
30,(NH.), o, +ca,(C„H, O,),= 

i!C,Cao,+2c„H,(NH,),O, 
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6. l(áliun1pern1angánáttal vö- 1 

rösre festett oldata egy perez 
multával ne változtasa színét. 

7. Platina lernez,en hevítve, 
tökéletesen elégjen, a nélkül, 
hogy füstje égett czukor-szagot 
árasztana. 

8. Körlilbelől 1 gr. citromsa
vat egy tiszta porczollán csé
szében 20 kcm. tömény kén
savval egjr órnl1osszáig vízfür
dőn melegítünk; ez idö lefolyása 
alatt az oldat alig sárga szí
nezödést 111utasson. 

A._ra: 10 g'l'n1. 11 kr. 

Elszíntelenedós 
szerves anyagok. 

i!legen 

Maradék = ásványi anya
gok. Égett czukorszag '= bor
kösav. 

Bamavörös színeződés= bor
kősav vagy czukor. 

t Acidum hy1lroclllol'hlum concenlratum ym1·um, 

-- Acidum mt.·rriatiet.1m. conce11t:ratu:i::n. Tisz'l;a tömény s6sav. --

HCl tömecssúlya B6.4 

Tisztfl színtelen folyadék, szmós - savanyú szagú, szerfe-
lett savanyú ízíí, hevítésnél maradék nélkül elíllan. 

lcajsúlya: 1·124. 
Száz slÍlyrcszben 25 súlyrész sósavgfizt tartalmaz. 
B 64 gramját 25 köbczentimeter normál kálihydrát-ol

clat telíti. 
Azonosság Jllt='gál]apítása. 
Ezüstnitrát-olclattal fehér túrós, a.mmoniákban oldható 

csapadékot ad. AgNO,+HCI = AgCl+HNO,. 
i\fangánhypcroxyddal hevítve chlórt fejleszt. 

]V[n0„+4HCl=MnCl, + 2n,o+c1,. 

)Tizsgálat. 

1. Hárnm köbcentimeter só
savat, 3 centjn1cter tág lcém
csőben hat köbcentimetor víz
zel és annyi híg jódoldattal e-

Barna vagy fekete gyűrű

vel kömyezett folt = arzén. 
A feketeséget a ki válott fém
ezüst okozza. 

legyítünk, hogy a színe éppen 
sárgás legyen; ezutá11 egy ne
hány darabka tiszta zinket do
bunk belé és megvárjuk a míg 
a folyadék sárga színe eltűnik. 
l\fost a kémcső nyakát lazán i 
bedugjuk gyapottal, aztán a i 

nyílására tiszta fehér szürőpa
pil'ost teszünk, s ennek köze
pére egy csepp 50%-os ezüst 
nitrát-oldatot. Az ezüstoldat
tól megnedvesedett helyen még 
fél óra múlva se keletkez
zék bama vagy fekete gyürü
vel környezett sárga folt. 

~ Eg'}r térfogat sósav 8--10 
iú'fogat kénbydrogénvíztől ne 
változzék n1eg'1 n1ég ak1tor 8e, 
ha a folyadékot ammoniával 
túltelíted. 

a. Ötször ann:yi vízzel higitva 
ehlórbáryumoldattal ne adjon 
csapadékot. 

4. Ötször annyi vízzel higít
va, jódoldattal sargára festve, 
bárynrnchlóriddal ne adjon csa
padékot. 

5. \Tízzel ötszörösen ]1io·ítva 
~ 

és jóclkáliumos keményitővel e-
legyitvo ne k:éküljön meg'. 

6. Platina lemezen hevítve , 
maradók nélkül illanjon el. 
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AsCJ„+3H2=AsH,+BHCl 
2AsH,+ 12AgN0.,+3H,0= 

As20,+12HNOa+6Ag, 
A jódoldat szerepe e reak-

eiónál az, hog·y 11a a sósav ne
talán kóndioxyddal volna fer
tőzve, azt oxydálja kénsavvá, 
hogy a reaktió keresztülvitelé
nél ne okozhasson zavart és 
tévedésre ne szolgáltasson al
kalmat. A jódoldat alkalmazása 
nélkül,akóndioxycl a termőhyd
rogén által redukáltatnék kén
hydrogénné s ez az ezüstnit
ráttal szintén fekete, ezüstsnlfid 
csapadékot adna. 

Barna színeződés vagy csa
padék= fémek, réz, ólom, ó11, 
vas. 

Fel1ér zavarodás vagy csa-· 
padók = kénsav 

Fehér színeződés vagy csa~ 
padék = kéuessa.v. 

Meg kékülés= szabad chlér" 

.Maradék = tüdlló ásvá
nyi sók. 

A sósav gáz 0
/ 0 rnennyiségének rneghati1rozá8a. 

~gy he~geriivegbe lemérünk 3.64 g'ramm sósavoldatot, fohigítjuk 40-50 
kc1u. parolt v1zzel, megfestjük lakmuszaoldoi,ttal és a már ismert módon 

14 

-
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titráljuk norm. KOH oldattal; ha a sósavoldat a hivatalos követelménynek 
megfelel) a lemért mennyiség telítésére éppen 25 kcm. normál kálihydrát~ 
oldatot használunk el. Ha többet használtunk el, az old?-t töményebb 1 ha 

kevesobbet1 hígabb. 
Ára: 10 gr1n 3 kr. 

Acidum hyd:rochloricum dl.lutum. 
Acidum mu:rialicum dilutum. 

- Higitott sósav. 

Színtelen tiszta folyadék. 
Fajsúlya 1.05 
Száz súlyrészében 10 súlyrész sósavgázt. tartalmaz. 
3.64 grammját lO kcm. normál kálihydnit oldat telíti. 
Vizsgálata 
Ugyanoly módon történik, mint a töménysósavnál. 
S<•sav gáz% tartalom meghatározása. 
Oly értelemben történik, mint a töménysósavná!. 
A.ra: 100 grm 18 kr 

t Acidum nUricum concentratum. 
Tiszta tömény salétromsav. 

HNO, tömccssúlya 63. 

' 

Maró, savanyú ízű, színtelen, hevítésnél tökéletesen elil
lanó folyadék. 

Fajsúlya 1.31 
Száz súlyrészben 50 súlyrész salétromsri,vhydrátot tar-

talmaz. 
3.15 gramját 25 kcm. norm. kálihydrát telíti. 
Azonosság megállapítása: 
Rézforgácsokkal melegítve barna vörös gőzöket fejleszt. 

A keletkezett oldat azurkék színü salétromsavasrezet tartalmaz. 
Diphenylammin kénsavas old a.tával kékszíneződóst ad. 

Vizsgálat. 
1. Vízzel tízszeresen hígítva 

ezüstnitráttal ne zavarodjék. 
Zavarodás vagy fehér túrós 

ammoniákban oldható csapa
dék, chlóridok. 

j, 

r 
i 
1 

l 
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2. Vizes oldata kénhyclro
·g·énnel se közvetlen se an1mo

niákkal való telítés után ne 
zavarosodjék. 

Barna színii zavarodás vagy 
barna csapadék::, i'é1nek 1 réz, 
ólorn, vas, 

R Háromannyi vfazel higít
va~ k:evé1:1 bro1nkálival és egy 
két csepp chlorofonnmal ösz
szerázva, a chloroform ne váljék 
sárgává vagy ibolya színfivé. 

Ibolya színeződés .Jód. 

4. 'lizeso\<lata k:'tliurnpern1angánát 
oldattal rózsa.színre fost\·c ne színto
lonedjék el. 

Els:dntelenedés-=-:. nitrogénperoxyd 
N02 vagy salétro1nossav HNü~ 

A salétromsavhyclrát •1;0 mennyiségének nieg;határozása. 

... 't Tneghatározáshoz Jon16riink 3 tií grmn1ot azaz, az eg,yenértóksúly 
'/>1 0~a<l részét1 felhigítjuk 40-50 kcn1 \'Ízzel, n1egfestjük lakinuszszal, s titc 
ráljnk norm. kálih,yclrá.t oldattal. 1""1.. till'álásra elhasznált. kálihyclrát köbcen· 
tirnetcrcinek kétsze:res wen11yisége a.dja a 0/0-ot 

A '/0 mennyiség·et következiíleg is kiszá1nílhatjuk. 
1 kcm norn1 kfdih,ydrit niegfelel O.OG3 g'r'. HNO,i-nak; nii a 3.15 g't' le

mért sa.létromsavt·a elhasznált.nnk pi 25 kcmt.; fel tess,,;i_ik tehát a követ·· 

kez() arányt 

az általunk 

1: 0.063=25: x 
x=l.570 azaz, ennyi IIN03 

le1nért 3.10 grmban; tehát a 0;0-ot rnegkapjuk ig·y: 
3.li) : 1.57;)=100: y 

)'=5Ü o;O 
_\ra: l 0 gr1u 3 kr. 

Acidum 11it!'ic11m dJlutum. 
- Higitott salétromsav 

Színtelen tiszta folyadék. 
Fajsúlya 1·067. 

foglaltatik 

Száz súlyrészben 10 súly„ész salétromsavhyclrátot tar. 
talmaz 
6.3 grammját lO kcm. nor. kálihydrátoldat telíti. 

Azonosság megállapítása. 
L. a tömény-salétrollisavnál. 
Viz,gálat mint a tömény-salótrnmsavnál. 
A sav % mennyiségének meghatározása úgy történik, 

mint a tömény-salétromsavnál. 
Ára: 100 g1·m 11 kr. 

14' 



212 

- Fhospho~sav. --

H,,P0.1 tömecssúlya H8. 

Színtelen szaO'\alan, kellemes savanyúízű folyadék. J h 

Fajsúlya 1.12. 
Százsúlyrészéhen 20 súlyrész ortbophosphorsavhyd

rát va11, ennélfogva 100 köbcentimeter súlya 112 gramm. 
A znnosmíg megállapítása. 
1. Platinalernezen besűrítve, a maradékot kiizítva, üveg

szerü tömeg keletkezik. 
2. Ha kitliurncarbonát-oldattal telítjük, ezüstnitráttal sárga. 

csapadékot ad [phosphorsavasezüst]. 

3K2C0 1 +2H:iPÜ4=2K,P0,+3H,O+3CO, 
K,PO, + 3AgNO,=Aii:·,P0,+3KN03 

A phosphorsavas ezüst ammoniában és salétrnmsavban 
is igen könnyen oldódik. 

Vizsgálat. 

1. Öt köbcentirneterét ugyan
annyi 11-igított lcénsavva.l ele
gyítve és egy 11el1ány grarn111 
zink darabot dobva belé, jód-
oldattal sárgára festve,? tovább 
-vizsg,álva, rriint a. sósavnál ne 
adjon barna színeződést. 

2. I\.énhydrogénvízzel elegyít
ve, hosszabb idő múlva se vál
tozzék. 

3. Kétannyi vízzel higítva, 
chlórbáryurnmal ne adjon csa
padékot. 

4. A sav két térfogatát egy 1 
térfogat tömény kénsavval olo- \ 
gyítve és a kihülés után föléje 
két térfogat telített vas·vitriol- ' 
oldatot rétegezve, az érintkező 1 

Barna színeződés arzén. 

Barna színeződés vagy csa·~ 

padék = fémek, ólom. 
Sárga csapadék = arzéu. 

Fehér csapadék = kénsav. 

Barna gyürü =salétromsav 
vagy nitrátok. 

I'' 

1, 
Jfe, 

felületen ne keletkezzék barna 
gyfüiL 

5. Két.annyi vízzel hígítva, 
ammoniával túltelítve, kénam
:rnoniun1mal ne változzélc. 

t). Vizes oldata ammoniák
kal túltelítés után oxálsavas 
ammoniumrnal ne adjon csa 
padékot. 

7. Ezüstnitráttal se hidegen, 
se -melcg·ítv(:i ne zavarodjélc meg 
és sárgás vagy barnás színíívé 
ne változzék . 

.f~ra; 10 g'r111. cl: kr. 
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Barna színeződés vagy csa-
padék = fomek, vas. 

Fehér csa.padók vagy színe·· 
ződés = calcinmvegyületelc 

Barnás szineződés vagy barna 
lesapadók = pi10sphoruss>1v. 

1 

icillum salicyUmun cryst1illls11tum. 
- Kristályos salicylsav. Orthoox::vbenzo:t:0;av. -

C,JI,OH--COOH tömecssúlya 138. 
Fehér, tüalakú kristályokból álló szagtalan .test; kémha

tása savas; íze kezdetben édeses-savanyú, később fanyar. Hc
deg vízben nehezen 1·1: 500], forróban, glycerinben és langyos 
chloroforrnban könnyebben, alkoholban, aetherben könnyen ol„ 
dóc!ik. Vízgőzökkel illanó. 

Olv1uláspo11tja körülbelől 156--160'' 
Azonosság megállapitása. 
1. Vizes oldata ferrichlórid oldattal elegyítve ibolyszínt ölt. 
;l. ~;getett mészszel hevítve, carbolsav-gőzöket fejleszt. 

Vizsgálat. i 
1. Alkoholos oldata, ha ma

gától elpárolog, ne barnás, ha
nem egészen fehér kristályos 
maradékot hagyjon hátra. 

2. Annyi nátriumcarbonát ol
datban felolclva, hogy a folya
dék erősen lúgos maradjon, s 
azután felfőzve, 11ogy a szén~ 

Barna szinií jegeczek = car
bolsav. 
Vörös, vagy violaszí.nű jege

czek =vas. 
Carbolsav szag vagy nagyobb 

mennyiségfi maradék = car.,, 
bolsav. 
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sav eltávozzék ós aetherrel ösz
sz~rázva az utóbbi bepárolog
tatása után i1e hagyjon na
gyobb n1cnnyiségü mnra.dék_ot. 

3. Hatszor annyi tömény 
kénsavban hidegen fölolrlva, 
színtelen oldattá váljék. 

Barnaszínű oldat 
szerves anyagok. 

idegen 

4. Tizannyi alkoholban oldva, 
s egy nohány csepp salétrom
savval elegyítve, az ezüstnitrát 
oldat ne változtassa meg. 

Fcl1ér zavarodú.s vag:y csapa
dék ~ chlóriclok. 

Ara·: 1 grnL 3 kr. 

t Acillum suUm·icum conce11t1·atum. 
Tiszta tömény kénsav. Vit:rololaj, 

H 2 SO, tömecssúlya 98. 
Színtelen, szagtalan folyadék, hevítvi: maradék nélkül el

ilian, olajsürüségü, savanyú ízű. 
Fa,jsúlya 1.837-1.840. 
Száz súlyré~zben \H súlyrés' tiszta kénsavhydrflt fog

laltatik. 4.9 grammját 100 köbcentimeterre higítva, a hígított 
oldat 10 köbcentimeterénok telítésére 9.4 köbcentimoter normál 
kálihydrát-olclat szükséges. 

Azonossilg niegáll:1pítása 
l. Ötszörannyi vízzel elegyítve, jelentékenyen fölmelegszllc 
2. Báryurnchlórid-oldattal fohór, savakban oldhatatlan 

csapadékot ad. 
Vizsgálat: 

1. 2 köbcentirnetert 10 köb- Barna színeződés== arzétL 
centirner vízzel felhigítva, jód-
oldat és zink hozzáadása után 
ugyan olyan módon megvizs-
gálva, mint a sósayat, ne ke-
letkezzék barna színeződés. 

2. Ötször akkora térfogatú 
alkohollal eleg·yítve, hosszabb 
idő mulva se zavarodjék meg. 

Fehér zavarodás 
vas-·ólom. 

liénsa-

3. Hat köbcentirneter sav, 30 , 
köbcentimeter vízzel higítva és 
egy csepp kálium pcrmangá
mit-oldattal elegyítve, 10-15 
perez alatt ne veszítse el a 
színét. 

4. Egyenlő térfogatú telített 
forrósulfát-oldatot a sav fölé 
rétegezve, az éri11tkoző felüle
leten barna gyürű ne kelet
kezzék. 

5. A higított sav kénhydro
génvíztő] ne változzék n1eg. 

G. Az előbbi kénbydrogénes 
oldat ammoniákkal no szine
zőcljék bamára. 

7. Húszszorannyi vízzel folhigítva, 
ezüstuitráttól ne zavarodjék ineg. 

8. 2 köbczcntimetcr sav 2 köbczcnti-
1neler nfitri11111sultid tartalrnú tömóny
s6savva1 összetöltv-e 1 a.z érintkező felü
leten vörös gyí'trü no keletkezzó"k. 
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Elszíntelenedés, kénessav 
vagy salétromossav jelenlétére 
mutat. 

Barna színeződés, barna gyű· 
rű ~salétromsav vagy salét·· 
l'OIUOSSRV, 

Barna színeződés ~ fémek: 
ólom, réz, thallimn. 

Bat·na színezödés = yas. 

:F'chér zava1°odás = chlúridok. 

\Törös gyl'trlí = sclénessav. 

A kénsavl1ydrát 0/0 mennyiségének meghatározása. 

A gyóg·yszerkönyv megköveteli, hogy a gyógysz~-irtfu'i töménykénsav 
:)-!- 11 /

0 
tiszta. kónsa.vhydrátoL tartalmazzon. I\fcgvizsgálása czéljából le1né1•jlik 

fL tön1ény-kénsav grannnokban kifejezett egyenértéksúlyának a tizedrészét: 
4.\J gram1110L Ezt nlivel telítésére igen sok normál lúgoldat ós idő kellene, 
felhigítjnk 100 kcni.-re, s ebből veszünk a tit.rálásra lO vagy 20 kcm.-t. A 
tolítéRre elhasznált lúg köbczentitnéteroinek a szán1át első esetben lO~zel 
utóbbi esetben 5-tr.l szorozzuk s megkapjuk a 0

/ 0 -ot. Szorozni llzzel 1lletÖ·· 
Jeg ií-tel azért kell, mivel a 10 a 100-nak tized, 20 pedig ötöcleésze. 

11- felhigítást pontosan és semmit figyelmen kivül nem hagyva kell 
eszközölni, hogy helyos eredtnényt nyerjünk. (Tia kénsavat vízzel akarunk 
higítani mindig· g, kénsavat, még pedig folytonos koverós közben, apródonm 
ként adjuk a vízhez és soha sem megfordítva, n1ert a folyadék felforr ós 
esetleg annak eg·y részét az edényből kidobja.) A inérölorolJikot meg
ti:iltjük félig desztillált vízzel és a lemért 4.9 gramm kénsavat apródonként, 
a lombikot rázva hozzáadjuk, végül a kénsavat tartalmazó üveget, vízzel 
annyiszor öblítjük ki, s a mosó vízet a mérőlombikba öntjük a míg az már 
kónsava.t nem tartalmaz1 a 1nit n1eglndunk onnan1 ha az utolsó öblögető 
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víz eg,v cseppót lakinuszszal n1egvizsgáljuk. Ha ez megtörtént, az összekeve-· 
rés által felmelegedett folyadékot lehűtjük a szoba hőrnérsékóre és azután 
felhigítjuk a lombikon levő jelig. 

E folyadékból le1nérlink bürottával pontosan 20 kcm.»t, 111egfestjük 
la.kmuszszal ós titráljuk normál kálibyclrát oldattal. 

H,so,+2KOH~K,so,+2H,O 

A titrálásra elhasznált nor. KOR köbcentiméterek szá.n1át, pl. ebben 
az esetben 18.8 kcm, 0 t, megszorozzuk 5-tel s nyerjük a százalékot D-~-et. 

A számítást n1ég következőleg is megejthetjük. 
1 kcm, I\:OH megfelol 0.04H gr•. H2 SO~anak; kérdés 18.8 kc1n. I\:Of-I 

mennyinek felel meg'? 

1: 0 049~18.8 r x 

x=0.049X18.8= 0, ~l212 gr1 tehát ennyi tiszta 
H2S01~at tartalmazott a titl·álás alá vett 20 kcm. 

Ezt szorozva 5-tel, minthogy 2U a 100·nak ötödr·észét teszi, nyerjük 
a kénsavnak azt a mennyiségét, a. melyet a lemért 4.9 grm. tö1nóny kóusav 
tartalrna:-:ott. 

0.9212X<>~4.G06 g-r. 
ebből a 0

/ 0 tartalmat nyerjük a következő arány segélyével. 
4.9 r 4.606~100 r x 

'l.BOSX!Oü x..::::.===:r.'9--= 94°/~ 

Az ily úton meghatározott tömény kénsavból készíthetjük a gyógy
szerkönyvben eHíirt 10 °/0 -os higított kónsava,t, oly 1nóclon hogy kiszámítjuk 
azon mennyiséget a inelyre egy bizonyos inonnyiségí.í big kénsav elő ál· 
lítására szükséges és azt a fent ismertetett módon felhig'ítj uk arra a me
nyisógre, a melyre a szá1nítást eszközöltiik. Pl. a 94 "/0-os kénsa-vról 2 klgnrr. 
híg kénsavat akarunk előállítani, a szá111ítás következő lesz 

2 klgr, 10 °/0 -os H~S04-ban foglaltatik 200 grm tiszta 1000/
0
·os H

2
Sf\; 

kérdés hogy e'l. a mennyiség a 940/0-os tömény kénsav hány gramjúban 
foglaltatik 'f 

94: 100=\lOO ; x 

10ox200 
:X=--94---~= :112.8 grm; azaz ennyit kell lemérni és ezt cleszti-

lált vízzel kipótolni 2 klgra1nmra. 
Ára: 10 grin. 2 kr. 

Achlnm sulfn.ric1.1m dllntum. 
- Tiszta. higitott kénsav. -

Tiszta, színtelen folyadék. 
J!"ajsúlya 1.069 
Száz súlyr<\szben 10 súlyrész tiszta kénsavhyclrátot 

tartalmaz. 4.9 gramját 10 kcm. nor. KOH oldat telíti. 

' r, 
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Azonosság megállapítás. n1int a tö111ény kénsavnál. 
Vizsg'á}at és a sav 0

; 0 n1ennyjség·ének: a n1eghatározása 
szintén ugyanaz, n1int a tömény lcénsavnál. 

.~ra: 100 g·rn1. 7 kr. 

Acidum tannicnm. 

C1,H'"00,2H,O = tömecssúlya 358. 
}fehér vagy sárgás fehér fanyar, öss zel1úzó ízíí por. 
Eg,yonlő mennyiség·Ll lang·yos vi zben, kétszerann:yi alko~ 

halban könnyen oldódik. Gl.Ycel"inben szintén oldható, aether 
nem oldja. 

Azonosság· n1eg'á11apitása : 
1. Oldata vaschlórid oldattal kékesfekete csapadékot ad, 

a mely kénsav hozzáadására eltünik. 
2. Enyvoldattal bőséges sárgásszürke, pelyhes csapa

dékot. ad. 
Vizs~ólat. 

1. savanyú hat.iwú alkoholos 
oldatát. félt.órfogat acthcr no 
zavarosítsa. 

2. Platinalomezon hevítve alig 
észrevehető maradék visszaha
gyása mellett égjen el. 

Za.varodás =dextrin. czukoi' 

N agJrobb inennytsegu n1a
radék = ideg·en sók 

3. 1 gramn1 tannint 5 gr deszt. Zavarodás=- idegen anyagok. súk, 
vízben oldva s az oldatot 5 kem. al· dextrin, gnnuni. 
kobollal ke>ervc ne 7.avarodjék. 

• .\_ra: 10 grru. 15 kr, 

Acidnm lartarlcum. 

- Eorkösav. -

C1H 1,0 1, tömecssúlya 150. 

Hasábala.kú, gyakrnn kéreggé összenőtt kristályokból áll; 
színtoJen, áttetsző, a levegőn változatlan. Kémhatása erősen 
savanyú. Egyenlő súlyrész vízben, két és fél annyi alkohol
ban adható. 

---, 
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Azonosság mcgállapítá§, 
1. Platinalemezen hevítve égetett czulcor szagot áraszt 

és tökéletesen elég. 
2. 'I1ön1ényvi7-cs oldata, li:Jtliun1acetáttal1 lzristályos csapa

dékot ad. C,H
6
0,;+KCJI,02=C,H,K_0,1 +-C2R,02 • A c1sapadék 

sa1;anyú boJ'kősavas!cálinrn. 
3. Nlésivízből addig, a n1íg· az oldat savanyú, ne1n 'liava

rodik meg; túltelítve pedig kezdetben pelyhes, később kristá
lyosodó csapadékot alkot és ez chlórammoniumban is és n:it
riurnhydrátban is oldható. 

_,_:\._ csapadék, a n1cly itt k:cletkezik, borkősavas calci-uni 

G\H_1Ca00 • 

Vizsgálat: 
L Porrátört sav kénhydro

gén víz'licl 1Aöntve ne vál tozzólc 
111eg. 

:!. Vizes oldata 11 : 101 ne 
zavarodjék 

n) búryumchlúridt.ól; 

b) egyenlő térfogatú gypsz 
oldattól ; 

e) an1n1oniák: és oxalsa.vas
a111n1ontól. 

A 11/ 0 tartalom int>ghatározJl:'lll. 

13arna színozfidés ==-- fé1nek: 
ólorn) rl>z. 

Fehér zavu!'odás =kénsavas 
ve1i:yül etelc 

:B1 el1ér zavarodás= oxú~sav 
szölösav, 

Fehér zavarodás = calcium 
ve!"yiiletelc 

t·5 gran1m borkősavat felolllunk 50-·60 kcrn vízben, megfestjük lak~ 
rutLszszal és titráljuk nor111. T(OH oldattal A lemért n1onnyiség telítésére 20 

kcin. l\:OJ-I oldatot kell elhasználni. 
1 kc1n. KOH 1negfolcl U.075 gr. C.tH6 0ö-nak~ akkor 20 inog'folel 0 .150-nek. 
1.5 gr: O.liíO = 100: X = 100°/0 -os. 
,-~ra: 10 grn1. G kr. 

t t !conithmm ~erma11lcum. 
A sisakvirágalkaloidja. ~ 

C03H 03 Nü„ törnecssúlya, 646. 

:F'elrór vagy sárgás fel1ér szagtalan por; íze igen k:eserü~ 
n1ajdnrn11 égető, }{ó1nl1atása lúgos. fiideg·vízben l{cvéssé old-

1 

t 
! 

1 

1 

~ 
1 

21\J 

11ató
1 

forróvízben sárgás gyantaszerlí. lágy törneggé \'á1tozik: s 
ez iíO-GO rószbon feloldódik Sósavval savanyított vízben, 
alkoholban, aethorben, chloroforrn ban és benzolban könnyen 
oldódik, Petroleurnaetherbon nem oldódik. 

Olva<iírnpontja 180" 

Azonosság megállapítás•-
1. Tö1nóny kénsav előbb sárgára, 24 óra rnulva barna

vüröste, végül ibolyaszínüre festi. 
2. Vízfü1·dőn kevós 20°/0-os pbosphorsavval bepárologtatva 

ncruso1c-íra ibolynszínüvó válilz. 

·vizsg·álat. 

Platina len1ozcn 11evitve n"Ja
radél( n6Jlzül égjen c1. 

J\1aradélc visszal1agytlsa = ás
vá11ysók 

Egyes adn!Jja legfeljebb 0_001 gr, 
Napi adagja leqfeljebú 0.002 gr. 
1~ra: ·o.Ot g'nn 3 ln·. 

t Aco11it11m. 

Katikasisakvi:rág. 

Szflr1uazik nz aconit.un1 napcllus I..1.-i:űl(ltanuncnla(~eae 1 sr,i-, 
rontúk- fólék). 

1\ n1érs{~kelt égöv rnagasabb begyein, nálunk: az észa1cl 
é~ keleti 11avasok: alján vndon tercn1 1 gyakran kertben is tenyósz-
tik szóp ké]z virágóért. 

1\ szárnak: lega1só rövid ízei a föld alatt 111egvastagodna.1c, 
gun1úL képeznek, a 11101y rép;1a.lalcú, lobo1·dad 1 szürkés vagy 
sötótbarnás, -±--8 cn1. hosszú, 2-2 1

/ 2 cn1. széles s lcöi·Lllbelől 

() gr. súlyú. A. gn111ó ff-~lső részébő1 egy olda1á,g· nő Jci s ebböl 
nz elsőltiiz egy teljesen hasonló gumó fejlődik, M inclkót gumó 
folületó1·ől vékony rnellókgyökerek erednek, ezek lornetszóso 
után apró sebhelyekkel van horít.va, A fiatalabb gúmó tetején 
rövid vastag rügy van, melyből1 a jövő évi növény fejlődik, az 
idősebb gumó pe1lig a számt vise!L Virágzás elött mindkét 
gun1ó 11úsos, nedvdús, tömött, sin1a.felületü, szárazon;) fe.l1éres 
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töréslí és lisztes; virágzás után azonban a szárat viselő gnn1ó 
kiéltté, ránczossá lesz, 

Jze kezdetben édes, 1césőbb csipős, égető, végro pedig' nz 
ízlelőképességet n1egszünteti. A n,yers drognak. torn1ál1oz 11a·
sonló sr-ag·a, szárítás ntán cl vész. 

(}yógyszertári czélra a vadon termő növónJr rüg·yes gun1óit 
virÚg'7'ás idején kell gylijteni éR gondosan i11egszárítva eltenni. 

A1kat1·é•zel<: aconitin (C„H43NO„,) alkoholban és aether
ben olc1ódó alkaJóida, 

I(ereszúnetszetén a vastag barnás kérget a bé]től csillag 
alakú sötét cambium választja el, melynek 5-7 sugara válta
kozva rövidebb, hosszabb. 

Szüveti szerkezet (17, ábra) A külső kérget egyszeríí 
hám alkotja, a sejtek fala barnás, A gumó folsií vastagabb 
részén e sejtek legtöbbször tönkre mennek s ilyenkor a hámot 

az elsödleg·es kóreg· elpa
rásoclott sejtsorai (17, ábra, 
a) helyettesítik, A közép 
kéreg (l7, ábra, b) 12--16 
sor parancl10~11sejtből áll, 
melyelc érintő ir:iny{1ban 
vanna.lc i11egnyú1va s k:en1é
nyítőt tartalmaznak. E sej
tek közt hozzájok hasonló 
nagyságú és alakú kősejtek 
(17 ábra, e) láthatók, A 
közép kérget a belsötöl en
doclermis (l7. ábra, d) vá
lasztja cl, melynek érintő 
irányában erősen ineg'nyúlt 
és összenyomott sejtjei kiizt 
szintén van több kevesebb 

17. ábra Tubera aconi.ti keres;;tiuelszete. sclerenchyrn sejt. A bel:ső 
.(a. llü!sö kéreg (pnra); b. közép kérrg; e. lrfü;ejt.ek k:érget (17. ábra, e) alkotó 
u közép kéregben; rl. en<lodermis; e. belső kCreg; sojte}c legkivüJ ériJ1tÖ irá
l· a cambiunniak eg;y kiugró csöc:'a cdényu;yaláb-

bal: g. bél.> nyában nyúltak, benr1ebb 
görr1bölyüek, a can1biun1 szon1szédságában pedig· súgár irányá-

i ... 

1 

T 
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ban megnyúltak A belső kéregnek e részét\ elmosódott bél
és 11áncssngara.k vol1etők ki. A h.áncssugarakban szitáscsövekből 
álló görnbölyíí kötegek fordulnak elé, melyek néha szétszórtak, 
máskor körbe helyezkednek eL 

A cambitm1 (17. ábra, f) több sejt.sor széles és 5--7 sug·arú 
csillag módjára halad a bél és kéreg közt. Az edénykötegek 
a carnbinm belsö oldalához vannak nyomlllva és minden csi!
lagsúgár csúcsában 1-1 vastag edónykötog, a csillag behajló 
szögletóben pedig 1--1 jóvnl vékonyabb, alig 3-4 edényből 
álló köt8'g·et lzapun-k. Ay_, edények: részben csavaros, részben 
pítvnros-petJrt,yes n1egvastagodást 1nutatnak. 

A bél (17, ábra, !J) parenchym sejtjei nagyok, sokszögletüek. 

Összeté\'eszthetö a drog vag;y lehet közte: 

~-lconit1t1n varicf:fafn1n L. (ennek válfaja az a. acutum); nálnok is terem. 
C+u1nója. kiscbhy aránylag vastagabb, fája és belo rövid súgaras. 

Aconi.fion Stoerkia1nMn .ReichcnlJ. a gyökero gyakran hármasával van 
összetapadva, hosszúak vékonyak, mogrepocltek. 

Akonitnin l,1Jcoctonn1n _L., virágu, sárga, nem gu1nója van, hanem sürün 
begyökerezett gyöktörzse. 

~'lco11itu.·111. f'e1·nx lVall. (ra.d. aconi indica); a I-Ii1naláyán t0ro1u, gumója. 
nagyobb, 7-10 cin. hosszlÍ 1 fekotós 0 barna, hosszában ránczos, magános. Aconi-
tin helyett psoudo-aconit.int tartalinaz. -

AconiJu:m, l 1'·isclicn: .Reich. (vagy acon. chinenRe vagy r. aconiti ja~ 
ponica.) ; ,Ja.pán ószaki rószén terem, gumója kisobb) japaconitint tartalrnaz. 

Aconii:nin anthora; J_{nw_ójfl, kicsiny, kcreszhnotszetén a, kéreg a bélnél 
jóval -vasta.gabb1 carnhiumán belül sugaras, virágíl sárga. 

Egyes ada!Jja leqfeljebb 0.10 gramm, 
Napi adagja leqfeljebb 0.50 gramm, 
~"- ca : 10 grm. 2 k1·. 

Aether 1welic11~ 
Eczetsavas aeth.yl aether. 

C,H,-0--C,H,O tömecssúlya f38, 

Tiszta, színtelen, átlátszó sajátságos kellemes gyümölc1i
szagú folyadék. Alkohollal és aetherrel minden arányban ke
verheW. 

Fajsúly• 0.90, 
Forráspontja 7"1-76" 
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Vizsgálat. 
1. Egyenlő térfogatú vízzel 

összerázva, a víz térfogata leg
följebb egytizodrészszel sza
porodjék. 

2. Órai-'lveger1 elpárologtatva 
ne 11agjrjon idegen szagú n1a

rndékot. 
3. A beletmü·tottkék Jakrnus-

papirt ne vörösítse meg. . 
1±. Ha a készítmény savanyú 1 

lett, kevés magnesiurnoxyddal 
összol'ázzuk_; azután zárt edény
ben megolvasztott ca.lciurnchló
ridon 2•1 óráig állani hagyjuk. 
Azután vízfürdőből elpárolog
tatjuk. 

Ára: 10 grm. 9 kr. 

ri'érfogat nagyobbodás = al
kohol. 

[degcnnen1ü szag = idegen 
aether-fólék (vajsavaether 

amylaether). 
Nicgvörösítés = eezetsav. 

Niegsavanyodás = részleges 
felboml:ís eczotsavra és alko
holra C2H,O-C2H,O+H2ü = 

C2 H,02 +C2H,OH. 

Aethe:r depuratus. 
~ Tiszti.tett aethe:r. -

C
2
H, OC2H, tömr.cssúlya 7 4. 

Tiszta, átlátszó, színtelen, igen könnyen mozgó folyadék, 
sajátszerű átható szaggal. Nagyon gyulékony és könnyen 
illanó. Alkohollal és zsiros olajokkal elegyitbető. 

Fajsúlya 0.724-0.728 
Forráspontja 34-36° 
Azonosság megállapítása. 
A forráspont, illanóság, gyulékonyság, továbbá hogy platina 

feketére csepegtetve meggyúl. Chlorgázba öntve felrobban. 

Vizsgálat. 
1. Egyenlő térfogatú vízzel 

összerázva a víz térfogata leg
följebb tizedrészszel szaparod
jék és ne váljék zavarossá s 
a kémhatása se legyen savanyú. 

Savanyú kémhatás = sza
badsavak, kénsav, eczetsav. 

Térfogat szaporodás = a!
kohol. 

2. é)raüvegen elpárologtatva 
ne hagyjon idegen szagú 1na~ 
radékot. 

Ára: 10 grrn. 4 kr. 
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Idegen szagú n1aradók_ ==
kozmás olajok. 

!garhms chl:rurgm·mn. 
- Tapló gomba. -

Származik a polyporus fomentarius Fries.-től (hymenomy
cetes, héjasgombák). 

Egész Közép e urópában honos, különösen idős tölgyek 
törzsén tenyészik. Termőtelepe kalapalakú vagy párnaszerű, 
kerekded, nyeletlen, ki vül súirke vagy fehéres, alant lupos és 
rozsdaszínű likacsokkal ellátott.. Sugár irányában keresztül 
metszve, két rétegét lehet megkülömböztetni, a melyek élesen 
vannak elválasztva egymástól. E két réteg közül az alsó egye
netlen szélességű, szürkés bama és apró tömlőkből áll, ez a 
gombának a termő rétege (hymenium), a. felső réteg laza, gomba.
szövetet alkot, fahéj szinű, s Rivülről borítva van egy barna
vörös, ttin1ött, kérogszoríí 8Zövettel. 1-~ tapló k:észítésére csalc a 
felső réteg használt.at.ik, a melynek tömött héjszerű részét dőre 
lehántják. A tapló készítésekor a lúgban meglágyított gombát 
fakalapácscsal potyolják és kézzel nagy táblákra nyújtják. A 
gyújtó taplónak szánt táblákat salótromolclatban megáztatják 
és kiszárítják. 

Vizsgálat. 
A salétromban áztatott tapló : 

(melyet orvosi czélokrn hasz-

nálni nem szabad). 

Meggyújtva sziporkázva óg. 
Vízzel kilúgozva s hozzá 1

/ 2 

térfogat tömény kénsavat ele
gyítve, a kihűlés után pedig, az 
elegy fölé, rétegesen, forrósulfát 
oldatot öntve, a két folyadék 
érintkező felületén barna gyűrű 
keletkezik. 

Összetéveszthető a tlrog vagy lehet közte : 
Polyponts igniarius Fr, ez öreg füzfákon és kőrisfákon tonyószik, jóva 

keményebb1 fás, folülotén pedig kiemelkedő övek vannak. 
Á1•a: 10 grm 4 kr. 
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t A l o e 
- Aloé.~ 

Származik a külömböző aloófajoktól, leginkább az aloe 
forox Mill, aloe vulgaris. Lam. és aloo lingua tál (asfodeleae, 
magzflting-félék). Déli Afrikában, Ausztráliában és Indiában 
ten37 észnek. 

~ilz aloé apró cserje, vagy villásan elúgazó fa. Iievele 
vastag, hi1sos, többé-kevésbé szárölelő, csúcsa felé lassacskún 
elkeskenyedik, tövises szélíi és rózsaszerű csoportot képez. 
A gyógyszert a húsos levelekböl kifolyó, megszárított nedv 
szolglil tntja. Kereskedésben aloe l"ddat és a hepatica.t külöm
böztetnek meg. Az előbbi fénylő, külümböző nagyságú dara·
bokból áll, a melyek törése kagylós, vékony szilánkokban át
tetsző, pora sárg·a, szag'a undorító, tgen keserü. Beszárítása ina
gas hőnél történik. Az aloé hepatica. fénytelen, nem áttetsző, bőr
vngy n1ájszínü, iöróslapján gyakran n1árványozott, alacsony 
hőmúrséknól plÍrolják be. 

ch a!oénak előfordulása helye szerint hárnm főcsoportot 
lehet megkülömböztetni, a melyek jóság tekintetébcm és kiné
zésben elütök egyn1ástól 

l. A ka11fiildi aloé (a. capensis) vagy déláfrikai aloé, legna
gyobb részét teszi a gyógyszerként }1asznált aloé lucíd{1.nalc. 
Előállitása 2 föle móclon történik, vagy úgy, hogy a húsos le
veleknek külső részét, a hol az edénynyalábok vonulnak, ]e. 

hántják és csak ezt sajtolják ki, vagy pedig úgy, hogy a földbe 
kicsiny göclröt ásnak, a melyet kecskebfarel kibélelnek s a le
vágott a!oéloveleket ebbe állítgatják a metszési lappal lefol6. 
A böne kifolyó, valamint az előbbi móclon kisajtolt nedvet 
magas hőnél Lepárolják. A kaplüldi aloé sötét, kissé zöldesbe 
hajló barna vagy egészen fekete, áteső fényben a szélein sár
gásan áttetsző, eg·ószen egynen1ű, tiszta, fénylő, kag3rlós törésű, 
pora szép sárga. 

~. Barbadosi aloé (al. barbadensis) vagy nyugat.indiai aloé 
előállításánál, a tőben levágott húsos leveleket ferdén helyezett 
V alakú fa.teknőbe teszik, metszés lapjukkal aláfolé fordítva. 
A teknő hegyes végén nyílás van, a melyen keresztül a ki-

l 
{~ 
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szivárgó növénynedv, az alája tett edénybe folyik. A felfogott 
nedvet rózüstökben berárolják. Az aloénak e faja sötét bör-· 
színü, fénytelen, legföljebb friss töréslapján zsirfényü, igen 
könnyen törik:, törése kag3rlós vagy szemcsés, pora aranysárga 
va.@;;y csoko1árlé színü. 

3) Sokotorai a.loé (a. socotrina), vagy keletáfrikal aloé a 
legrosszabb, s az aloé hcpatica néven kereskedésbe jövő aloe
nak leo·nao·vobb része Sokotorából kerül ki. Bőrszínű vagyzölcles-

"' oJ 

barna) nen1 áttetsző, lcag'ylós töréslí, törési lapja gyakran n1ár~ 
ványzott (zanzibári aloé), pora sárgásbarna. Legnagyobb részét 
a levelek kisajtolása útján nyerik, s a nyert nedvet alacsony 
hőnél szárítják be. 

Allrntrészel<: Aloin, a mely a bepárolásnál szétesik 
50~60 11 ;0 kesorü anyagra (aloókoserü) {:s 30~32°/0 aloé gyún
tám, ezen kivííl illóolaj nyomai. 

Azonossáp; megállapítása. Tömény borszeszes oldatát 
vaschlóricl barn-ászölclre festi. 2 rész forró vízben ha.ma színnel 
oldódik, s az oldat J11eg'l1űlve a lcíváló gyúntától megzavarodik. 

Vlzg(tla.t: 

4 résr, borszeszben tisztán és 
tökúfotesen oldódjék. 

Az előbbi oldat hidegben ne 
zavnrodjék: 111eg. 

Chlorophormban egyáltalán 
ne oldódjék 
aetherben is csak kevéssé . 

ÁTa: 10 gTJll. 3 k1•, 

A kapfölclí aloé oldódik leg
tökéletesebben borszeszben. 

Zavarodás gumiféléklrnl való 
fertőzésre rnutat. 
Chlornfonnban való oldódás= 
Idegen anyagok. 
A tiszta aloéból legföljebb 

3% oldódik, nagyobb oldódás 
idegen anyagok jelenlétére 
mutat. 

Althaea. 

-- Közönséges z:iJiz. -

Származik az althaea·officinális L.-től (malvaceae, mályva.
félék). Egész Kőzépeurópa nedves rétein, vizek partján terem, 

15 
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orvosi czélra kertben tenyésztik. Nálunk levele és gyökere 
hivatalos. 

Az altlrn.ea l"vél kerekded, vagy sr.éles tojásdad, a.lnp
járníl gyakran szívalalrnan kimetszett., az alsó levelek öt, a 
felsiík hitrornlebonyesek, egyenetlenül fogazottak, nyelesek, 
erezotiik tenyeres, mohos tapintatúak, fehéres züldok, szárítva 
összegöngyöliídnek. Izök eleinte nyálkitS, később egy kissé 
csípős. Szagtalanok; virágzáskor ltell gyüjtoni. 

Allmtrészok: növényi nyálka. 
Szöveti szerkezet: (18 ábral. A hámot hullámos szélű 

táblás sejtek alkotják felül-alúl. Szájacs mindkét oldalt (18. 
ábra, d). ,Jellemzö sző-

18. ábra. Althaea levél hercs::t1nelr;zele. 
(a. k5?.ösalapú CfO'~ejLtl szöl'ők, b hólsagos hllmmfri,:yck 
8 >•á!adéktermő sejttel; <'. csavaros edény; rl. szájacs; e. 

rei egysej tüek, vastag·
f.al nak és 3-5-ével 
csoportosulva nőnek 

ki (18. ábra, a) ogy 
lcüzös rnegvastagodott 
alapból, a mely a hám
sejtek közé bo van 
ékelődve. 

Ezeken kivül van
nak tojásdad hólya· · 
gos hárnmirigyok, (18. 
ábra, b) a melyeknek 
.J-Smirigysejtje eme
letszerűen kettesével 
feksZik egymás fölött. 
A levélparenchyma 
felső i'észében jól ki
fejlődött oszlopospa· 
renchyma van.Mindaz 
oszlopos, mind a szi-

bogláralakú mé:;;1,kristál,yesopo1·t 

ban szétszórtan nagy csillagalakú 
találunk. (18. ábra, e). 

vacsos parencl1ymá
sóskasavasmész kristályokat 

A .Magyarország északi részein vadon termő növény levele 
jóval szőrösebb, mint a Németországban tenyésztetté, s keres-
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keclésben e két. faj, mint folia althaeae Hungarica és mint. folia 
altl1aeae Germanica ismeretes. 

Az altbaea gy®l<"wét 
a rövid vastag gyöl~törzsről 
n1etszik le és vayg egészen 
vagy pedig apró darabokba 
vágva jut kereskedésbe. 

F~gyszorül ritkán elága
zó, 11engerdefL husos, 1-2 
dcrrt. hosszú 1 újnyi vastag~ 
fel1éres \'agy csak egy kiss(: 
sárgás, a len1ctszctt :rr1el
lékgyökerek helyén barná
san petytyer.ot.t., rendesen 
fel van hasitva 1 rnetszés
lapján lisztező. A lrnreske
désbeli gyökér legtöbbször 
meg· van 11án1ozvn s íg·y a 
kéreg 11úncsrostjai sza bfl-
do11 feküsznokJ miért rostos 
kinézésü. _;\ 1<.:éreg törése 
l'Ostos, a bélé egyenetlen, 
szen1csés 

1[). úúra. Al'fhru:a g,1;Vlcér kercszl1netszete. 
(11. kózépkérc::;: 11. bGlsőkéreg·; e. cuwbiurn; rl. 

béls1'i.;nr; e. fasúgúr.J 

Sajátságo~~ gyenge szngi't 1 nyálkás ízí't . ..:\ vadontorrnö, vagy 
tenyésztett gyiikel'et 1avaNz kc'lidetén vagy ősszel lcell ásni7 ·és 
gyorsan szárítani. .,:\ vén, clf'ásoclott gyökeret, valarnint a szu-
va8 és szürlcés kérgüt, orvosi czélolzra 11asználni ncn1 szabad. 

Alkatrészek: Bi3°,: 0 niivrhiyi nyálka, 10°/1i czukor stb. 
.I{eresztn1otszetén a bél ütszür olyan f'Zélcs_, rnint a kéreg) 

egymástól barna cambium választja cl. :lfincl a kéreg, mind a 
bél, határozatlanul súgaras. 

Szöveti szPrkezct: (lD ábra) a külső kéreg többsoros 
parája, valamint a közép kéregnek (19. ábra, it) érintő irány~ 

ban megnyúlt sejtsorai a gyógyszerül használt althaea gyökér
nél nagyobbrészt le van hámozva s így legkívül a belső kér
get (19 ábra, b) találjuk, a melyben l-2 soros bélsétgarak 
váltakoznak szélessbb háncssúgarakkal. A bélsúgár-sejtek göm~ 

15* 
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bölyüek, vagy egy kissé érintő irányában 111egnyúltak, a háncs~ 
súgarak sejtjei gömbölydedek, sokszögletüek, s köztük körbe 
elhelyezve apró háncskötegok vannak, a melyek rostszer(í sej
tekből és köztük kevés szitáscsőből állanak. 

A belső kérget a fától 4~6 sejt.sor széles cambiurngyűrü 

(19. ábra, e) választ.ja el. A fában látható bél- (19 ábra, cl) és 
fasúgarak (19. ábra, e) szabályos folytatásai a kéreg s(igarai
nak s a központ felé .messzire benyúlva, az alapszövotben 
elv0sznek. 

A gyökér közepén levő paronchyrnsejtek vékonyfaluak, 
kerekdeclek vagy sokszögletüek, súgaras sorokban elrendczettek 
és lánczszemek módjára függenek össze egymással. A 2-3 
edényből álló apró köt.egek súgarasan feküsznek, a központot 
pedig egy, a többinél jóval vastagabb edényköteg foglalja ol. 
Úg-y a kéreg-, mint a bél parenchyrnsejtjeinek legnagyobb része 
apró egyszerű keményítő szemcsékkel van tömve. E sejtek 
közt. szétszórtan nyállrnsejtek láthatók, a melyek alakja tojás
dad, faluk vékony, s világosabbak és nagyobbak a szomszédos 
sejteknól. Sóslrnsavasmészből: álló bogláralakú kris1.álycsopor
tok az egész növényben találhatók szétszórtan, legtöbb a köz
ponti edénynyaláb szomszédságában. 

Vizsgálat. 
Az althaea gyökerét híg só

savval meg1nosva és a folyadék-
1107, szénsavasnátront adva, fehér 
csapadék ne keletkezzék. 

Fehér csapa dók ( calcium car·· 
bonat) mészvizzel„ luétával 
vagy gypszszel való fohérító· 
sére mutat. 

Összetéveszthető a drog vagy lehet közte: 

Althaen narbonensis; fásabb, korosztmetszetén fölváltva sárgás ós feh6-

res kö1·ök -váltakoznitk. 
Althaea rosea Oav., szivó9'1 sárgás~fehér, fal'ostjai durvábbak. 
Ára: 100 grtn. 20 kr. 

A l u m e n. 
- '!i:msó. Aluminium~káliumsulfát. 

K,Al,(S0.)„24H,O tömecssúlya. 948. 
Színtelen áttetsző nyolezlarJú, kemény, kristályos test, vagy ' ' ~ , 

kristálydarabok, melyek a levegőn kissé elmállanak. Edeses. 
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üsszel1úzó ízüok. I\:én1hatásuk sa van fú. T1iz éR félsúlyrész víz
ben oldhatók. 

Azonosság megállapítása. 

l. Hevítve előbb n1ogolvad, azutú.n vizet vesztvo likacsos 
tön1eggé válik:. ]TI törnoget 1nagasabb 11őn1érsékre l1evítve l~én-„ 

savat. fejleszt. 
2. Yizes oldata nátriumhydroxycldal fehér kocsonyás a!u

mfoiumbydroxyd emipadékot ad, s oz a kómszer fölöslegében 
tökéletesen oldható. A nátronhyclrátos oldatból a csapadék 
chlórnmmon hozzáadására újból kiválik. 

K,Al2(S0,),+6KOH~4K2S0 1+Al 2(0H)„. 
3. Platinadróton hevítve a színtelen lángot kálium tar-

talmúórt ibolya-színre festi. 
4. 13áryumchlórid-olclattal fehér, savakban 

kénsavasbáry11m csapadékot ad. 
oldhatatlan 

Vizsgálat. 
1. Vizesoldata 11: 201 kén

hydrogéntől ne változzék. 
2. Vizes oldata nál.ronhydrát

tal túltelítvo, s melegítve ne 
ára.szszon an1n1oniák szagot. 

a. Nátronhyclráttal túltelített 
olclatakénammoniumnrnl telítve 
ne adjon csapadékot. 

Ára.: 10 gr1n ::! kr. 

Barna színeződés vagy csft "" 
padék~fémek: ólom, réz. 

L~n1n1oniáJc szag = 1\.n1nan°' 
nimn-timsó 

(NH,) 2 Al2(S0.1),,2.JH20 
Feb_ér zavarodás vagy esa

padék = zink, Fekete zava
rodás vagy csapadék: = vas. 

!lumen ustum. 
- Égetett timsó ~ 

K2Al2(S01), tömecssúlya 516. 
Fehér por, mely 25 rész ví.zben bár lassnn, de tökéletesen 

oldható. 
AZOHO!ilfHi~ u1egállapítása 

kristályos timsónál. 

Vizsgálat. 
J. Két grammját kis por

czellán tégelyben g·yengén iz- i 

oly n1ódon történik, n1int a 

Nagyobb súlyveszteség 
vízfaI'talom. 
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zítva súlyából legfeljebb 0.2 
grammot veszítsen. 

2. Egy rész timsót 25 rész 
vízben oldva színtelen tiszta ol
dattá oldódjék. 

1\. további vizsgálat ugyanaz, 
111int a jegeczes tin1sónál. 

_:\ra: 10 grm. 3 kr. 

Zavaros oldat -:- túlságos 
k ihevi 1 és következtében rész
leges bomlást szenvedett., Al,O, 
keletkezett, a mely vízben nem 
oldódik. 

Alumen bydrooxydátum. 
Al 1:i.n1iníum·hyd:roxyd, 

Al 2(0H)6 tömecssCilya 15G. 

1''ehér könnyú, a nyelvhez tapadó por, mely vízzel kö
zömbös kémhatású péppé elegyedik. 

Azonosság megállapítása. 

Nátronl(igban tökéletesen oldódik, ha nem régi, híg savak· 
ban is. N átronhydrátos oldatából chlórarnmonnal fehér kocso·· 
nyás csapadék válik ki. 

Vizsgálat. 
1. Savakban oldva kénhydro· 

géntéíl ne változzék. 
2. Tiszta platina-dróton szín

telen lúnghan hevítve, a lángot 
ne s'l:Ínezza. 

B. N átronhydl'ictos oldata föz
ve ne terjeszszen arnn1oniák: 
szagot. 

Ara: 10 gr1n. 28 kr. 

Barna színeződé;:; vag·3~ csa
padék ~ fémek. 

lbolyaszínez5dés ~ kálium 
vegyületek. Sárga színozödós = 
nátrium vegyületek. 

An1n1onlák Sí',ag 
nium vegyületek. 

arnmo~ 

A mmonlacum. 
- Ammonitl.k gyánta. 

Származik a Perzsiában honos dorenm ammoniacnm Don„· 
tói (umbelliferae, ernyősök). 2-3 méter magas növény, szúra le
véltelen, kopasz. Gyógyszerül a levegőn megszáradt tejnedvót 
használják, a mi. n1agától izzad ki a szár ép részein, va.g·y ro~ 
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vara k szúr:isa miatt támadott 11ézagokon és a 
részében előfordul. 

növény mlnde11 

A megszáradt tejnedv gömbölyded szemcsékben ford úl elő, a 
melyek borsó vagy diórnigyságúak, néha több összetapad belőlük. 

_l\ szen1csék: kivül sárgásbarná.sak, fénytelenelc 1 vagy gyen
gén zsirl'ényűek, kagylós törósüek, töréslapja tejfehér, opalizáló. 
Fiidegben kernén:y, i,örék:eny, poritható} n1elegben n1eg1ág·yúl, 
tapadós lesz és foghagyn1ál1oz hasonló sz~got terjeszt; csipő.s 

}(eserli. 
E 1eirtarr1 a.laltja az an1monÜlcu111na.k (an1moniacurn in 

granis) képezi n nálunk hivatalos gyógyszert, a melyet porrá 
törve, szitálás által n1eg l\:ell tisztítani apróbb tisztátlanságoktóL 

J\._z arr11noniac~11n1nalc az a faja., a mely zöldesbarna., nö
vényi r('8zekből, földből és lrnvicsból álló alapanyag·ban, csa.k 
egy-egy szen1esét tartalmaz beúgyazva (arr1n1oniacun1 in massis) 
kevésbé értékes, tiltott. 

Alkatrészek: 1.5°/0 illóolaj, li0-70°/0 gyanta és 2---3°/o 

1nézga. 
Az azonosság n1egá]]apitása.. I-Iúro1nszoros n1cr1nyiségű_ 

vízzel ö~sze(lörzsiilve fel1ér fcjet.et képez 1 n1ely muró nátronlúg 
J1ozzú.adásál'a st'trga 1 később barnás s:r;Íu űvé lesz. Alkoholos ol~ 
data tön1ónykénsav 11ozzáarlására tiszta burgnndi vörös, sósa;y 
]1ozzáadásúra zavaros opá1izúló Hz'inüvé lesz, n1clegítve pedig 

n1eg-sárgúl. 
Vizsgálat. 

_Hcí.ron1szoroR n1ennyiségü só
snvva1 leöntve ne pezsegjen. 

Színét 60°C-míl so változtassa 
n1cg. 

}l1·a: _10 grm. ö kr. 

Pezsgés, szénsavas föl,lek~ 

kel való fertőzésre mntat 
Előbb ibolya, végre sárga 

színeződfoi galbanummal váló 
fertőzésr·e mutat. 

A mmonium 1w~tlc11m solutum. 
-- Eczetsavas ammoneldat -

C.)I„NH, 0, tömecssúlya 77. 

Színtelen, tiszta, átlátszó folyadék. Hevítés közben töké· 
letescn elillan. C+yengén eczetsav szagú, közön1bös hatású. 

Fajsúlya Ul30. 
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Száz súlyrészében 15 súlyrész ammoninm accticnmot 
tartalmaz, 

Azonosság megálla1iítása, 
L Az oldat ferdchlórid oldattal megvörösödik, er·zets a

vasvas keletkezik 

3C2H,(NHJ0 2+ FoCl3 = Fe(l\H3 0,),+31\'H,CL 
Ha a vörös szírül oldatot felfőzzük és vízzel jól felhígít

juk sárga színü bázisoseczetsa.vasvas csapódik ki: 

Fe(C,H,0,),+2H,0= Fe<~~H~8, +2C,Il, O, 

2. Egy kén1lét nátronh;ydráttal főzve an1n1011iúk ·szagot 
áraszt. 

Vi7.sµ;úlat: 
L Kén hydrugénnel csapadé

kot ne adjon, 
Barna színeződés vag~r esa~ 

padék =fémek: ólom, réz, 
J?ehér zavarodás = zink. 

2. Kénan1moninn1 ne zavaro · Zavarodás vag·y barna csa-
sítsa n1eg. padék == vas. 

3. Báryurnnitrát olclattól ne 
változzék 

4, Pár cseppjét bepárolva s 
a maradékot izzítva tökéletesen 
illanjon eL 

5, Kék és vörös lakmuspa
pirt belemártva se az eg·yik, se 
a 111ásilz színét ne változtas
sa meg, 

J\ra: 10 grru. 5 kr. 

Fel1ór zavarodás = zink. 
Fel1é1· zavarodás, vag3T csa

padék= kénsavassók. 
l\1aradék visszal1ag·yása=tiiz

áiió szervetlen súk 

A kék lakmusz rnegvörösí
tése =szabad eczetsav, 

A vörös lak_n1us megkókí
tése = szabad ammouiák. 

Ammoninm cinbo11icnm. 

- Sg:énsavas arnmonium. ~ 

(NH,)HC0:1+(NH,)2CO, tömecssúlya = 157, 
Színtelen, áttetsző, kemény darabokból álL Az anmronium 

carbonát átható an1111onják szagú és erős lúgos 11atúsú
1 

sayak-

i 

-
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lzal pezseg" Négy súlyrész vízben lassan, de tö1(életesen fel~ 
olrlódiJc 

Azonosság megállapítása, 
Arnrnoni:'tk szagú Hevítve tökéletesen elillan, SaYakkal 

leöntve pezsgés között szénsavat fejleszt 
Vizgáfa.t.: 

L Egy darabkát kémcsőben, J\fomdék= idegen anyagok 
melynek nyílását hengcralakú 
sziirőpapir tekercscscl .lazán 
elzúrtuk, hevítve maradék nél-
kül illanjon el, a nélklil, hogy 
az e(l6ny fenek:én, vag:y a pa-
pirtekercson sötét színíí foltok 
szúrn1azuánalz. 

2, EczetS1wval telített. olda
tánal< u-6 köbcentirnelero JO 
csepp 1„ 0 -ocl normál jócloclol
dattal se azonna1 1 su huza1110-
sabb iclű mulva ne adjon csa-
parlékoL 

3, Öt sz{izalékos oldata eczet
savval túlt,elítve ne zavarocljék 
meg, 

a) k6nl1:ydrog·éntől 

/,) bárynmnitrúttól 
' 

1 
r:)vag'y oxúlsavas ainmoniun1tól, 

1 

4, Vizes oldata fölösleges ezüst i 

nitráttal elegyítve s azután sa
Jétron1savval rnogsavanyítva, 1 

leg'füljebb gyengén zavarod
jék: 1neg. 

;), 1 gran11r1ot salétron1sav
val elbontva s vízfürdőn szá
razra párolva színtelen n1a1·a
dékot hagyjon, 

~~ra: 10 g1•n1. 2 kr. 

Csapadék = idegen kozmás 
anyagok, 

Bal'na színeződés vag:r c~a
paclék = fémek, 

Fehér zavarodás = k:énsa= 
vassólL 

li1el16r zavarodás vag;y csapa
dék = calcium vcgyiilctek, 

Zavarodás ~= axnmoniun1~ 
chlórld, 

Színes maradók 
idegen anyagok 

kozrnás 



A mmonlnm chloratum 
- Szalmiák, Szalarn.1as6. --

NH,Cl tömocssúlya 53.4 

Fehér, kristályos por; egyenlő merrnyisógü forró és há
rom annyi hideg vízben oldható. Kémhatása közömbös. Száraz 
kémcsőbe hevítve megolvadás nélkül tökéletesen elillan és 
tiszta fehér szálladékot ad 

Azonosság megállapítása. 
Nátron]úggal }1evítve ammoniák: szagot terjeszt. 

oldata ezüstnitráttal ammoniákban oldható túrós fehér 
eziist csapadékot ad. 

\Tizes 

ch/ár-

V izsgillat. 1 
1. Vizes oldata ne zwarodjék: ! 
a) chlórbáryumtól 

b) kiínhydrogéntől 

e) kénn.1111noniumtól 

dl Oxálsavas ammoniumtól. 

2 \~izes oldata 1
/ 10 -cd jód

olrlattal se awnnal, se 2-3 óra 
mulva ne adjon csapedékot. 

8. Szúraz kén1csőbe 11evítve 
n1nraclélc vissza hagyása nél
kül illanjon el. 

_Ara: 10 grin 3 kr. 

I1"'el1ér za-varodás vngy csa
padélz = ketisava.s vc§'J ii
letek. 

Barna szlneződés vag·y csa
padók = te1ueh: ó101n, réz. 

Barna, színezé5dés = vaM 
Fr.l1ér zavarodás= (•alciun.1-

vegyületek 
Csapadélc = i<legen kozntú.s 

""" anyagok. 

_f\Iaradélc visszahal1agyúsa = 
ásványi oók. 

-- Kes e:rű mancl.ol a. ~ 

Szát•nw.zik az amygdalus cornmunisL. (varielas amara)-tól 
(a mygclaleae, mandolafél ék). 

Északáfrikában, Szicziliában, l{isázsiá1Jan és 0-örügország'
ban 11onos, 2-10 n1éter n1agas cserje vagy fa, a inelyct n1cle
gcbb vidékeken nálunk is tenyésztenek. 
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Kőgyürnölcse tojásdad, oldalt kissé összenyomott, burka 
húsos, zöldes szinlí és keserű, inegéréskor bőrszerűvé szárad s 
fölreped. A kőhüvely világosbarna, likacsos. 

A rnagvak rendesen hosszas tojásdadok, összenyomottak, 
rninclkét oldalt kissé domborúak, vagy ha két mag volt 
egy kőhlivelyben, akkor lehetnek laposdomborirnk, ritkán ho-
111orúdo111borúak is. i\_ n1ag l1úja hosszában ránezos, sárgásbarna) 
pol'OS és érdes1 vízben áztatva a fel1érszíníi n1agbélrül künynyen 
levonható. /\mag eg'yilc élén, közel a csúcsá.110% van a köldök, 
melytől a dombüt'uhb (J"n lefelé vonul a köldöl<zsinór, de 
ne1n éri cl eg·észen az alapot) hanen1 valarnivel fü]jobb, a 
be],;[j szitdnitl legyező,szerííen szétterül. A belső szádtól lfl-18 
ecténynynláb indul ki, a n1c1~rek a rnn.ghéjban egészen a csÚ-· 
csig' hnlnclnak. 

~ragfcl1órjc nincs1 az cgósz bc1ct csira teszi. Ez fehór, hú~ 
sos, lnposdo1nború 8Ziklovolekböl ós az igen kicsiny gyökérké
ből áll. A heg-ycs, tojásdad plumulat a sziklevelek takarjúk. 

Igen kescrlí 1 vízzel dör·zsölve jellcn1zö illókcserümandola
oJaj 0zngú. 

1\. régi, avnB) beliil sárg·ásfoltosj valarnint a rovaroktól ki
rt\~·ott n1ngvn.kat el ke11 vetni. 

AlkatrészP]1:: 2-4°10 aniyr;dali:n, kristá1Jrosodó gl~rcosida, 

eniulsin. neYLí protcinanyag és 40~4;)0/0 zsírós olaj. LTg:y az nn1yg
dalin, n1int n1. einulsin és a z::drosolaj szn.gtnlanok s rt jollernzö 
szag cr.;ak_ aklzor áll clfí, 11a nz :1n1ygdali11ra. az 01nulsin víz je
lenlétében 11at, a n1ikor az an1Jrgda.lin i:izétesik kélcsavra, i.lló 
keserümandolaolajra (benzaldehyd) és stiillűczukol'J'ii. 17 rész 
an1ygclalinból 1 rész vízn1entes kék.sav éR 8 rész illóolaj hasad le. 

Szöveti szerkezet (20 ábra). A magnak egy külsö és 
egy belső burkát külömböztetjük meg. 

A külső burkon legkivül az epirlermis jellemzö hordó
aln.kú sejtjeit (20- ábra, a) kapjuk a n1e1yek úgy 11ag'}'Ságukat, 
1nint falulc vast-1g'ságát. tekintve1 egyinástó1 igen elütök. _1'""Jg;_r
egy nagyon elfásodik, fala durván Jilzacsos s a szornszód sejtek 
JZözül szembetlínöen kiválik nagyság·a. által. Rendesen üresek, 
Meyer szerint azonban, a mag éretlen ltllapotáhan keményítőt 
tartu1rnaznak, a rniből itt·ott rnég vissza111arad cg·:r kevés. 1\_ 
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-hám alatti sejtsor világos, legön1bölyített sokszüglcrtü pnron~ 
chym (20. ábra, b ), ezen belő! pedig igen összeesett, érintő 
irányában meg·nyúlt sejtekből álló réteg (20. ábra, e) követke
zik. E rétegben edényköte-
gek haladnak, a melyek 
keresztnrntszeten elypticn
solc s legnagyobb részt csa
varos edényekből állanak, 
lcisérve szán1os sósk:asavas 
111ész jegeczeket tartaln1azó 
sejttöl. E bmok legbelső 

:rétogéíll egyetlen sor érintő 
irányábar1 egy kissé n1eg
nyúlt sojtíí cpidermist (20. 
ábra, d) találunk. 

A belső maghéjon két ré
teget klilönböztetünk meg: 
kivül egy világos (20. ábra, 
e) tübbsoros réteget, a mely
nek sejtjei elmosódnak, s 
csak víztiszta sávban el-
vonuló meg'szaggatott vo-

20~ ábta .. A·1uvgdala am.(:ra kcresotnie/s;::ele· 
{ll„ b., e., rl, a kühü g;yiimüksb11i·1ik: rótegei ; 

e. lwlsű gyüwlilcsln1rol'; f'. mn.iffcht-rJo: !J. csira . .) 

nalaknak: látszanak; be1ü1 pedig g'ömböl:ylí, vagy egy kissé 
sugár irányában megnyúlt sejtek (20. ábi„, n egyetlen so
l'át, a mely sejtelc zsirtól és protein anyagtól finornan · szemcy 
esések. Ez utóbbi szen1csés sejtréteg nen1 egyél5 a n1ag fo11ér
jénól s erősebben_ csupán a gyökérk:e szon1sjédságában van ki
fejlődve. 

A csiraleveleket (20. ábra, y) apró görnböly(í sejtú bám 
bmkolja, a nrnlyen belül az egész csirát gömbülyclorl paren
chym sejtek alkotják, igen sok apró szögletes aleuron szemcse 
tartalommal s közbe-·közbe egy-egy nagyobb szemcsét is kapunk. 
A parenchyrnsejtek közt apró spiralis edények haladnak. 

Összetévesztheti) a {1rog vagy lehet kiizte: 

A niv.qrlala dnlC'ts ; ez vala1ni vel nagyobb, vízzel dörzsölve fehér ernu lsiót 
képez anélkül, hogy illó keserüma.ndolaolaj szagot árasztana ::'\en1 keserü, 
hanem étleses olajos ízü 

J~ra: 10 grin 2 kr. 
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Amygdala 1lulcls. 

- Édes m.anci.ola. 

Szárnrnzik az amygclala comrnunis L. (val'ietas dulcis)-tól, 
a mely az előbbinek egy válfaja. 

Előú.7-siában és Északúfrikában honos, Spanyolországban, 
It<ili!1ban szintén eltet'jcdt. Forgalomba legtöbb Perzsiából és 
Spanyolot·sz{1gból kerül; az utóbbi helyről kereskedésbe jövő man
rlolúk közül különiiscn a malagai és jordáni hil'esek, kiváló 
nagyságulc n1iatt. C+yün1öle.so, 1nagva, a kescrü 1nandoláél1oz 
basnnlói csakl1ogy valan1ivel nagyobb s leg·biztosabba.n az 
által külümböztcthotő meg, hogy íze olajos édes, vízzel dör
zsölve pedig szagtalan fejet.et alkot. 

Csak: a friss, egész és nem avas használtassék . 
. 4Jl\:atréf4zek: zsirosolaj 50-55°/0 , czitkor 6°/01 1Jroteinan,yag 

24°/0) gurni és a8pa'1·agi11,. 
Szörnti szerke,etc a keserü mandoláéval rnegegyezií. 
_c\ra: 10 grni. 2 kr. 

Ü~szetéveszthető a drog vagy lehet kU.zte: 

Amyadala. aniara: vala1nivel kisebb, kesel'Ü izü1 vízzel dörzsölve illó 
kescrü1nandolaolaj szagot áraszt. 

Salét:ron1savas·amyl. Amyl i;,itxit. 

C,H11 NO, törnecssúlya 117. 

T\.özö111bös vagy gyengér1 savanyú kén1l1atású k.önnyen 
mozgó, sárgás színü folyadék, melynek sajáts:igos fííszeres íze 
és gyümölcsszer(i szaga van. Vízben alig oldható, alkohollal, 
aetherrel, chlóroformmal elegyíthető. 

Fajsúlya 0.9. 
Forráspoutja 95-98° 
)-.zonossá~· megillla pítás. 
1. lvleggyujtva sárga színú, világító, kormozó lánggal ég„ 

Égésénél n1aradéko t nen1 l1agy vissza. 
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2. Tömény fenósulfát. oldat fölé r"1egezve, s nehány ·csepp 
sósavnt elegyítve hozzái sötétbarna színú gyüi·ű keletkezik. 

a. I-Ia eg·3r köbcentimeter nátronlúgg-al egy-két csepp 
amylnitl'itet vízfürdiín addig melegítünk, míg az amylnitrit 
sza,g-a cltünik: és azután higított kénsavval 1negsnvany~ítjuk: 
pálinkaolajszag [amylalkohoU keletkezik. 

\Tizsgálat. 
1. 5 kcrn. amylni1ritet higított [1 : l OJ 

am1noniákkal össszerázva s a folya.~ 

dékba kék lnkn1usz papirt 1nárt\'a ne 
színeződjék meg. 

i\1egvörösö(lés=szahad~a Y 

2. 2 kcm amylnitritet 8 kcm a111mo· 1' Barna vagy fekete színezöd(•s=-"~ZÍ
niák és 3 kcm alkohol keverékével, : nitő anyagok valeraldehy<l. 
mely kevés eziislnitrátot is tartalmaz ! 

összerázva ne vfiltozzék. 

3. Lepároló [fraktlonáló_] lombikból . Alacsonyabb vagy n1agasabli for--
96 98° között kell átpárolog-nia. : rás pont a készítruény fer!lízöttségé(, 

mutatja. 
A készítményt a napvilágtól inegóva, sötét és híívös helyen ko!J. tartani. ' 

/~gyes adadja legfiiljebb 0,20 gramm. 
Napi udagja le,qfö'ljebb 0,60 grramm 
1\ra: 1 grrn 4 k1·. 

Aml' lum triti.cl. 

- Eu.zakemén.yitö. -

Származik a triticum sat.ivum L.-tól (grillnineae, fúfélék). 
Egész Európában tenyésztett tiszt.abuzából a keményítőt. külön
böző eljárásokkal nyerik. Gyárilag leggyakrabban úgy állítják 
elő, hogy a búzalisztet szitára öntve hidogvízzcl mossák. A ko
ményítő-szen1csék a szitán a rnosóvízzel }{eresztül rnennelc és 
gyorsan leülepednek. Ezt azután ismételve mindaclrlig mossák 
és iszapolják, míg egészen megtisztúl s akkor 60-60 C"-nál 
megszárítják. 

A leírtam módon nyert keményítő szabálytalan alakú 
darabokból áll, a melyek ujjal könnyen porrá morzsolhatók, 
miközben csikorognak, fehérek, többé-kevésbé fénylők (mert 
a szemcsék közt levegő van). Porn igen finom, nem áttetsző, 
szagtalan és ízetlen, hidegvízben és borszeszben oldhatatlan. 

l 
! 

239 

A kereskcdésbeli keményítö még sok vizet. tart.almazv;í.n, 
100 C"-ra hevítve veszít súlyából; míg az egészen száraz, 100 
:fokon felül kö„ülbelől 160 C"-ig változatlan marad, 200 C"-nál 
pedig dextrinnó alakú! át., a nélkül azonban, hogy súlya vál
tozást szenvedne. Vízben 155 C"-on felül hevítve elcsirczesedik. 
96 rész forró vizzol n1ézgás 1 áttetsző, tejszerü, szagtalan folya~ 
dékot alkot. 

Alkatrészek. :'\iigeli szerint. két isomcr anyag keveré
kébiíl áll, a melyek nagyobb része grcmnlose, kisebbrésze pedig 
lce1nényftr'J-ccll11lose. JvJ BJ'P!' tagadja, hogy }{etnón31ítő-cellulose 
lenne benne, 11ane111 az e néven szereplő anyagot an1ylode:n!ri11-
nek tartja, mely a ke· 
ményítiíbő] nyál, erjesztő 
anyag'ok 1 vagy hig·ított sa
vak belrnti1.sára keletke
zik (Smiclt). 

Az azouosság megba~ 
tároz:Íöll. ,J ócldal kékszínií 
lesz; melegítéskor vagy kH.
lilúg· 11oziáadására eltíínik 
a kék szín, kihűlés kor vagy 
sósavval közön1bösJtés után 
azonnal előtünik ismét. 

Szöveti szerl<ezet: (21. 
ábra). A búzakeményítő 
szemcséi (21. ábra I.) rész~ 
bon jgen aprók, részben 
pedig· nagyo1{ s aránylag 
igen kevés átrr1cneti nagy
ság-1'1 sr.en1cse van l{öztül{. 

A nagyobb szemcsék ke
rekek vagy lencse-alakúak, 
vagy élükre fordulva orsó
alakúak. "fag'jok, valamint 
központkörüli rétegzett.sé-

O
r 

0 

lI Zll 

®() l 
0 v o O D 

21. ábra. Keménvítö szentcse"k. 
(I. buza·keményltő; JI árpa-keménJ•Hő ; 
III. tengeri-keményítő ; IV rnarautha-ke-
méuyítő; V. burgonya-k1•ményítű; VI. zab
keméuyít6; VII. rozskeméuyiLü; VIII. hü

velyek keményítő szomcséL) 

gök csak teljes kiszáradáskor látható. Az apró szemcsék 
alakúak, rétegzettséget kiszáradva sem mutatnak. 

golyó 



240 

Üsszeteveszthetö a df•og vagy lehet klizte: 

1. ~·ÚpakeméniJUŐ (amylum hordei) vagy rozskenic'n;i;ító' (a.mylum coreule 
21. ábra, II); a sze1ncsék a buzáénál vala1nivel nagyobbak s közepükön 
csillngalakú repedés van. 

2. Tengeri·keuttfnyítű (amylum maydis1 21. ábt'a, lII) szemcséi közép. 
nagyok, meglehetős egyformák, korekdedok, vagy többó kevésbbé szögle
tesek; rétegzettségök nom vehető ki, legtöbbs:r,ör liároinsug·arú hasa.dt rnag
Yuk van. 

3 1lfa1·antha··ke111ény[tó' (aruylum maranthae 21. ábra, If') egyszcrll 
nagy szerncsék, tojásdad vagy bunkó alakúak, n1agvuk legtöbbször köz· 
ponton kiviil fekvő s közelebb a to1npább véghez ICözponton kivüli réteg~ 
zcttsége hol határozottan hol gyengébben, mindóg kivehető. 

4. Bnrgonyakcnufnyítő (amylun1 solani, 2L ábra, lí),i sze1ncséi nagyság 
tckintetébeu jngadozást 1nutatnak, általában nagyok, még az apró szc1ncs0i 
is. R.endes ala.kjuk tojásdad vagy ka.gylószerü, a heg,yesebb végnél levő 
központon ki\'iili n1agga.1. Az excentricns rétegzettség 1nég- az apró s:-:emcsék_
nél is kivehető. 

;:#' 
.:í. Zab-keinényüő (amylum avenae, 21. ábra, 17I) sze111cséi összetettek 

s reudoscn igen sok szen1cs0 (2-300) alkot inozaikszcrüon összetett tojás_~ 
dad csoportot. A rr111gános szemcsék sok szögletüek1 s0111 magvuk, seru ré·· 
tegzottségök nincsen. 

G, 1Uzs-lce1nényitlJ (amylun1 oryzae1 21, áb1•a„ 'VII) szon1cséi az el6b~ 
biekhfJz hasonlók, de vala1nivel nagyobbak és kovesebL teviídik össze belőle 
(3-100). 1\ n1agános szemcsék apró kristályhoz hasonlók, élesszög!etesek. 
a rnag helyén kerekded vagy csillagszorü repedés. 

7 . . A hiivelyeselc (paszuly1 borsó, loucse) ke1nényít6 szeincséi (21. ábra
1 

V'I!I) tojásdadok, bahalakuak v1tgy vosahez llasonlók. Egyszor;üek és hoszant 
hasadás va.n bennök, rt mely oldalt is sugarasan berepe<lozik. Rétogzettség·e
.központ körüli és jól kivehetö. 

_,,-~ra: 100 grm. 18 kr. 

Angeli e a. 

- -Angyal:Hi. -

Származik az archangelica officinalis Hoffm.-tól (urnbelli"" 
ferae, ernyősök). 

Európa mérsékelt -és északi részeinek mocsaras vidékein, 
valamint Azsiában és Amerikában is termő, 1-2 méter magas, 
kétéves, havasi kóró, virága zöldes. 

Orvosi czélra úgy nálunk mint Thüringiában tenyésztik. 
A nálunk honos összes többi ernyőstől könnyen megkülöm~ 
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böztotl1etö nz ü1tal 1 11ogy i11agva a gyü111ölesburokban szaba
don vnn. 

„\ gyógyszerls:_önyvünlc lcivánta gyökér tőkéje 3~6 cm. 
vastag,, 8 cn1. I1osszú, fölül borítva van az olhnlt levelek i11arad-„ 
ványaival1 egész 11osszában gyürüzött és fé1ig-rnedclig szivacsos 
állornányCt. A tőke slírün be van nővtl hosszú mcllékgyökerek-
1cc1, a n1elyek 5 n1n1.-l cn1. vastRgok 1 hosszában bal'ár,dásalcJ 
harántul ránczosok s a kercskedésbeli drognál rendesen össze 
vannak l1ajszerüen fonva. Rágáskor ég·et.ö, kezdetben édeslcés1 

]césőbb kesernyés ízű 1 
átható i]latos szagú. 

A rnásodik évben 
}ey(j növény gyök:erót 
tavasszal kell ásni s 
gondosan n1ogszárít--" 
vn 1 jó] zúró edényben 
tartani, 

A rovaroktól ösz
~-:zcrúgott gyökereket 
nem szabad hasz
nálni. 

,<\llrntrészek : 
o·B-1°/!) illóolaj, 5n;ü 

gyd1tta, an,r;elícasav, 
angelicin, 1cen1ényítő 

ós c-zukor. 
Kereszónetszeté-n a 

szó1es kéregben bar
nás súgarak, a sárgás 
fában pedig széles fe
hér bélsúg-arak lát
hatók. 

:!'l. ábra. A11grricn _qyi.iklr ken:szl1ncts.zete. 
(a. hül::iő h:ércg; Ii. J;özóp kéreg·; e. belső l>órog; d. balzsa1n

tartók; é. carnbiu1n; (. bólsúgllr; y. fosúgi11·. 

Szöveti szerkezet. (2~. ábrn.) A külső kéreg (22. ábra, a) bar
nás parasejtok több sorából áll. A közópkét·cg (22. :ibra, b) igen kes
keny, s érintő irányában nyult parenchymsejljei keményítőt tartal-
1naznak. E sejtek ]cözt egy1náRtól nagy távolsúgr<1 egy-egy apró 
kerek balzsamtartó van A belső kéreg- (22. ábra, e) széles és kifelé 
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lassacskán elkeskenyedő háncssúgarak váltakoznak benne a külön
böző széles bélsúgarakkal. A bélsúgársejtek súgár irányban meg
nyúltak. A háncssúgarak sejtjei igen aprók, s köztük szabályosan, 
súgaras sorokba rendezve, kerekded balzsamtartók (22. ábra, dJ 
vannak, melyek a cambium felé haladólag folyton kisebbednek. 
A balzsamtHrtók falát alkotó sejtek sárg"!Ís szín líek, és az íír kerülete 
irányában megnyúltak A cambium (2~. ábra, e) összeesett sejtek 
többszörös sorából ii.lL A fában a b6lsúgarak szélesek (22. ábra, f) 
sig'Oll szabályosan váltc_1koznak: az edénysúgal'akkal, ('.:22. {1.bra, g) 
a :ti1clyek legnagyobb részt cgyszerüe1c. egynémelyilcónek azon~ 
ban a ca111biurn felé i1éző része, a másadlagos bélsúg'arak benyo
mulása n1iatt, villásan osztott. 

Az edények tágak, faluk sárgás s vékonyfalú apró fapa
renchymatól vannak környezve. A mellékgyökereknek nincs 
belök, a tőkének azonban nagy parnnchyrnsejtekből álló bele 
van, a melyben szintén lehet egy-egy balzsarntartót látni. 

()sszetéveszthető a. d1·og vagy lehet ki:izte : 

1. A_ngeUca, sU·vest·ns, gyökere >ilágosabb ba.rna, a töke oniószerü, 
me11ékgyökerci ritkábbak, sza.ga kevésbé illatos. Fásabb. 

20 [,ev·islicu,nt affi.cinale f{ochi gyökere s:lrgáR, ág·bogas1 balzsarntartói 
ncuJ képeznek súgaras sorokat és kisebbek. 

:i, Angel·ica lüoralis e:-; angeUca sati·va Frics„ balr.san1butójnk 11en1. 

ké1Jez sugaras soroka.t, viníguk fehér. 
~~ra: 100 gTnL lfi kr. 

Anisum steHatum. 
- Csillagos ánizs. -

Származik az illicium verum Hock.-tól vagy illicium anisa
tun1 I_Jonreil'ótól (mangoliaccae, mang·oliafélélz). Cl1ina délnyugati 
részében honos, innen Japánba ós Tonkingba is átterjedt. Ná
lunk a gyümo"lcse hivatalos, a mely egy központi oszlopocska 
1zörül csillagszerüen elrendezett 8 tüszőből ~1]1. 1\. gyürnölcs 
alapja7 illetve az o.szlopocskának nz a része, 11onnan a szár 
letört, be van 111ólyedve a tü~zök g·erinczéhez viszonyJtva, az 
oszlopocslrn felső vége pedig valamivel magasabbra nyúlik, 
mint a tfüzők felső széle. Az egyes tüszők csolnakalakúak, 
12-18 mm. hosszírnk, 6-10 mm. magasak, oldalt össze
nyornottak, alól hasasabbak, mint fölül, utóbbi helyen a tü-· 
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szők fala fölrepcc1 1 tátong' s minden -tüszőben eg'y összenyo
mott 8 1nrn. 11o~szú, fénylő, goszten,yebarna mag ]átl1aió. 

A tüszők fala esontos, kivül bnrna.viirös sz.n1n, ossze1·án~ 

czosoclottj a 111ag·ot burkoló belső része pedig sh11n, fényes és 
porc;1,szerü. 

Szaga ánizs]10% J1asonló, de kelle11tosobb, íze ódeses
1 

kissé 
égetös, füszeres. 

Allmtrészek: 8-3"/0 illóolc~j, czukor, a magvakban sok 
zsirosolaj. 

Szöveti szerkezet: (:!B. ábra). A kiilső gycirnölcsbmkot 
táblás hámsejtek egy sora alkotja, a melyeket kiviil bamavö
rös cuticnla borít A közópsií gyümölcshurok (2il. ábra, e) 

:!.'/ rí/Jra. Csilla9os ríniz~ yyiimölcsbnr/,:ú1ud;: l<eri:s.2l111efs:::ele. 
!d. „Jajso,i!c•k; /,, mk•11y r1yaláh : ,., kö~('l•SÖ Kl'Ümőkshuni:,; •!. bnls0 gyümölu~but•ok.J 

laza1 pn1·cn(;h,y1nsejtjei 11u11úrnos széllíck1 vékonyalc, bal'nás fa~ 

luak, a belső g·yürnülcsburok felé 11alnclc'ilag rnind apróbbak: 
lesznclc s a 8:t,övct n1egtön1öttöclik ós _közte kozdct1ogcs odóny·T 
nyalúhok lútlrntók (:!8. ábra. li). E sejtek kiizt szétszórtan na-
gyobb olajsojtckot (:!il. ábra, a) kapnnk .. A gyiimöleslmrolrnak 
leírtnn1 közbelső rétegc1 legerősebben i1 tüszö alsó, 11{1.ti részén 
van kifejlődve, honnan a hasi tátongó szél feló lrnladólag foly
ton keskenyedik. A belső gyiimölcsburok (2B. ábra, d) küsejt
sorból áll; a sejtek hosszúra nyúlt oszlopok s egyenesen a tüsző 
üreg·e felé néznelí.:, elrendezésük: szép palissadszeríí. 

l 6 ~ 

l 
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J:jz oszlopossejtek ftllú.nak vastagsága a tüszö[al egyes he

lyein eltérő. 
Összetéveszthető a <11·og vag·y leliet ld\zte: 

IUicitiin religiosuni Rieboldi 1 (illicium anisatum Ii.) ja páni ánizs; gyü1uöl
cse kisebb, a tiiszők fala inkább bőrszerü 1nint csontos A gyii1nölcs alapja 
a tüszők gerinczéhez viszon,yít.va nem inólyed be, uünt a csillagos ánizsnál, 
hane1n éppen kiemelkedik. A tüszők kisebbek és kevésbé összenyomottak, 
a hasi va.rán;yuak megfelelői cg erősebben tátonganak) csúcsa pedig fölfelé hajló 
csí5rbe nyúlik ki. A n1agvak világ·osabbak, sárg·ások s alig vannak össze~ 
nyomva. Szaga, íze nndorító. A japáni anizsnak sikünnán n~vlL alkatrésze 

igen mérges, a pikrotoxinhoz hasonló hatású 
Ind,iríban honos ·1ncis i.llicinm fajoknak több tüszőjllk vnn1 lnég pedig 

rendesen 13. 
_1\._ra: 100 grn1. 48 kr. 

Anisum vnlgare. 
Közönséges á1;.izs. -

Származik a pirnpinella anisum L -tói (umbelliferae, emyő-
sök). ]~~g,ypto1nban 1 ICisázsiában, Görögországban vadon tcrn1ő 
emyiís növény, nálunk tenyésztik. Gyümölcse hivatalos. Tojás
dad vagy félgömbölyded, köl'lealakú, oldalt egy kissé össze· 
Dyon1ott, alapjánál 3 111111. széles, 5 n1n1. 11osszl1 (az olaszor
szági nagyobb) Csúcsán rövid bibotalppal és bibeszárral van 
}{oronázva„ A g'}rü111ölcsfelek re11deson össze vannaJz tapadva, 
s rnindenik:en 5 alig kiorneJkedő borda, a n1elyeJz va]n1nivel vi~ 
lágosabbak_ a köztök levü négy, csal{ 1-::evéssé bcn1ó1yeclő völg:r-
11óL Ez egész gyün1ülcs sürün pelyl1es. Ige11 i11atos 1 r;igáskor 
egy kissé égeti a nyelvet, e mellett édeskés. 

Alkatl'észek: 2-3°!,, illóolaj és zsirosolaj. 
Az illóolaj a gyümölcsbmokban haladó csatornácskákban 

foglaltatik és 80-\JO'/o szilárd anetholból, 20-25"/0 folyékony 
anetholból s a torpent.inhez hasonló olajból áll. 

Keresztmetszete sr.éles tojásdad vagy fülhöz hasonló. 
Szöveti szerkezet: (24. ábra) A külső gyümölcsbmok 

háma legnagyobbrészt rövid szőrökké alakul át. E szőrök finoman 
szemölcsösök. A középső gyümölcsbmok sejtjei érintő irányá
ban erősen mog vannak nyúlva ós összenyomattak. E rétegnek 
a kevéssé kiemelkedő 5 bordába nyúló részében, egy-egy gyengén 
[ejlett edény-köteg (24. ábra, b) foglal helyet. Az olaj tartók (24. 

ábra, e.-c) igen sűrün fel<üsznek (ren
desen BO-H5 olajtal'tója van) s egy
máshoz oly közel vannak, hogy gyak
ran a két szomszédos olajtartó összcfoly 
egyn1ással. b~ tartók érintő irányúhan 
megnyúltak: s külörr1bözéí nngysúguak:. 
A belső gylimölcsburkot 2-3 sejtsor 
teszi1 a sojtel< érintő irányban n1eg
nyúltak. A mag fehérje az érintkező 
l.apmíl kétoldalt egy kissé bemélyed, 
közbül pedig elődomborodik. :-3ejtjei 
táblás parenchymsejtck, zsiros olajat 
és fehórjenernü anyagot tartalmaznak. 

Összetéveszthető a drng vagy 
lehet kib:te~ 

_l1'ru.ctns cou(i1 bordái kH:1111elkcdiíbbek, a 

2-15 

,'J4. dh1·a. KO'.::b·nséges úni.<:s 
·Objtartól nincsenek, ba,non1 a belső gyü- gy it 1niilcs ének ke 1·es i;t 1net s z·et e, 

gyürnölcs kopas7., keresztn1ctszote vesoa.lakü1 

xnölcsbueok 6rint6 irányban n1cgnyúlt tftblás («. az ogeEz g:ylhnölcs Jnwes~trnot.· 
sejtsora tat"taltnaz olajat. Szárazon szagtala,n, :;zoto kh:i n<1gyitcissal; 11 • r1 bord!lba.u 
ká!llúggal n1egncdvcsltve azonban jellcn1zö !oyő etléuyuyaláh ; e. olajtariól~. 

egérhugyszagú, egy kissé keserü. 
J!ás JiÚnpúwll(i /'a;)oktúl (p. saxifrnga1 p. n1agua) a gyíirnölcs szőrössége 

által külötnbözik. 
)\._ra: 100 grn1. 15 ke. 

A:;?l a:rzént:rioxyd ellenszere. 

Barna zavaros koverók. 

Azonosság luegál~apitása. 

1. Rgy k:érnléje sósavban oldva s~irga vérlúgsóval lzék= 
csapadékot ad. A csapadék fol'!'iferrócyanür. 

2. Sósavas oldata a1nn1oniákk:al és cl1lól'atnrnoniun1111al 
rozsdabama csapadékot ad. 

3. A barna szí.nű csapadóhól lesz(írt oldat, phosphorsavas
nátl'iurn és ammoniákkal fehér jegeczes csapadékot képez. A 
csapadélc n1agnési un1 an1n1011iunJphosphát. iVIgNH4 PO 4. 

l 
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.J. Szürecléke báryurn·chlóricldal fohór csapadékot ad, a 
csapadék kénsavasbáryum. 

Vizsgálat: 
1. A kész antidotum arseni·· Maradék ásványi sók. 

ciből egy kémlét megszíírve a 
szüredék elpárolgása után ne 
n1aradjon n1aradék. 

:2. A l<ószítn1ény egy kis ré- 11~ol1ér zavarodás vagy csapa-
szét megszürve, a sziiredék ezüst-: dék ~ chlóridok. 
nitrúttól ne zavarosocljék. · 

\[inden rendeléskor frissen készítendő. 
~..\_ra: 10 grrn. 2 kr. 

A ntHebrinum. 

C6 H.1NH02H,02 tömecssúlya 135. 
A rhom bos rendszerbe tartozó színtelen lemezes ós selyem

fényü kristúlyok:ban jegeczedilc; tapintása zsiros; szaga nlncs~ 
íze égető, kó111l1atása közön1bös. 1--Iideg vizbe11 nel1ezen, f'oJTÓ·"· 
ban könnyebben oldódik. Alkohol, aether könnyen oldja. 

Olvatláspon~ja 112°0. 
Forráspontja 2% 00. Domlás nélkül párolog. 

„4.zonossúg; n1egállapitása. 
1. Tömény kálilúggal fözve szét esik anilime és eczet-· 

sn vaskúliun1 rn. 
2. Egy kis mennyiségét szilárd káliltydráttal hevítve a 

megolvasztott tön1og felületén og3r csepp anilin vá1ilc lci. Ha 
a tö111eget kil1l'tlése utún híg lcé11savval telítjük, 6s a fell1ig'ított 
oldathoz pár csepp cltlórvizet adunk ibolya színeződés !tll elő. 

3. Egyenlő mennyiségü számz clilórzinkkcl hosszabb ideig 
mintegy 280°-ra hevítve, szép sár·g'a tön1oggé változi1c át, n1ely 
zöldesen fluoreskál és igen hig sósavban feloldódik. A hevítés 
alatt részben f!avanilinné O";EI14N 2 alakul. 

4. Kis mennyiségü antifebrin alkoholos kálihydrát és 
chloroformmal hevítve undorító szagot áraszt, izóbenzoni ll'il 
keletkezik. A kálihyclrát bohatás:\ra először anilin keletkezik, 

\ 

-1 

1 
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ez a fölösleges kálihydrát által chloroform jelenlétében izo
nitrillé alakul 

0 0H,NH02H:10+KOH=C2H,K02 +Gr;H,NH2 

Or;H,NH,+3KOH+OH013=3K0l+Cr.H,NC+3H20 

Vizsgálat 

1. Tökéleltlscn szagtalan le
gyen és a ne<lves kék lakmusz
papírt no vörösítse meg. 

2. Egy gran1ja 50 gTan1n1 n1e
leg vízben tökólotosen oldódjék 
színtelen oldattá. 

3. T)latlna-len1ezen 11ovít\re tö
kéletesen égjen eL 

4. 2 0·0-os vizes oldata ferl'ichlorid
tól ne színozüdjék:. 

tí. Ol>ndáspontja legyen 1120. 

Ál'n: 1 grin. i1 kr, 

Eczetsav szag \ragy a kél( lak
rnusz i11egvörösítése =szabadra 
eczetsav. 

Színes oldat = i<legen szer· 
vee anyag;ok. 

Maradék ~ ásványsók. 

Vörös i::;zít1ezlídés = A ntipyrin. 
/',iilcls:án == 'l'hnllin. 
Zöhle8-l'okele = Anilin. 
lvfegha.tái_·ozúsn, az általános részben 
foglalt eljárás szerint. történik. 

Antipyrinum. 

.A:t'ltipyrin. Phenildimethyl--Isopyra.solon. 

C11 H 12N 20 tömecssúlya 1118. 

Fel1ér, kristályos por, vag3r nngyobb 11asába1akú jegoczc
lzet allcot.. Szaga nincs. Ize lces(~rnyés Saját Ri'1lyú.núJ lzcvesebb 
vízben, egy súlyrész a1koholban, ug·ynnannyi ehlo1·oforn1ban és 
köriilbelöl 50 súlyrész nethcrbon oldlmt(i. Vizes oldata színte
len vagy gyengén sárgás közön1bös kén1hatúsú. 

Olvadáspon\ja 1rn°0. 
Azonosság megállapítása. 
1. Híg vizes oldat.a, kevés higitott kónsavva1 1110,gsava~ 

nyílva és nehány csepp nátriumnitrit oldattal elegyítve zöldes
lc6k színü le,sz. 

'.!. Igen híg (1: 1000) oldatából két köbcentimetor egy 
csepp fcrriohloridoldnttól sötétvöriis színt ölt, mely púr csepp 
tön1ény kónsn.v 11ozzáadásúra sárga színbe inegy át. 

~ ..... _c_ __ .:.._ __________________________________ ....!l&"""---~~~·~···~• ·~·,-,,,„,~=-·~~-----~~-------------=,~+~'~'wnr:.J 
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Vizsgálat: 
1. 110°-nál alacsonyabban ne 

olvadjon. 
2. Platina lemezen hevítve 

maradék nélkül égjen el. 
il. Oldata kénhydrogéntűl ne 

változzék 
4. O. l gr. antipyrint feloldunk 

100 gr. deszt. vízben Az így 
elkészített oldatból lemérünk 
2 kcm .. t és egy csepp vas· 
chlórid oldatot adunk hozzá; 
sötét vörös súneződés áll elő, 

n1ely eg3r csepp tön1ón.r Jcén
savval világos sárgává válik. 

Ára: 1 grm. 16 kr. 

Alacsonyabb olvadáspont~ 
tisztátalan készítmény. 

1'1aradélc visszal1agyása = 

ásványsó. 
Barna szÍ11eződés vagy csa

padék ~ fémek. 
Vaschlóriclclal Kénsav hoz-
előidézett szín. záadásával 

kelotkcztí szín. 
\'ilágossát',ga kék 

carbolsnv 
kék sárgásbarna 

Rezorcin 

: ibol:ya eltünik 
salicylsav' 

barna biborvörös 
kairin 

t Apomorpbinum llyllrocl1loricum m·ystaHisntum. 
- Sósavas apomo:rphin, ·

C„H17NO,HC1 tiimecssúlya 303.4 

I\.ristályos szürkésfehér por; nedves levegőn lcülönösen a 
világosság behatása alatt könnyen megzöldül és elbomlik. Kö
l'ülbelől 30 súlyrész vízben és 20 rész alkoholban oldható. 
Aether és chloroformban majdnem oldhat.lan. Vizes oldata kö
zön1bös 11atásl~; föln1e:e3·ít~;e,111egzöldül és lúgos hatásúvá vá1i1(. 

Azonossag megal1ap1tas. 
1. A készítmény 0.1 grammját porczellánlemezcn egy 

csepp töménysalótrnrnsavval eldöl'zsölve vérvörös színt. ölt. 
2. U gyani]yen n1e11nyiség 1-2 l{öbczentin1eter a1nmoniákl{al 

leöntve, onyl1én n1elegítve sötét színlí oldatot ad; ez pedig 
1-2 csepp ezüslnitrát oldattal reduktió következtében, fekete 
csapadékot ad. 

3. Vizes oldatában nátrium carbonicummal fehér csapa
dék keletkezik, mely levegővel összerázva megzöldül és chloro
formban amethyst színüvó oldódik fel 

4. Vizes oldatához vaschlóridot adva amethyst színí.i lesz. 

Vizsgálat: 

1. Mikroszkop alatt megvizs
gálva csupán hasonlóa.lakú kris
tályokból álljon. 

2 Platina lemezen hevítve 
teljesen elégjen. 

3. Kifőtt vízzel késúilt oldata 
leg·yen egészen színtoJcn. 1\.z 
oldatba lakmnsz papil't mártva, 
a papir színét ne változtassa 
meg. 
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Átlátszó, sárga a1a.ktnlan tö~ 
n1eg = ulaktalan só. 

fi1Iaradék visszal1ag',)'ása -
ásványsók. 

)'jölclcsszínű oldat és a vörös 
lakmuszpapír megkékítése. ~ 
részleg elbomlott só. 

A kék la.krmiszpapir megvö
rösítése ~ szabad sósav. 

Száraz sötét helyen jól záró edényben tartandó. 
li)gyes adagjct leg/'öljebb Q()[ gram. 
Napi adaqjci leqfO'ljeú/1 0.05 gram. 
Are1: 0.01 g'tm 4 kr 

Aquae armnat.icae. 
- Illatos vizel:t. -

Az áro1nás gyógyvizek. tudvalevőleg nem egyebek, nlint 
illanó olajoknak oly viz,es, (vagy esetleg vizes-alkoholos) ol
datai, a melyeket a megfelelő növényekbtíl, vagy növényré
szekből elválasztús, illetve lepárlás által állítunk elő. (Kivétel 
az aqua rosamm). 

A lepárlás által nyert áron1ás vizek: azonban, szigorúan 
véve, nem csak illanó olajokat, hanem e mellett a növénynek 
tnindazon illanó alkatrészeit ]s tartalmazzá1c, a 1nolyok a víz
gőzökkel átpárnlhatók. Ilyen alkatrész a többek között. különö
sen a kéksav; továbbá tartaln1az]1at a párlat tn11111011iát, sőt 

oly szerves anyagokat is, a n1elycknck minősége és tulajdon
ság'a inég· rna sincs k_ellően ismerve. 

A mi az olajrészocskéket illeti, ezek a párhltban a leg
nagyobb valószinűséggol, ép oly tninőségbon vannak: jelen, nlint 
a minőber1 azok:at a növény tartaln1azza, habár nincs k:izárva 
azon eset, 11ogy az illanó olaj egynén1e1yike, a vízzel Yaló le
párlás l{i.ivetkeztében úgy fizil{ai, mint vegyi tu-iajdonságaiban 

----------------------------------------.ii-';íii~-"-------,,,,.Qk.?i8''-,-."'='''"''µ ==-·CF·--°""3'·"'·~-------------------,w~"-"""'·~:1W~ 
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változást szenved; n1íg nén1ely illanó ola.L a n1int tudjuk_, llHt-· 

gában a növényben nincs készen, 11ancn1 csakis a lepárlás 
folyama alatt keletkező vegybomlás útján áll elő. Ilyen például 
az nqua aTnygdal. an1ar.-ban az oleur11 an13rg·d. an1ar. aetl1er. 

Néha a friss lepárolt áromás vizclz zavnrosal\, k:ékcsek 
vagy sárgásal[, esetleg szürlcés színűelz, s csakis pár órai állás 
lltán tisztulnak 111eg. (az ar1ua cl.H1mo111illae, a inely kélces és 
az aqua cinnaT11oni sin1plex, a n1ely sárgás, aklcor sen1). JCnnek: 
oka abban rcjlilc, l1ogy i1ón1ely víz, pl. az aqua anisi, aqua 
chamom, aqua cinnam. simplox stbi, szerfölött dús illanó ola· 
jat tartalnrnzó növényekből készül, s így igen sok oldatlan 
manó olajat 'tartalmaz 

Nón1c]y á.rornás víz, n1inö pl. ai aqua san1b11ci, rrqua ti
Jiae stlii, azonnal a lepárlás után nem bir megfelelií illattal 
s ezek illata csakis állás közben é;s akkor fejlődik ki, lrn azo
lcat lazú.n bedugaszolva, pór nnpig, sötét és l1íívös l1clycn 1 ál-
1ani 11ag;yj11lc; azonban jegyc;1,zülc n1eg\ hog:r éppe11 az i1:r vizolc 
legkevésbé állandóak. 

Va111rnk esetek, midőn az illanó olajok nagyobb mennyi· 
ségé11elz kivonása és föloldása czéljából 1 a lopúrlúsl1oz, viz n1el
lett rné>g- alkoholt is alkahmrnunk; ilyenek az alkoholos vizek 
(aquao aronrnlicae spirituosae) pl. az aqua cinnam. spir. stbi, 
s rnlnthogy eY-ek, a n1int ép1)en 111ost ernlítórn, sokkal több 
i11anó olajnt -uutaln1aznak, ennélfogva színíík 1nég annyü·a scn1 
tiszta, átlátsz(i, 1nint a többi vizekó 1 l1anen1 11osszas ó.lhis utún 
is zavaros, tc1jcs színüek:. s olajat vagy nen1, vag,y csak ritlca 
esetben vá1nsztanak ki 

\' 6gro, a rni o készítn1_ónyck_ eltartását i11eti, erre 11ézve 
jegycz7'ük n1eg\ 11og:y úg·y az alkol1olos, 1nint HZ alkol1ol nélküli 
ú1·011uis vizeket, toletö1tött, jó1 záró üvegekben, lJüvöf-1 és sötét 
11c1yen k_ell tnrtanunk, k:ülörnben kivált a 11ő és világosság· be
l1atúsa kövctkeztébe11 1cönynyen nyú1kásodnal(, n1egron1lanak. 

T1azán dugaszolt vizeknél néha az úrorna jobban kifej]ö
dik1 azonban az így l:::ezelt k_észít1nónyck gyorsabban ron1lanak. 

Az á1·orn:ís vizekből hossr,as állás közben kivált ol::tjró
szekot, kiszolgálás ollit.t (a vizet kissé 40-50 e fokra hevítve) 
összerázás és sziírlézós által táYolítsuk r.1. 
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Az ároinás vizek általános vizsgálata. 
1. Az áromás vizek a.z elöálHlásra használt növények illanó alkatrészei

nek ízével és illatával birjanak. 
A_z a.lig itlatos, vagy éppen íz és illat nélkiili, valamint a csipös és 

nyálkás készít.ményck1 tnint romlottak, non1 ha.sználhatók. 
2. Az ároinás dzek, ha non1 nagyon régi.ek, általálin.n vóve közö1nbös 

kémha.lásnak s cnn6lfogva. a kék lakn1uszpa.piet nen1 vörösltik nieg; (kivé~ 
tol u. hivalalos készítniónyek köziil az aqua cinna.111. spir„ a. mely ruá.r friss 

állapotban is sa:vi halású; li1stl ott. 
Savi ké111hatí1s, illotvo a kék lak1nnszpa.pir tnegYörösödése ro1nlot.t 

készítményre mutat. (A savi kérnhatá.s, lcg-ir1kább hosszas állás után kö 0 

vetkezik ho, a rnidőn is a készífmény egyszersmind ízét., illatát., valamint 
eredeti színét olvcszítve, megsárgül, s többnyire 11yálkás kóp7,Üdményeket 

választ ki.) 
n. 20-80 g'l'ill áro1uás vi7,et egy üveg, vagy porc7,elláu csészében el~ 

párolog'ta.tva, sr,ilát"<l alkatrészek no 1naradjanak vissza. 
Szilárd n1aradék azt jelzi, hogy a készítn1énst ne1u lepárlás ál1al 1 

hanem valószinüleg n1ag11osia, ezukor, phosphorsnvasmész, vugy husonló 
anyagokkal eldöJ'zsölt illanó olajjal állítottltk elő. 

-L 1-ía 100 khetn. á.romás vizet, 15 kbcHl. fa- vagy ses arnol<-tjjal jöl 
összonízu11k, s egy n1ogncdvesített fehér szlírőpapiron á.tszürünk, íze n1ég kel

lően kivc~l1etö legyen. 
Ha H7, il,v n1ódon vizsgált kószítinény illanó olaj elüörzsöl<~sc t'lltal tH

líU.atoa elő, akkor az át.szLírés ntfLn l11Úl' alig va.n (7,C, tníg a. lepárlús [.,Hal 
11,\-~crt kés:dtrnéuy íze a legtöbb esctb<~ll, még' kollően kivehető (Gnclcifl'oy). 

i), 2G-GO gnn áron1ás wizel kénh,ydrogénnel, vugy kénan11noniu1n-
1ni:ü kezelve, színYálto?:ús, vagy söléL színc7,<ídés a.vagy csapadék egyáltalán 

ne álljon be. 
Sötél színeződés vagy csapadék, fé1ocket (róz, ólorn. ón, stb.) jelez, a 

n1e!yck a loglöbb esetben 8, lc11úrló edflnyel<töl szál'lna.znn.k. 

t Aqua amygd.afarum amararum. 
- Keserü manetolaviz. -

'l'isztn, színtelen, átlátszó, nól1a azonbun. különösen friss 
állapotban e;ry kissó tejes, zaval'os folyadék; enyhén csípős, 

kesernyós, kól(sav és kosoríí mandola illanó olajára en1lék:ez~ 

tető íze és illata van. 
A jó készíl1nényben a kóks>JV (eyanhydrog6n, CNH), niivel legnagyobb 

részben a keserü mandola illanó olajához (bcnzaldohycl, CaHr;-COH.) van 
veg·yiieg kötve, nii.nt benzaldehyd-cyanhydrogén (CnH5-COH. <:1'\1H) van jelen, 

Fajsulya 15 C. fokuál 0.9i6--0.980 
Kéksav tartalma 0.1°/0 
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Vizsgf1lat. 

1. 5-10 grm. lrnser[íman
dolavízhez, salétron1savasezüst 
Dldatot addig adagolunk, míg 
a (szabad) kéksav teljesen le
válva, csapadék többé nem ke
letkezik; a csapadékról leszűrt 
folyadélcnak, még mindig n1eg·
legyen az eredeti illata. 

2. Ha a keserűtnandolavizet 
kalium, vagy natl'iumhydroxyd
dal, majd nehány csepp ferro
sulfát és 1-2 csepp forrichlo
ridolclattal elegyítjük, s ezután 
a keverélcet sósavval meg-sa
vanyítjuk, kék csapadék ke
letkezzék.*) 

3. 10 grm. keserümandola
vízet keverj mintegy 0.1 grm. 
tiszta (chlormcntes) kálcium
kárbonáttal és pámlogtasd be 
szárazra; a maradékot vörös 
izzóra hevítve, old föl salét
romsavban. Az oldat ezüstnit
ráttól csak: alig ószrevel1etően 

zavarodjék rnog. 
-±. A készítmény kénhydro

gónnel kezelve, ne zavarod~ 

jók 1neg. 

Ha a keserümandola illanó 
olajána1c szagt1 eltünik, ak:kor 
a készítmény kéksavuak viz
hen való oldása által állítta
tott e1ö. 

A kék csapadék berlini kék 
(vascyanürcyanid, ferriferrocya
nirl), mely a készítménynek 
kéksav alkatrúszétöl szánnazik. 
A vegyfolyarnat oz: 
HCN+KOH~KCN-J-H.,O; 

6 K CN + FeSÜ4=K.1 We(CN)6 + L(~~o.t 
3K,Fe(UN)0 +4FeCJ,~ 
Fe,[Fe(CNJ0] 0 -j- 12KCL 

Erősebb (salétromsavba.n old
hatatlan zavarodás, vagy csa
padék, sósav jelenlétére mu

tat. A csapadék chlorezüst. 
A vogyfolyamat ez : 

HCl +AgN03~AgCl + H:-;;()3 

Zavarodás, vag:y ba!'na szí
nczlídés„ avagy csapadék, ft'.
mektöl (többnyirn réz, ólom) 
ered. A csapadék az illot.ű fém 
le én ege. 

r\ veg'yfolyarr1at ez: 
Cu(CN),+ H,S~2HC'.'i +cus. 

*) A gyógyszerkönyv11ck ezen kémlelósc, a készítinenynek setn jósií
gát1 sem hamisítását nen1 igazolja1 nüvel ily 1nódon a berZ.ini ke'k-böl álló 
csapadékot, azon készítn1óny is adja, a melyet n1(ívi úton, kéksavnak: vízzel 
való k:Oi/eróse által nyerneki hamisítanak. 

fí. G- lü g1·111 keserlunanrlolavizet, 
porczellán >ag·y üvegcsészébö'l elpá· 
rologtAtva, (lernérhető mennyiségí1) 
szilárd alkatrész, ne Inaradjon vissza. 

G. ICék lakkmuspapir keserí:imando
lavizbe mártva, vörös színeződóst no 
rnutasson. 

7. 10 kbcni. koserümandolavizet, 
pár cse}-lp salétromsavval megsava
nyítva1 1 kbctn 1/ 10 norn1ál salétron1~ 
savasozüstoldattal keverünk, s a kóp
z6dő csapadéktól a folyadékot leszí'..'Lr
,iük ~ a loszí'lrt folyadék 1 salétromsa
\'flsezüstoldat további hozzáadására) 
n:oioutl ne zava1•odjék n1eg. 

8. l\. készítrnénynok ócleses íze ne 
legyen. 

8. 20-25 g'rlll. kcsoríímanrlola.vizot, 
higított sósavval eléggé n1egsavanyít
va, nehány darab zinkreszclóket te
szünk bele; ha a hydrogén~fejlödés 

1negszünt (vagy ha a11t bevárni ne1n 
aka1'juk, 15--30 perez inulva a még 
okkor savas oldatot egy pár csepp 
káli, va.gy nátronlúggal közömbösítYe 
vagy Iegfennebb lúgossá téve) kevés 
aíclilóL'ossavasmész, vagy n1ég czól
szerlibbcn alchórossavasnátriu1n olda~ 
tot adva a ké1nl'éhez, vöröses ibolya 
Rzíncződós no tá1nadjon. 

10. 10--15 gr1n. kosorü1nandolavíz
hez flllD.)'i káli vagy náíron1úgoí adunk) 
iníg a folyfldék erős lt'tgos kén1ha
tást 1nut.at; ekkor a ké1nlót rövid ideig 
fŐZ\'e, sárga színeződés ne állon be. 
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Szilárd inaradék sók jelenlétére 
mutat. 

Vörös színeződés szaha.11 savaktól 
(legtöbbnyire §Úsav1 ritkán phosphor~ 
sav vagy kénsav) származik. 

Ha azonnal zavarodás vagy C8apa
dék keletkezik) akkor a készítJnóny, 
kéksav ~s kestH'ÍÍmandola illanó ola
jábúl (benzaldehyd) van eHíállítva, 
vag,y esetleg (ha a keletkező csapa
dék salétromsavban nem, vag,y nem 
teljesen oldható), a kéksav hiánya, 
chlorülok (esetleg sósav áltEd pótolva} 

A.z édes íz uitrobenzoltól szár1na,zik. 

Ila nitróbenzol vanjelen, akkor az, 
a fejlődő hydrogón által, anilinnú. re
dukálódva, bihorvörös, vagy esetleg 
piszkos ibolya színeződés alakjában 
jelentkezik. A veg·yfolya1nat ez: 

Cu Hú N02 +Gií=C5Il6NfT2 +211, 0 

Sárga színeződés uitróbenzollal 
e1őállitott, hnmisitott készit1nényt 
jole,,:;. 

A. sárga színeződés a.zooxyben7.ol*) 
a nitronbenzol ugyanis azzá redulní.
lódótt. 

A vegyfolya1uat ez : 

2C,H,NO,-j-2KOH~g:~:~ > 0-f 

2KOH-f-O,. 

.;:) Az azooxybenzol n1ellett, esetleg móg azo-e ós hydrazobenzol is ~ 
(a melyek ily osetbtin végre ami<lobenzollá (anilin) redukálódhatnak) ~ le

het jelen. 
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A kéksav tartalom meghatározása. 

10 gramm kesoríímanclolavizet 10 gramm lepárolt ,.izzel 
higítva addig adunk hozzá frissen készített (chlormentos) mag
nesiurnhyclrátot, míg a folyaclók átlátszóságát elveRzítve, hatá· 
rozottan tejs7'crűvé vált. 

Ekkor egy nehány csepp ( chlormentes) chrornsnvaskálium
olclatot adva hozzá, nohány perez elteltével, folytonos összerá· 
zás n1el]ott, addig esepegtetünl<: 110%zá 1

/ 10 norTncil salétrornsavas 
ozüstoldatot, míg az Lltolsó becsöppenésre keletkezett chrom
ezíist vörös színe, az összeráiás nlán nel1úny perez Jnulva sen1 
1.íínik el többó. 

Mil•thogy (ez esetben) 1 kbem. '/10 normál salétromsavas
ezüstoldat, 0.0027 Q'J'amm kéksavnak felel meo· ennélfoo·va a '---' b] b 

kémlelésre fölhasznált '/'° normál salétromsavasezüstoldat köb
centimétereinek számát 0·0027 ·tel szorozva, megtaláljuk a kém„ 
lelés alá vett 10 bffJ'f1.rnn1 kcsorün1ando]aviz k:élrsav 111ennvisúo·ét. ,) b 

Legyen póldául a 10 gramrn készítnu;uy titrálásti.ra elhas7.nált t/10 nor~ 

Jnál salétro1usavasozi.b,;toldaL köbccntimetoreinck S7.án1a 3 9; a kéksav ineny-· 

11yiségének kiszá1nítása következőleg töl'ténik: 

3.9xo.0027~0.01053 

Ez esetben tehál, a 10 gran1n1 készítményben 0.0105:-J gran11u kéksav 
van jelen, s így 100 grarn111 k8szitn1én,yben 0.1053, ~ 1000 grainrn készít~ 

1uénybcn pe(Ug 1.053 g'!"a1n1n ; va.gyis valatnivel (0.05B gra111rual) több, nünt 

a rnonnyit gyógyszcrkönyvünk lúvúu és nu:yenged. 
Az előbbi példát véve alapút, hasonló könny[iséggcl történik a k.óksav~ 

tartnlom. kiszámitása akkor is, h~t azt arányosítás útjún eszközöljük. 
Ugyanis - a 1nint láttuk -- 1 kbcm. 1

,' 10 norn1ál salétron1savasezi.ist~ 
oldat 0.0027 gTan1n1 kéksavnak felel rneg1 ennélfogva. 1 Dgy viszonyhk a 
0.0027-hcz, mint a titrálásra elhasznált 1/;u not1nál salétromsavasezüstoldat 

köbcenti1nétereinek száma, az x .lJ.e:t,; 
azaz (az első példát véve alapul) 
1.: 0.0027=3.9: X; (x kiszániítva., a két belta.got szorozzuk, s a ki.il~ 

ta.gga.l osztjuk) = 0.01053 .r:rrannn kéksav. 
Szigorú pontosságig megegyező ugyanazon ercchnényt nyerjük akkor 

is, ha a kémlés és kéksavtartalom kiszáuiítása a gyógyszcl'könyv elő irata 

szerint történik. 

Gyógyszerkönyvünk szerint 27 grnmm keserűmandolavizet 
(a cyánhydrog;én cgyenértékséLlya = 27), a fennebbi módon tit· 
rálva, 11a a 27 gra1nn1 kés~dtn1ény titrálására cll1asznált 1í10 

r 
l 
r 
1 

1 

r 
~r 
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normál salótrornsavasezüstoldat köbcontimetoreinek számút 0.1-
<lel szorozzuk (vagy a mi ugyanegy lO·el osztjuk), akkor meg~ 
találjuk a készítmény 1000 gramjában levő kéksavmennyiségot. 

A vcgyfolyarr1atok, n1eJ;yek a tit1·álás -alka.ln1ávai keletkeznek, követ~ 

kezőleg fejezhetők ló: 

illg(OHJ,+2JICN=Illg(CN),+2H,O ; 

2Mg(CN),+2AgNO, =[2AgCN +Thig(CN),J+Illg(NO,),; 

[2AgCN+illg(CNJ,J+2AgN0,=4AgCN+Illg(NO,),. 

A keserí:imandolavíz kéksav tartalmát, nem csak térfogatos, hanem 
-súlyelcmzés által is rr1oghatározhatjuk és pedig oly módon, hogy 10 -20 gr. 
mennyiséget lon1érve, egy kevés (chlo1·mentes) ammoniával keve1·jük, niiáltal 
a benzaldebydbez kötött cyanhyclrogén teljesen leválik tölo. Rövid idG el~ 
teltével a kémléhez annyi Ralétron1:=:.a.\'at adunk1 hogy a folyadék gsöngo, 
qe határozott Ravi kón1hatást mutasson, A okkor salétron1savasezlistoldatot 
.addig öntünk hozzá, míg (cyanezüstből álló) fellér csapadék rné.g enyhe heey 

vítés i1tán so1u keletke7.ik többé , 

.e-"- vegyfolyamat ez : 

CNH+AgNO,=AgCN+HNO, 

I:Ia lnost, az ily úton nyert csapadékot isme1t súlyü sziírlésre tesz· 
szük, aztd.Hn jól kimossuk, s végre 100 C. fokot meg nem haladó hőnél 

addig szárítjuk, míg sülyvállozás többé ne1n áll be, akkor a cya.nezüsl és 
cyanhydrogén tömecssülyából könnyen kiszán1ítbatjnk az összes cyanhydro
gén (kéksav) niennyiség-ót

1 
it rnennyiben 1 töu1ecs (13J grm.) cyanezüst 

1 t.ömecs l2"7 grm.) cyanhydrogénnek felel nHig. 

l\Jinthogy a keserűmandolavíz előállítása a.lkahnáva1, rendes körül
mények között, mindig nagyobb kéksav Lartalo1ú párlatot nyerünk, Inint tb 

minéít gyógyszerkönyvünk kivdn eS ·inegen.ged, ennélfogva annak fölhigítí1sií.t 1 

leggyorsabban és legpontosabban ügy eszközölhetjük, ha a fölhigítaudó 
párlat 1nen1\yiségél a 100 grainmban talált kéksav rnennyiségéYel szorozzuk, 

s O.l·clel osztjuk. 
Legyen például 60<10 grm. oly párlatunk1 n1oly 100 gran1ban 0.12 gnn. 

kéksavat tartalmaz, akkor: 

6~oox~=12ou 
0.1 

az össszes párlatot 7200 grm. mennyiségre kell {1 rész töménya.lkohol és 

5 rész lepárolt vízből álló koverókkel) fölhigítani. 
}.'1inthogy azonban, az előállítás a.lkalmával, iuóg az utópá1·lalban is, 

mintlig találnnk 0.1-0.2 grrn. kéksavat, ennélfogva1 ha. ezL is értékesíteni 
akarjuk, (a nii gazdasági szmnpontból nagyon is előnyös) fogjunk föl beHíle 
külön edónybe1 a.z elő- vagyis főpárlathoz viszonyítva 1/ 8-i/.1 rész mennyi·· 
séget, adjunk hozzá a hivatalos készítrnóny alkohol tartalmának n1egfelelő 

rnonnyiségü tömény alkoholt (5 rész ntópárlati·a 1 rész alkoholt), határozzuk 
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meg kóksavtarlahnút1 s ezután a kétféle párlatból a bivalalos 0.1 0/
0 

kéksav 
tartaln1ü. készítményt a következő sr,ámí1ás alapjáu állíthatjnk elő: 

I,egyen például 5000 grm. főpárlatunk, mely 0.13"/0 k&ksa.vat ial't.al·' 
maz, tehát a hivatalos (0.1°/0 )·hoz viszonyítva, 0.03°/0-kal tdbbet; az utópárlat 
tartaln1azzon 0.020/0 kéksavat1 tehát a hivatalos (Q,10: 0 )-hoz viszonyítva 0.08'l/n
kal kevesebbet; az arány így lesz fölállítva: 

0.08: 0.03=5000: X (x kiszá111ítva. = 1875); 
azaz, ke·1 1esebb ügy áll a tiibbhP.<', mint n, f(ípárlat mennyisége az X-hez; en
nélfogva e példa a.lapján, GOOO grm. 0.136 / 0 kéksav tartahnú főpárlatot1 1875 
grm. 0.020;0 kéksav tartahnú ntópárlatta.l kellene fölhigítani, hogy hivatalos .. 
azaz 0.10/0 kéksav ta1·talnní készítményt nyerj link. 

A kcserűmandolavizet sötét és hűvös helyen ovatosan 
tartsd, s aqua laurocerasi helyett, aqua amygdafa1·mn ama
rnrum-ot szolJ!,'áltass Id. 

Egyes adagja le,qfiJ'ljebb 1 grm. 
Napi adagja legfO'ljebb 5 grrn. 
. Ara: 10 grm. 6 kr. 

Aqua 1mrantii florum. At}ua m1.phae. 
- Na:rancsvi:rágvil%:. ~ 

rrisztB, Útlátszó, színtelen, nél1a egy l(Ü3SÓ opálizáló
1 

vagy 
némileg zöldcssárgás folyadék, a melynek sajátmigos kellemes 
illatn.1 keserr1yós íze, s nen1 ritk.án savi, 11atása va11. 

:;-.fé1nely készít1né:uy savakkal különösön salétromsu.vva.l 1 vö1•öscs színe~ 
ződést n1utat; o színeződés azonban, ir1inthogy a.zt a legtöbb valódi lrószít~ 
n1ény nem adJa, az azonosság meghatározására nem szolgálhat. 

További vizsgálatokra uózve lásd az aro1nás vizek általános vizrJ~ 

gftla.tát. 

'l'arts<l fekete iivegl!en. 
.Il...ra: 10 gnu, 3 kr. 

A q 1rn cal ci8. 
- Mészviz. Mészoldat 

1'iszta, szí11telen, e1'6sen lúgos 11atásű, főzésl~or megzava
rosodó folyadék. 

370 gramm mészvíz telítésére legalább 13 köbcentimetel' 
norn1. sósav legyen szükséges. 

Azonosság megállapítása. 
l. Felfözve megzavarosodik. 

--------------
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2. Szénsavas nátrium oldattal fehér szénsavascalcinni csapa
dékot ad. 

3. Oxálsavas an1morliun1 
ból álló csapadékot képez. 

oldattal fehér oxálsavascalcium~ 

Vizsgálat. 
l. 20-30 kcm.-ét kémcsőben 

hevítve, dús zavarodús kelet
kezzék. 

Gyenge zavarodás = kevés 
mész tartalom. 

Ára. : t 00 gTn1. 3 kr. 

Aqua calcis sacchanta. 
- Czukros mészvi:a:. -

Atlátszó színtelen, lúgos kémhatású folyadék. 
:-~7 g'ra111n1 czukros n1észvíz telítésére leg·aJább 3.5 kcm . 

sósay leg';ycn szükséges. Il.z ell1asznált kcn1.-ek: szán1a adja a 
Ca(OH), 01

0 tartalmát. . 
Azonosság megállapítása. 

1. Forralúskor csapadék keletkezik, a mely az oldat lehű·
lése után teljesen feloldódik. 

:?. J-1. további azonossá.g·i reactió}( ng'yanazo1c, n1int a rnósz
víznél. 

«Í._ra: lOO gru1. 7 kr. 

Aqua carbolata. 
~ Carbolos viz, -

Tiszta színtelen folyadék. Maró ízü. 
Sz:izsúlyrészében 1 súlyrés' carlrnlsavat tartalmaz . 
Azonosság n1eg,ú,!]apítása. 
[Jgyanaz, mint a carbolsavnáL 
"\1izsgálat ugyanaz) 1nint a carbolsavnál. 
Ára: 100 g-1.·tn. 8 kr. 

Aqua chlorl. 
- Chlórviz 

Chlórgázzal telített desztillált víz. 
Tiszta sárgászöld színü, fojtós chlórszagú folyadék, mely 

a növényi festőanyagokat gyorsan szétrnncsolja. 

17 

~------------------------.... --~·-~-e 
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Száz slilyrészében 0.4 súlyrész chlúrgázt tartalmaz, 

Vizsgálat: 
1. A chlórvíz zöldes sárgásszinü és 

erős ~161·szag'ú legyen. 

Színtelen vagy gyengén szlnes, 
gyenge' szaglÍ = elbomlott cblórvíz. 

H,o+c1,=2HCJ+o 
2. Pár cseppje elpá.rologtatvu 

a·adékot 11e hagyjon. 

ina- 1ia.radék 
1 ványsúk. 

A chlór 0/0 tartalon1 n1eghatározása. 

viszszahagyása = ás-· 

_A_. chlórvízböl egy lombikba belemérlink 85.4 gramn:lot1 hozzá adunk 
1.G gramm j6dkáliu1not, melyet előre vízben fololdottnnk, 

1\_ chlór a jódkáliumliól jódot választ kii 1nég· pedig' 111á.g·ával egyen~ 

értékű monnyiséget. 
Tehát a kiválott jódból 1uegitélhetjük a chlól' rnennyisógét. Eg,> nto1n 

jód 1negfolel egy atorn chlórna.k. A jóLlos folyadékhoz keményítő oldatot 
adunk és 1/

10
-ed 11ormál nátriumtbiosulfátta.J titeáljuk. Addig adva abból a 

jódos oldathoz a n1íg u. kék szín eltűnik. A nátl'iumthiosulfát oldat ell1ns:;o;
nált kcnL"cinek a számát osztva 100,al, vagy- szoroz;va 0.01-el lncgkap,iuk a 

chlórgá7' 0 / 0 mennyiségét. 
Pl. B5.4 gr chlórvíz titrálására elhasználtunk 40 kcm. nátriumthiosnl-· 

fátot osztva 100-al vagy szorozva 0.0 l-el annyi nlint. 0.1.b azaz 0.4 s. r. chlór fog
la1ta.t.ik 100 grrn chlór vízben, 1000~ben pedig 4 súly i·ész. 

A titrátásnál a. kövctkezö vegyfolyamat megy vógbe 
2N '1 2 S~ü3+J~ -=2N a.J +Na~S40, 1 

Egészen megtöltött, üvegdugós, fekete üvegekben, híívös helyen tartandó" 

1~ra: 10 grn1. 3 kr. ""' 

Aqua cinnamomi simplex. 
- Egyszerű :fahéjviz. -

Friss állapotban eg·y lcissé sárgás, tejes, zavaros fol;radélc, 
mely hosszabb állás közben néha megtisztul; kellemes édoskós, 
némileg csípős íze, közömbös kémhatása és a fahéj illanó ola
jára emlékeztető illata van. 

1\.. levegö hosszas behatása. következtében a7. olajta.rtalo1nból ré„zint, 

fabéjsav (C91-I80~), részint egy gyantanemü auyag válik ki. 
További vizsgálatokra nézve lásd az aromás vizek általános vizsgálatát. 
Ára: 100 grm 18 kr_ 

Aqua chmamomi. spil'ituosa. 
..._ Eo:rszeszes fahéjviz -

Tejes, zavaros, }{ellemes édesk:és, nén1ileg csípős-ógetős 

izű és a fahéj illnnó olajára emlékeztető illatú folyadék, a 
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mely J-1osszabb állús ut/tn sen1 tisztúl n1cg, s igen g'yaksan 111ár 
friss állapotban is t~gy k.issé savi lcérnl1atású. 

E kémdlruény o!ajtitl'ta.linából fahójsav, vagy gyanbtne1nli u.n,ra&' n1ég 

hosszabb állás után sem igen válik ki. 
"VizsgáJat: 

:l.00 kbcn1. késr-itn1ényhez pár c~icpp Hu jóvitl több 1,1 10 normál kálilúg·~ 

pbenoJ1,btaleinolda.tot adva., 1 
10 norn1á! 

kálilúgoldattal addig titl'áljnk, nlÍg a. 
koletkezö vörös szi11ezödés, összerá
zás ntán se1n tiínik cl tiibbé; a.z el
hasz111t.lt 1/ 10 nonnál kálilúg·olclat n1eny-
nyiségc 2~il köbcentin1éternó! több 

ne leg'ycn. 

o\tla.l szükséges, akkor a k6szítinón.v 
nagyon (eczcl-) snv tartalmú, s ennél

\ fogTa ronrlot,t1 használhatat.lan. 

További vizsgálatokra nézvP lás{l az a.ron1ás vizek általános vizsgálaLál, 

~\ l'IJ.: 100 gTJll. 22 kl'. 

-- Lep<áxolt víz. 

H,O tömecssúlya 18. 
Színtelen, 0z;-1g·talan, .íztelen kü:1,örnbös hatású, nlnradók 

nélkül elpárolgó folyadék. 
li~ajsúlya: 4°-nó1 l. 
lí'orráspo11~ja 71i0 mm. nyomú>< alatt 100". 
Vizsgálat. 

1. '.20-ml kcm. elpárolgiw 
után ne bag;yjon rnaradékot. 

2. N en1 szabd in.varoclnia. 1 

a) kr;nhydrogén víztiíl; 
b) híganychlóridtól; 

e) bázisos eczctsavas ólomtól; 

d) eziistnitrát oldattal: 
e) búryumnitritttól; 

!') ammoniumoxálattól. 

3. 50-100 kcm. dest. vizet 
kevés kénsav l6 kcrn.] hozzá
adása után felforralunk, azután 

1 

\larnrlék tliza!ló 
ványsólc 

Barna 
Fchór 

niák. 

zavarodás = féwneh:" 
zavarodás ainnio-· 

Fol1ér zavarodás = ammo= 
:niák, szénsav, kénsa'v. 

Fehér zavmodás~chió1•idok. 
:B'ol1ér zavaro(lás = kénsav1 

sull'ittok, 
Fehér zavm·oclAs = calcil.lm 

vegyületek . 
Elszíntolcnedós = szerves 

oxydálható anyagok. 

-~------·-··---„.-„ ........... _ ... _ .... „.~.„.„.„.„.„.„.-„ ..... ___________________________ ... liii ............. _ '1&.':Si~=,- - -~- -
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0.5 kcm. kálium pcrmangánát- . 
oldattal megJrnverünk. A ká- 1

1 

lium-permangánát rózsaszíne 
még egy félóramulvaso tünjék eL, 

4. 50-·-100 kcm.~éhez eczetsavban Színeződés 

old~tt suli'ánilsav 1 kc1n.-ét és eczct-
savban olflott a naphtilamin oldat 1 
kcm.·ét hozzáadva no váljék rózsa~ 

színüvé. 
Árct: 100 grm. 3 kr. 

Aqua foeniculi. 
- Édes köooényv:i.z. -

i'!alétK'OUlOSSav, 

Tiszta, színtelen, átlátszó, néha gyöngén opálizáló, alig 
kékes, közömbös kémhatású folyadék;. az édes kömény illanó 
olajúra emlékeztető, kellemes, füszer íze és szaga van. 

Ila lepárlás a.llnümával erősen hűtve volt, vagy ha -t· 10 C foknál 
hüvösebb helyen állott, akkor a vízből az olaj ,jegeczes pikkelyek (anethol 
CrnH1 ~0) nlakjában kivál v-a1 egészen tiszta, színtelen; do ogyü ttal jó\ra.I gy ön~ 

gébb ízü és ilhüú. 
További yizsgálalokra nézve lásd az aromás vizek általános vizsgálatát. 

-~l'a: 100 gl'amm 9 kr. 

Aqmt mmithae piperltae. 
- Borsosméntaviz. -

T'is7ita, s1'íntelen, igen gyalcran egy kissé zavaros. közörn -
bös kémhatású folyadék, melynek a borsósménta illanó olajára 
emlékeztető hüsít6 íze és kellemes illata van. 

További vizsgíilatokrn, nézve lásd az aromás vizek általúnos vizsgálatát, 

Ara: 100 gT1n. 15 kr. 

Aqim plumbimi. At1ua sa.tnrnimi. 
- Ólmosviz. -

Tiszta, átlátszó, vagy a legtöbb esetben a levegő szénsa
vával való hosszabb érintkezés következtében, vagy, ha a föl· 
használandó lepárolt víz felette szénsavas, szénsavasólom kép
ződése miatt egy kissé tejes-zavaros folyadék; rendeléskor ál-

líttassék elő. 
A.ra: 100 gnn. 10 kr. 

1 
.~ 
/J 
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Á{fU!t l'O§!ll'llm. 

- E6'2:sa.:viz. -

rriszta, színtele11 átlátszó, vagJT alig zavaros folyadék; kö
:z,örnbös k:érnl1atású és igen lcellen1es rózsaillatú. 

Vizsgálat. 
A készítmény, a belemá1•toU kék \Törös színeződés chlórnátriurnmal 

laknn1szpapir színét ne változtassa., bcsózolt rózsa.levelekből, le1Járlás ál
ne vörösítse meg-. ta.l előállított készítményt (chlórt) 

jelez. 

További vizsgálatokra nÁzvc, lásd n.z aro111ás vizek általános vizs~ 
gála tát. 

Ára: 100 grm. lü kl'. 

Aqua vcgern~mhleralis Goulaa·dt Aqua Goulardl. 
- Goula:rd vize. Got:1.lard lJ.Övény-ásványosvize. ·--

Nagyon tejes, zavaros folyadék; állás közben fehér lera
lcodás válik l\i belőle, s:;;énsavas és kén~avas ólon1. 

Kiszolgálás előtt föl kell rázni. 
Ara: lUU gnn. ü lrr. 

t Argentum uitricum cystalHsatum. 
J?r.:ristályos salétromsav·ase~üst. Ezüstnitrát. 

AgNO:i tömeossúlya 1G0.7. 
Lemezes, színtelen kristályokból áll; szagtalan, maró, fé

mes ízü, közön1bös vagy gyengén savikéml1atású. Tiszta leve
g·őn ne111 változik. (Jyeng'e hevítésre n1egol vacl1 111agasab b l1ő~ 

mérsékleten bamavörös gőzöket fojfoszt.ve s fémozüstöt hagyva 
hátra, olbomlilc 0.() súlyrész víi,ben "és 10.2 súlyrész alkohol
ban okllrntó. 

Azonosság megállapítása. 
L Vizes oldatához sósavat adva, amrnoniáklrnn oldható 

túrós csapadék keletkezik. (AgOJ) Az mnmoniákos oldathoz, 
melyben az ezüst i1lint argentan1n1oniu1ncl1lórid fog1altatik 1 sa
létromsavat adva a cl1lórezüst újból kicsapódik. 

2. l{is rnennyiség·e szódával n1agasabb 11őnól összeolvasztva 
fömezüst válik kL 
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Vizsgálat. 

L Vizes oldata fölösleges am
n1oniával eleg'yít,~e se csapadé
kot nci adjon, so kék színt ne 
öltsön. 

2. Báryumnitráttal csapadé
kot ne adjon. 

3. \Tizesoldata .sósavval töké
letese11 kicsapva, leszűr'iui 1 a 
szüredék: elpú.rolog'tatva rnara
dékot ne hagyjon. 

4. Vizosoldata sósavval töké
J.etesen lzicsapva1 a szüredék: 
lzénl1,yclrogéntől ne zavarosod
jék. 

Kékszíncződés 

Csapadék: vagy .zavarodás = 
k!~nsa.vassók. 

Jvfaradék ~ kálium vagy 
:uútriumnitrát. 

Zavarodás = idege:n fé1nek 
ólom, l'éz, bismuth, stb. 

Fénytiíl megóvott helyen tartandó. 
},_ra : 1 gTni. 14 kr. 

t Argeutum nHricum fmmm. 

AgN03 tömccssúlya 16\J.7. 

1'~el1ér vagy szürkéí-éi rndHc.s1cákból áll. 'l'öréso lzristillyos 
súg:árszerü. Egyéb sajátságai a kristúJyosezüstnitráiéval 111eg

egyeznek. 
Azonosság megállapítás ugyanazon módon töl'ténik, mint 

a kristályosnáL 
Vizsgálat. 

- (Jgya.na.7-, rnint a lcristályos ezü8tnitrátnál. 
_Arn: 1 gnn. 15 Kr. 

A r ni e a. 
- Kap1::ian8x. -

Származik az arnica montana LA.öl, ( compositae, kosár
-,rirág'zatúak:). 

Egész Európt-iban terern, északon sí1cföldelc.en, rníg nyu~ 
got és kelet l<Jmópában inkább hegységeken. Nálunk er-
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dOsrétekon gyak_ori. 1\. 1/'!. n1éter i11agas növénynek virága, levele 
és gyökere 11ivatalos nálunk. 

Az arnica-wirág (25. áb1·a., a) nagy, súgara8, nal·ancssárg·a. 
lcosú.rvirágzat, n1elynek lcözüs kelyhét gy·óg3rszerköny\rünlc 
eltúvolíttatja, a mi 20~24 zöldos, lándzsaalakú levélből áll, 
lcét sorba elbelyezve1 s egyn1~~st cso
répfedélszerííen födve; rajt.ok igen 
sok hosszú többsejtíí szfü és szét
szórtnn fejes szőrn1irigyek. 

25 úbra. A n1ica vú·ág. 

A virúg"telep szélén l4-20 nő
vi1·ág- (2;), úbra, b) foglal helyet, ezek 
2-;J cn1. 11osszúa1c, 4 111n1. szélesek, 
és ;1:r, él'des f611lr.ngordecl tern1óscn 
idnek 1 n1e]ynek bOrsricrü burka nen1 
nyílik föl (lrnsr.at). A termés tetején 
a púrtl1nak csővé alakult a]só részét, 
hos~zú 1 cg·ysejtü, 11alvin1~ysú.rga siőrök 
vrszik körül, a melyek olyan hosz
szúnk1 nlint a párta csöve s tulnj
donkópen n. csészénolc fclolnelc 1neg. 
~El vínígzás ntán e szőrök fehéres, vagy 
lm! ván0-,'lirgás pihe-hó bí t{tt ( pappus) 
1 

, (a \'inigzal; /1. nővirílg·; e. him-

H kotnak. J\_ leírta111 nfívirágolc nyelv- nŐ!:iYin\g'). 

alakúak, 7-U eresek, 11áron1fog·úak1 

biniszálnélküliok. A középen levií virágok (26. ábra. e) lürn
nösök, csövesek, ötfogúak. 

~\_ virág gyengén illatos, csípős lceserü. 'risztán kell tar-, 
1.Rni a trypota arnicivom Löw. ález>iitól. (Gyógyszcrkönyvünk 
a közös kelyhet azórl. tisztíttatja le, mod. e rovar álczája abban 
szokott tartózkodni.) 

A llrnti·i;szek : Ami.cin és zöldesszínü illóola:i, 1n elynek 
szagn a székfíí. virágéhoz 11asonló. 

. l 11/henús tincfo1·ia L,, vil'ága hasonló, de na,gyobb1 pibcbóbítú,ia 11Jncs1 
fi. hil,e:izflr \'Óge t:csetszel'ií. 
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Calendnla of'ficinalis L., közös kelyhének levelei vonal;;:zeriiek, a \"irágok 
nyolvalakúnk1 narancsvörösek1 4 eresek, szaguk erősebb„ ízük keserü, sós, 
pihe bóbít.ájok nincs, 

Jn-nla britan-ica1 virágai nyelvalaküa.k, négy eresek. 

Do·ronicwin parclaliancltes L„ virágai 4 eresek.
1 

pihebóbítájok nincs. 
Aro1dcw1n C!lnsü l{och, virágai négy eresek, a bibeszár ec~etsze1·fren SZŐl'ÖS, 

C'ichoria~(aJok kiizilt különösen a 1ragopogon oriontalis és scorzo·· 
nera hispanica hasonló, ezeknél azonbHn a kosá1· összes YÜ'ága l\í"elves 
nővírág, a párta szogé!ye G fogtí

1 
5 e1•es. 

Ára: 100 grm, 18 kr. 

Az arnica i®welek a szár tövében hosszúkás, fordított 
tojásdadok, alant 15-20 cm. hosszúak, rúzsaszerü csopmtot ké
peznek, iníg a szúr közepén, valan1int az á.gaJ\: k:ezdetéu ley(í 2--2 
levél átellenes, hosszúkás lándzsaalakú, úpszélü és oo·

1
- ke

véssel kisebbek, mint az alapnál levűk. A levelek füliil ~Üiwos 
zöldek, gyéren szőrösök, alúl halványak, kopaszok s köze~li
kön vastag főér halad, a melyből mindkét oldalt 2-"3 mel
lékér indul a csúesfelé, ezek közül a csúcsban csak Juirorn 
szokott összetalálkozni. Szagtalanok, ízük kissé csípös kesernyóso 

, Alkatrészeit, mint a ví
rag'naL 

2ü. ábra. Arn·ica lev1ft keresztnictszele. 
(rJ. hüromtug-ú,szürök; b. szörmirigyJ. 

Szöveti szorlrnze!(2fi.áb
ra.)A hámot hullámos szélü 
sejtek alkotj(tk fölül-alúl. 

Szájacs mínclkét oldalt. 
Sziírképlctok küzül a felsö 
118.111011 3 sej tüi vasta,g' falú> 
s ineglel1etűs 11oss?iú sző
rök (2G. ábrn, a), s folül
alúl fejes szőrr11irig·yek, for
dulnak elő. A szőm1 irigyek 
nyele többsojtlí, a fej ren
desen 2 n1irigyscjtbül (2G. 
ábra. b) áll. 

A levél pm·enchyma fel
ső részében 2 sor n1ag'E1S oszloposparenchyn1nj a 8Zi\rEtcsos pa
rechym laza. 

J\ra: 100 gr111, .10 kr, 

1 

1 

1 !' 
11 

11 

l 
í 

1 
' 
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i-lz arnica gyöii töFzSWI vizszíntese11, vag·3r ferdé11 11alad
1 

3·--10 e111. 11osszuságú, 3-5 n1n1. vastag'
1 

vöröscsbarnn sz1nu, 
ránczos, gyürüs, ívszerüenj vag·3r S ala.k:ban rneg'l1ajlott, felső 
részén levél~ és szármaradvár1yok:kal van boritva, alsó felüle
téről pedig számos mellékgyökér indul ki, a melyek hosszúak, 
l n1n1: vasta,gok, barnásak, törélcenJ"ek. 

Szaga ig·en k:ellelnetlen fűszeres, .íze kesernyés
1 

csipös, 
sokáig· tartó. 

Allrn.trészek. Arnicin keserlí csípős anyag, 0.5-% illóolaj, 
10°/0 i'nnlin, gyanta, csersav. 

]{eresztül n1etszve, n k8reg széles, zöldes fel1ér és az ék
alakú sárg»Ís edény nyaláboktól balzsam tartók köre választja 
el. "~z edénynyalábok közt széles fehér bélsúgmak huzódnak. 

!Szöveti szerkezete. (27. ábra.) A külső kéreg (27. ábrn, 
a.) parasejiek többszörös sorából áll, a se.1tek vékony foluak, 
barnásak. Középkérge (27. ábra, b) jól kifejlődött, parnnchym
sejtjei görnbölydedek, út·iniö irúnyban eg·y kissé 111eg·nyúltak 

1 faluk vékony. A. középké· 
reg belsö ró.szében og_y lcür 
balzsamtartó (27. ábrn, o) 

van 1 a rnelyek k:erelcdorlek, 
ig·en különböző nag'ysügu
.ak, s leg·többször n1agá
nosan fek üszn elc, eg]1111ás
tól egyenlö távoJ, ritkún 
kettő-hál'om egy csapol'·· 
tot képez. A belsűkérep; 

(27. áb!'a1 e) gyengén !'oj~ 
lett, külséí szélén keskeny 
bélhü1>ely látható, a mely
nek sejtjei aprók) ötisze~ 

nyor.nottak s ó1·intő jránJr

ban n1ognyúltak. Az ékala
kú l'akötllgek (27. úbra, d) 

alapja a kóreg· Jelé néz, 
súrg'ás szinííek, és jól ki
fejlődött széles bélsúgarnk 

27. tlb1·a .. Arnica g,1;ól,:ér keresz! inetszele. 
(u. k(H:;őkérog·; li, kö~t'pl;:6reg; e·. belsií\{el"eg·; 

d. fal;;ötegolr; e. bélSZÖYel; o. bnlzs11mt.H1·tö,) 
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választják el egymástól. Az ed6nynyn1itbok nélrn csak vékony
falú parenchyma közt előforduló egy-egy edényböl :'i1lanak, leg
többször azonban vastagfalú pontozott fassejtek nagyobb cso
portját is tartalmazzák. A fán heWl vékony folC1, soksziiglet.íí 
parenchyrnsojt.ekből álló belet kapunk (27. :\brn, e). 

A mellékgyükerek kérge igen széles és szabályosan._ elren
dezett parenchyrnsejtek alkotják, a melyek közt sz(ík balzsam
tartókat látunk, s rendose11 vöröses gyn ntút tarta.1n1aznn k. A_ lcór
g'en belől széles can1biun1 1 bennebb központi edéuy nya1áh, a 
rnclynek közepén vastagfa1ú prosenehyn1 csoport van, körülvéve 
finon1 parenchyn1ával, s ebbun széts7.Órvn 1-l szíík cdón:r. 

ös~:t.etéve}-tztheHi a drog vagy lnltet kii:t.te: 

Bclon-ica officina.l·is J_,. keresztn1etszcte és fa.g,ví'tdíje cJ- szögletes. Bal~ 

'.i'.Sa1ntartói nincsenek. 
l 1'·1·agrarú1. ve.~ca L., hosszíiba.u ráncos, netn gyürüs, odig kissé l'ansar, 

sok kc111ényítöt la:ta.linaz. I3alzsanüartói nincsenek. 

van 

riieraciu.in 'mnroro1n L., szaga. alig vnn 1 balzsarnt.arLói nincsenek. 
-~upatoriu111 ca11nall'in-w1n L., mellék gyökerekkel egész kereken bo 

!llJ\'ü. 

Sol-ida9n 'VÚ'.IJll'll:/'ca; jóval erősebb g,vöktörzsíí, nein füs:t.Pres. 
Su.ctisfa 111·a(ens·i.s1 inol!ékgyiike1·ei vastagok, belli! lisztcsek. 
fienin urbannin -L., gyöktörzse fús, nH;llékgyökcrckkel egész kereken 

benőtt, bele és kérge kereszt111elszelen baruásvörös(~S. 

_Ara: 100 grn1, 17 kr. 

- Eü2.ös aszat --

Származik n különböző fernla fajoktól: fonila ''"" foetida 
T.1. 1 forula t:corodor-nna Uenth. és Hoolc. 1 seorodosn1a foetidLn11 
Bung-e. és femln narthex Boiss.-tól (mnbelliferae, ernylísök). Az 
i-\.r;iltó és I!erzsaöböl lcözt hono0, Hercd.ban ienyl•sí:tik. 

1-2 n16tor 1xn1gas, gyér lcveJű, ernyéís kóró, 8Zára elág'a
zik ós sátort a1kot, ornyéíje nag:r, halvúnysúrga. Szára es~alz 
az ötödik évre fojlőclilc lci, do eh::lzor igen g·yorsan 1 úgy) 11og·y 
L10-"-60 napra g·yün1ö1csét is n1egér1e1i s azután gyölceros
töl elpusztul. (Dorbás). C~yökere 11úsos, karvastngságú, lcaró 
alakC1 

~J yu1uire8indt úgy nyerik az en1lít0tton1 növényből 1 11og·,y 
a legn1ább -b éves gyökér felső résr,ét 1evél1nar8dvó.nyoktúl 1neg·
tisztítjú.k és idtíré51-iclőre eg·y vél{on:y korongot levá.gnalc b0Jőle 1 
ft mi1·e bőven folj·ik ki fehéres norlve. Ez a nyerésmód Per
zsirfban divatos 

Afghanistán/!('11 a gyökl'iínek levól- és szánnarad vál!yait 
letakarítva, 16-18 cm. mélyen körülárkolják s aztán a gyökfö 
külünböz(í részébe fejszével bevágnak. A kifolyó nedv ré>.szint 
11h1g:ún n g·yökfűn szárad n1eg, részlnt pedig az árolcban földdel 
kevered vo. Mindakét esetben a gyökereket befödik ága.kkal, 
bog:y a nap ne szárítsa lci. 

A legfinomabb faját az asanak a gyökfö tetején levő szár
ríígyekből nyerik 

l(ereskedéRben két válfaját különböztetik n1eg: uz asn 
/oetirla electal és az asa f'oetida. in rnassist. 

~~z asa f(,etida electa, különböző i1agyságú darabokból áll~ 

n1e1ye1c g3rak1·a11 üss%otapadna.k egymústial1 barnÚ.sük vag·}r vö-~ 

rösr~ harnar;iínüek_1 1:1in1a tnpintatúak, frissen a törésök kagylós~ 

zsirf ényf_í1 opó lizc]ló, tej· vag·y l1a1 ván3r rózsaszínü, a n1eJy lnssacs
kún violaszínbe, végTe pedig barnába 1neg'yen rít U:: da.rnLok: 1 vagy· 
1nngánosa~;;:, vagy ró;;,snsZJínli a1apanya.gba vann'lk boúgyazva

1 
a 

melyben fekele darnboknak nem szabad lenniök. Hiclog-ben rneg
ken1ónyel1ik, inelegben n1egJágyúl és ig·en kellen1etlen fo,gl1agj-"--
n1a szag·ú lesz. l'l,C sajátságos kesernyés ÓS kissé csípős. -

0 

C-t:rógyszerkönyvünk: az asani!lc e lcirtnn1 aln.lcját tartatja, 
.i.\.z nsnnnk nuísik1 kisebb értékű válfaja a;1, asa f'oet-icla -í.n, 

11·1assis1 n. rno1:r 1eg11agyobbrósz;t1 vagy eg,észen csalc rózsaszín 
nlnpanyagbúl áll, nrnnclula alakú darabok nélkül, Lisztútalanítva 
sok földrlel vagy lrnvicscsal. 

(_i-yógyszertári czélrn. a 11idegben rncgken1é11yedett n1ézg·ás 
g,vflntn porn'i. türendő, és tisztátalanságoktól_. szÜ!'ősziti1.vnl n1eg
t.akarítva. l1ideg· helyen tartandó 

Alkatrészek: 7-U"/0 kéntartalmú illóolaj, 20--60% qyánlct 
é~ 1:!--00°/o Jnézga. "F~z allcf1l1·ósick_ 1\g·y ep;yenkónt, 111int. álta
lánossú.gbnn nag'y ingadozást n1ntatnak. r~ 11ozzánk eljutó hű~ 
zös aszatlian több-kevesebb tisztátalanság rn indig van. 

~·~ra: lO gnu. 3 kr. 
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tt Alropl11um suH'uricum. 
Kénsavits atropin. Kénsavas nadragulya alkaloiQ.. 

20,;H23NO„+H2SO, tömecssúlya 67G. 

Fehér, kristályos por, vízben könnyen oldódik. 3 annyi 
alkohol szintén oldja, aether és chlomform nem. Vizes oldata 
közömbös hatású, a moly lOOO-szeres higítás mellett iskeseríiízű. 

Olvacláspontja 115.5° 
Azonosság megállapítása. 
J. Vizes oldata enyhe melegben üveglemezen bcszárítv:i, 

alaktalan maradékot ad, mely 1--2 nap mulva 80-100-szoros 
nagyításnál látható, korong alakú lemezekké változik, s ozek 
súgárszerü krjstályos szerk:czetüelc. 

2. Ha 0.001 grammot száraz kémcsőben arldig heví lünk 
a n1Jg fel1ér g6zök: fejlődnek, azután 1.5 gramrn tö111ény kónm 
savat adván hozzá, újra a rr1egbarnulásig n1elegítjük, és n1ost 
a kihülós után 2 gramm vízzel elegyítjük, a narancsvirágrn. 
vagy jázrninra emlékeztető kellemes szag keletkezik. 

3. Tömény kénsavban oldva színtelen oldatot ad, - s ez 
káliumbicbromát oldattal megzöldül. 

4. Ha pár jegeczét 1-2 csepp salétromsavval megnedve
sítve kis lángon beszárítjuk, színtelen mara<lékot hagy hátrn, 
mely kálihyclrát alkoholos oldatában szép ibolyaszínnel oldódik. 

l. Vizes oldata a szembe csepegtetve a pupilát kitágítja. 

Vizsgálat. 
1. 0.1 gramm atropin sulfátot 

6 grnm desztillált v\zben oldva, 
s az oldatba kék lakmus pap irt 
mártva ne vörösödjék 111eg. 

2. A fennt leirt vizes oldat
színe ne változzék:. 

3. Platina lemezen hevítve 
maradék nélkül égjen el. 

4. Az atropin sulfátból 0.338 
grammot vízben oldva, 10 köb
centimet.or 1

/ 10-ed normál bá-

ivfegvörösödés = szabadsav, 

Színeződés ~ idegen alka
loidák. 

Niaradék visszahagyása = 

ásványsók. 
Zavarodás bánnelyik k6m

szerrel a készítmény fertőzött
ségére n1utat, a fertőzések: 1e~ 

2G9 

ryumcbló1·id-oldattal és nehány 
csepp sósavval elegyítve, csa
padék áll elő ; az onől leszűrt 
folyadék se chlórbáryummal, se 

hetnek idegen alkaloidák vagy 
kéosavassól!:. 

higított kénsavval no adjon erő-
sebb zavarodást. 

Egyes adagja legfeljebb 0.002 grm. 
1Va]l'i adagja legfeljebb 0.006 grm. 
A_ra: 0.01 g1•rn, 2 kr. 

Auran tiu m. 

- Narancs. -

Szarmazik a citrus vulgaris R.issó-tól vagy citrns a.man
tiun1 varietas an1ara IJ., vag',y citrus bigaradia -Da11u111el-töl 
(auran tiaceae, narnncsfölók). 

Keletindia északi részén vadon termő kis fa, a melyet 
Emópa. melegebb vidékein is tenyésztenek. 

Gyógyszerül az érett gyümölcsökről lehámozott és meg
szárított héjat használják, a melyet 5 mm. széles, csúcsos elyp
'lions szeletekben, vagy ritkán csavarosan hántanak le a gyü
mölcsről. 

A héj külső rétege (flavedo) sárgásvörös, mirigyes, szomöl„ 
esi:is, egyenetlen és illatos keserű. A belső réteg (albecló) fehér, 
szivacsos, 110111 illatos, 11a11en1 csupán k:eserű ízü, benne sárgás 
edénynyalábok vonulnak: 

Gyógyszerlrönyvünlc szerint, csak a 11arancsl16j sárgáját 
(fim;edo cort·icis aurant-ii) szabad használnL mivel csupán ebben 
vannak a lysigen olajtartók egyes vagy kettős smban. A na
rancshéj belső, szivacsos fehér részét (albeclo corticis a.uranli.i) 
le kell hántani. 

Alkatrészek: 1-2·3% illóolaj, 5-8% hespericlin nevü 
keserú anyag. 

Szöveti szerkezet : (2tl. ábra). A narancshéj külső sárga 
részét egy sor apró hámsejt btukolja (28. ábra, a), mely alatt apró 
sejtü parenchymából álló tömött szövet következik. Befelé a sej
tek folyton növekednek s a szövet lazább lesz. Egyes sejtekben 
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28. -ábra. },ra1·ancsheJ kereszhnetszele 
(a. hám; Ii. olajt11rtók; e, edény nyaláb.) 

ro n1 bala.kú sóskasu vas 
n1ószkristály, n1tisok:
ban olajcsep]Jek lát
hatók, valamint sár
gás fcstéksze111csék is. 
A laza parenchym 
közt kerekded vagy 
tojásdad lysigen olaj
tl11-tók (28 i1bra, b 1, 
vannak, a n1clyek: 
szornszédságában a 
sejtek valamlvol 1.ö· 
mött.ebhek, s klssó a.z 
ür irányában n1eg
nyúltak. i~~ S7,Q111SZé~ 

dos sejtek olajjal szin
tén útlel1etnok ivódYEL 

.Az albeclo laza parenchyrnsejtjei közt 
(28. :ibm, e). 

edénynyalúhok 18.thatók 

Üsszctéveszthetö a. <lrog; vagy lehet közte: 

Cürns aiirantüt·Jlt R·isso1 édeses, kiilönösen Ülaszorszáp;ból knt'Ül hrJz~ 

zánk, héja jóval vHkonyabb1 símább, kevésbé illatos 
_.1\..l'a: 10 grrn. 7 kt'. 

Axm1gia porci. 
- Dis:l:nózsir -

Tiszta fcl1é1·, k:enéícssűrűségü, ogynen1ű, sriagtalan, nn~·ho 
lzü test. 

Olvadás pontja: 30-25 °C. 
Vizsgálat. 

1. 5-10 gramn1 disznózsirt' .li. k:.ék: lalcmusz vfjrii:;re sz/ne
iisszerázunk forró alkohollal. Ki-:ződése = ozaba<I zsírsavak, n
hülés után egyenlő térfogatú víz-, vas zsír. 
zel higítva a lakmuspa.pir színét A vörös lakrnusz]J:ipir meg-
meg ne változtassa. i kékítése = al káliálc 

2. Két rész megolvasztott zsir-1 Zavarodás vagy csapadék 
hoz négy rész benzolt adva, tiszta idegen zs1rok, víz. 

1 

l 

1 

színtolen ogynorníí folyHdék jöj
jön létrt1, n1ely i11ég 15°0-ra le-: 
hütve is tiszta rnamcljon. 

3. 2 g'L"am1u disznózsír -1 gra1nu1 

nátronhydrátnak 10 kcm alkohollal 
készített oldatával v.ízfürdtín addig he
vítvei a n1Íg' az olrla.t egé8Zf'n egy
nemű lelt. a keletkezett szapprrn víz
ben tiszta, <'t.tlátszó folyadékká ol

dódjék. 
4. 5 kr:111 u1egolvaszt.ott és n1egszűrt 

zsírt n1og-keve1·ünk ~:i kcin Bechi·:')~ 

féle kérnszcrrel és töbszöri fölrázás 
közben 1

/ 4 óráig vízfürdőn 1nclegit
jük. ii. folylldéknD.k nen1 szabad szí

ncződnie 

_,:~ra: 100 gr1n. 20 kr 

2Tt 

Zavaros folyadék = el nen1 szap
panosodó anyagok. Á2ványzl"irok1 

pa1·affin. 

Vörös, barna, vagy fekete színczíí
clós = gya1lottfa1nagolaj. 

A zsirok és olajok n1ennyileges nJ.e:Z;vizsgálása és azok ·valódiságának 
1negitélé~e. 

A zsirok és olajok tisztaságának és uetaláni h;11nisításána.k iuogité
léséro töbli qunhtativ reaktió lett n1ogállapítva, (elaidinpróba, töul. kéns<n'1 

salétro1usav, 1Jhos1Jhorsav, nátl'onlúg, awmoniákos salétl'o1nsav11s ezüst stb.) 
n1elyelz azonban csak eg,yes esetekben használhatók sikeresen. 

A pbysikai tula,idonságokna.k (fajsúly, olvadási pont, n1cgszilát•tlulási 
pont, olflbatós::íg stb,J n1eghn-tároz1ísa. lnollett, a 1nelyek nrtgyobbá1'a csak 
rclativ é1·té!diek1 a zsil'ok valódi~3ágánflk inog'ité!ésérP ez iclőszerint. kizáró~ 

Jag a következG quantiiativ reákcziók szolgálnak: 
J) A sav-11.-::rim., avassági fok, >agyis n kálihydl'úl. azon 1nennyiségének 

meghatározás11, inoly 1 gr. zs\rhnn jclcnlovfí szabad sav lekötésére szlikséges. 
'!.) ~-lellu:r-szrhn, vagyisakálihydr;ít azon tnennyiségének a meghiüáro-

7.ása, a n1ely 1 gr. zsirban levfi glycorid elbontására szükséges. 
S.) A2 elszappauosüds·i va.rJ/I f{ó'ttsdor/('1· szrí'ln, vagyis akv.llhy<leát azon 

1n0nnyiség·ének meghatározása, n1ely 1 gr. zsir tökéletes olbontásáraszlikséges. 
4.) Jód·· vagf/ 1-Iiibl-flle s.zd1n, a.zaz a jód g'l'Rn1n1oklian _kifejezett azon 

mennyiségének 1neghatározása1 a inelyet 100 gr. zsir közvetlenül fölvehet. 
5.) Reiche·rt.-/l!le szri'/11, ·vagyis a 1_.' 10 11orm. nátl'iurnhydrox;ytl azon n1ony-

nyiségénck a meghatározása, a inely 2.i'i gr. zsirban foglalt ill6 zsirsav le
kötéséro szijkségos. 

()) Hehner-/'é!e szrl·1n1 t. i. a vízben oldhatatlan zsírsavak 1negitélése 1 

n melyek 100 gr. zsÜ'ban foglaltalnak. 

*) Bcchi-féle kémszor. 1 gr oziistnitrát, 200 gr. tömény alkohoI1 40 gr. 
aethor és 0.1 gr. salétromsav. 
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7.) Az acefylDszáui meghatá1•ozása. 
R) A glycedn~ta1·talo1n maghatározása 
E reaktiók keresztülvitele előtt a zsirokat n1ogszabadltjL1k ví.ztartal„ 

n1uktól és olyan szilárd anyag·októl, a melyek nem tartoznak szorosan véve 
g zsirokhoz. A vizsgálat tárgyát képező zsirL henger-üvegben vag'y por~ 
czelláncsészében légfürd{íben folytonos keverés közt 100-110 e. h6foknál 
addig szárítjuk, a míg két mérés értéke összeesik. Erre a megolvasztott 
zsirt megszürjük, de nlivel a zsirok szürése nagyon nehezen vihotő ke
resztül, czélszerű a zsi.rt feloldani chlorofor1nban vag',Y aetherben s úgy 
szúrni n1eg. A. megszlirt oldatból elpárologtatjuk az oldószert. A vissza· 
n

1
ara(ló zsil't üjból kiszárítjuk 100°-nál, ex.siccátorban kihagyjuk hülni, s 

ig,y hasznflljuk a fen_te1nlített reaktiók keroS<ztülvítelére. 

1.) A sav- vagy avassági szám meghatározása. 

2--G gl'. zsirt feloldunk 20 kcm. aether és 10 kc1n. alkohol keverékél1eu1 

hozzt'tadunk egy pár csepp phenolphtalein·oldatot és titráljuk 1
/ 2 norm. al

koholos kálihydrát-oldatta.l, a mig a végreakti61 (az oldat rózsaszínre fes-

tése) beáll. 
Eia a sav~tart.a.lom nagyon csekély, czélszerü a titrálást l/10 norirt. 

oldaltal végezni. 
1v1erz szerint indlkáLorul használhatunk kul'kumát, míg Geisler rozol-

Ravat ajánl. A titrálás ered1nénye rnutatni fogja a kálihydl'át azon mennyi· 
ségét

1 
a mely a vizsgálat kore,sztülvítolére lemért zsirban fog·laH szabad 

zsirsa.v lekötésére szükséges volt; ebből azután egyszerü számítfts ütján 
Juegkapjuk a savszán1ot. vagyis a kálibydrát azon mennyiségét, a incly 1 
gr. zsirban foglalt. zsirsav lekötésére fordíttatott. 

Olajoknál a s;;-;abad savtarta.ln1at rnegtudhatjuk a Reicbert-féle szúnt~ 

ból is. 

2.) A_z estet'~ és els1,appanoso(lási vagy Köttstlorfer---szlun 1ncgln1.tározása. 

.Esterszáninalc nevezzük a kálihydrát a:i;on 1nennyiségét mgrin.-han 

kifejezve, a n1el.)' sziikséges 1 gi·. neutrál zsir elbontására. 
f;Jlszappanosodási, J(öttsclorfer s:i;ámnak pedig a kálihydrát. mg1•1nmo k

ban kifejezett azon lllenn.)'iségét értjük, a 111oly 1 gr. :i;si['ban levő összes, 
tehát szaLad és kötött zsirsavak lekötésé1•e szüksóges. 1'1.._ neutrál zsirnknú.1 
e két szá1n összeesik, ellenben azoknál a zsiroknál, a 1nelyekben szabad 
zsir is foglalLa1ik, az elszappanosodási szárn valanüvel nagyobb. Ezen eset~ 
ben, ha a sav-száu1ot az elszappa.nosodási szátnból levonjuk, kapjuk az es

terszá1not, 
), ___ z elszappanosotlási, l{öltsdorfeL' 1)-szárn meghatÍLrozása következőleg 

történik. Tiszta zsírból leinérL-ink 1-~2 gr.-ot körülbeliH 70 kc1n. ürtartaln1ú 
hengerüvegben, hoz:i;áadnnk 25 kcrn. 1/ 2 norm. alkoholos kálihydrát-ol.da.to~ 
és többszörös keverés n1ellott 15 perczig vízfürdőn rnajdne1n fo1't'ásig he-

1) E:öttsdorfer1 Zeitschrift f. analyt.. Chernie 18. 190. 
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vít,jük, mialatt a hengerÜ\'eget óra.üvegü"el befedJ'u"k F" , ,, ó .. o . ozes u~an az ra~ 

uveg,et, alkohollal loöblítjük, egy pár csepp phenolphtaloin-oldatot adunk 
~oz,z~ es, a felesleges alkálit 1/ 2 norm. sósavval vissza.titráljuk. A vissza
t:trala~nal olhasznált kcm.-ek szán1át levonva. a 25-ből, a maradék adja a ká-
11,h~'drat ~zon mennyiségét, a mely a kisérlethez len1ért zsir elszappanosí
ta~ara szukség'os volt. Ebbf_íl kiszámítjuk azt: a mennyiség-et, inely 1 gr. 
zs11· ;,Ib~ntására szüksógeltetett és ez lesz az elszappa.nosodási szám. Az 
ell.enot~zes szemp?ntjából a meghatározással egyidejűleg felforralunk 15 per
czig 2o kc1n, .kálihydrátot és titráljuk 1/ 9 norinál sósavval, hogy lássuk vál
to~~tt-~ a k~hhydrát titerje vagy n8m, s ha igen1 mennyivel, hogy a ~iszá
nutasnal a hiba elkerüléso miatt a különbséget számításba vehessük. 

~ meg,ha:á:ozás keresztülvitelére szükséges 11~ nor. káJjhydrátot kö
-v-etkezolog kes~1tJük: 2~ gr. ,vegytiszta, szénsavas, káliumn1entos kálihydrátot 
felold~nk lchotoleg keves v1zben és az oldatot 98°/0 ~os alkohollal felhigítjuk 
egy bte~Te. ilz alkoholos kálihydrát oldat helyett kószíthetünk vizes 1;~ norm. 
oldato,t IS .. Ebben az esetben Becker szerint 1-2 gr. zsir elszappanosításáx·a 
a le111ert zsirhoz hozzáadunk 10 kcm. vizes kálibyd1·át·oldatot és 50 keni. 'JBo/ -os 
a~_koholt. A n1eghatározás kerosztülvitelénél mindig figyelernruel koll ~on
nu~1~ ~1Ta, hogy a kálihydrát) különösen az alkoholos kálihydrát~oldat le
rueresenél, a hőmérsék 1nindig egyenlő legyen. 

3. ,Jód~ vagy Hiibl-f'éle sziun 1neghatározása. 

I-i: 1neg·határozás keresztül vitelére higanychloriddal elbonLott alkoho~ 

los .ió<l·olclat szükséges, (melynek literje minden kisérlot előtt 1nog-ál!apí
tandó, n1ég pedig l/10 norm. nátrinntthíosulfát-oldattal), továbbá 1/10 norin. 
nátriurnthiosulfát-olda.t és veg.vtiszt.a chloroform. 

1 .11 Jódoldat készítéséhez lemérünk 25 gr. jódot feloldi'uk 500 kcm 
9 •o, i • , 
• ö u-os alkoholban és ozen oldathoz hozzáadjuk 30 grn1. higan,Ycllloridnak 
~00 k~~n. alkoholos oldatát. Az íg;v elkészített oldat titerjét 12 órai állás után 
allap1t.1uk meg1 mivel ez időn belül egymás után és gyorsan változik az. 
Az oldal tite1·jénok megálla.pítása czéljából lemérüuk 10~20kcni.jódoldatot 
h~~záad~nk 10-15 kcm jódkálium-oldatot (1 s. r. K,J 10 rész vízben) felbi~ 
gtt.iuk lGO kcrn.-re ós titráljuk 1/ 10 nor011 nátl'iumthiosulfátnoldattal. 10kcm,jód 
oldah·a, ha jó, 20 kcm, nátriu1nthiosulfát oldatot kell elhasználni. A titrá-lás
nál indicátorul keményítő-oldatot használunk. 

2. ~\'átriu11ithiosnlfát-oldatot1 melyet a jód-oldat titerjénok megállapítá
sához és a jótlszárn meghatározásánál a jód-oldat retitrálásához használunk 
következélleg· készítünk: tiszta, kristályos, porított és szürőpapir között ki: 
sajto~t ~áLrillmthiosulfátból lemérünk pontosan 24 grammot és feloldjuk 
:nny~ .v1zben1 hogy az oldat épen egy litort tegyen ki. Az oldat titerjét úgy 
alla.pitJUk meg', hogy 0.20 gr. tiszta sublimált jódot lemérünk s hozzáadunk 
1 __ gr. ~ótlkálin~ot és feloldjuk 10 gem. vízben. Az így nyort oldathoz egy 
burettaból addig adunk a fent leírt módon elkészített nátriumthiosulfitt-ol
datbó~, a iníg az oldat sötét-barna színe gyengén sárgásba csapott át, o pon· 
tot elerve az oldathoz keményítő-oldatot adunk és onnok hozzáadása utáu 

18 
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addig folytatjuk a nátriun1thiosulfát bozzáaclásátJ míg az oldat kék színe 
épen eltünt. Az oldat akkoi• lesz teljesen jó, ha a 0.2 gr. jód telítésére épen 

20 krn1 nátriumthiosulfát-oldatot használunk el. 
B.) A_ chlorof'onnot, n1elyet itt használunk, használat előtt megvizsgál

;juk tisztaságára
1 
még pedig következőleg: 10 kc1n.-hez hozzá adunk 10 kcm. 

jódoldatot, 2-3 óráig állani hagyjuk és azután a jódot ti1ráljnk1 titrálásra 
épen 10 keni. nátriumthiosulfát-oldatot kell elhasználni. 

A jódszám 1neghatározásához lemériink a megvizsgálandó olajból egy 
,iól zái·ó üvegdugóval ellátott palaczkbft 0.2-0.4 gr.-ot1 hozzáadunk 10 kcm. 
tisztaságára megvizsgált chloroformot és 20 kcm. jódoldattal rázzuk. l{ázás 
után lehagyjuk ülepedni, s ha az oldat nem lenne tiszta, még több chlo
:roformot adunk hoz7.á, s ha a jód színe-„ az állás után eltiint volna, még 
10-15 kcin. jódoldatot a<lunk az oldathoz,seztminda<ldig folytatjuk1 a mig 
az oldat 2 órai állás után is barnaszíníi marad. 2 óra letelte után az oldat
hoz 10-15 kcm l 001

0 
jódká.li -olcl*'atot adunk, felhígítjnk 150 kcm--re és titráljuk. 

A jó:l azon mennyisége, melyet 100 s. r. zsír felvesz 1 lesz a jód8zárn. 

tl. Az illó és vízben ohlhatú zsirsavak, vagyis a Reichert-1\leisel~f(~l(~ 
szám meghatározása. 

Az iUó savak nem batá1oztatnak n1eg direct úton, hanon1 mennyi· 
sógükre nézve, a telítésökre elhasznált 1/to norrn. kálihydrát köhcentitnéterPÍ 

szárnából vonunk követke;:i;tetést. 
A meghatározás különféle eljárásokkal lehetség·cs. 
1.} Re·icltert elJárásat) 2.5 gr. zsirt 150 kcmeteres lombikban 1 gr. szi

lárd kálibyclrátós20 kcm. 800/0~os alkohollal vízfiil•<lőn a tökéletes elszappa~ 
nosodásig nielegítünk. Elszappanoso<lás után elhajtjuk az alkoholt, a mara
dékot fololdjnk,10 kcm. vízben, hozzáadunk20:kcm. 1 rész tömény kénsav ós 

100 r. vízből álló keveréket. Ha ez meg van, összRkötjük a lombikot og~;c 

hütővtl és az illó savakat lepároljuk. 
A párlatból, 1nelynek első részletét visszatöltöttük, megszures után 

egy 50 kcm·es mér6 lorribikban öss;>;együjtünk pontosan 50 kcm-t, ezt betöltjük 
egy hengeriivegbe, pár csepp phenolpbtaleint adunk hozzá s titráljuk 1

/ 10 

norm. kálihydrát-oldattal Az elhasznált kcm.-ok száma adja. a Reichel't 0 féle 

S7.ámoi. 
ú) A 1VIe·isel által uiódosüott lleichert0 féle eljárás szei·üit 101uérünk 5 gr. 

zsirL egy 200 keni.~es lombikba, hozzáadunk 2 gr. szilá1•d kálihyclrátot és 50 
kcnI. 70o/

0
·os (0.872 faj s.) alkoholt, s vízfürdőn a tökéletes elszappanosodásig 

melegítjük Az elszappanosodás ntán lepároljuk az alkoholt. A maradékot 
oldjuk 100 kcm. vízben

1 
hozzáadunk 40 kcrn. híg kénsavat, borsó nagyságú 

horzsa-kő darabokat teszünk a lombikba, összekötjük eg"y hiítővel és az 
oldatból 110kcentimétert lepárolunk. A~párlatot megszürjük, 100 kcm-t lemé· 
rünk belőle s titráljuk 1/

10 
norm. kálihydrát·oldattal. Az elhasznált kcm.·ek 

számából, tekintetbe véve a párlat összes mennyiségét, azaz az elhasznált 

') Zeitschrifrt f. analyt. Chomie 1. S. 68 
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kcn1.,·ck számának még 1
/ 10·edét ho7.zílad,iuk az egészhez és nyerjíik a Reichert 

JV1eisel-féle számot ós ezt osztva 2-vel kapjuk a Reichert-félét, 
Az úgynevezett Reicherl0."~{eisel~féle szám tulajdonképpen szot'osabb 

értelemben csak a vajra vonatkozik, mivel a többi zsirok és olajokban az 
illó zsirsavak inennyiség'e nagyon csekély. A vajnál az elhasznált kcm.-ek 
száma nom szabad, hogy kevesebb legyen, n1ini 28-27 ós ha a vaj egé.s7.en 
tiszta, 27--31 kcontiinétcr. 

i). /t vízben ol<lhatlan zsirsavak, yagyis a Hehner··f'éle szá1n 1neg-
határozá~a.i) 

l) Hehner eljárása szerint a kiszárított és inegszürt zsirból lmnérünk 
egy hengoriiveghe 3~4 grmmot 1 hozzáctchrnk 1-2 gr. szilárd kálih,ydrátot) 
leöntjiik 50 kcm. alkohollal s többs,;,örös keverés közben vízfürdőn melegít· 
jük1 1níg az egész zsir feloldódott. Öt porcznyi 111elogítós után egy csepp 
vizet adunk az oldathoz, s ha a víz hozzáadására zavarodás állana he

1 

a főzést tovább folytatjuk, mindnddig, míg újabb víz hozzáadására. za.~ 

val'odás nen1 tánutd, n1e1't a, zava.ro<lás jele annak, hogy még az ös::izes zsir 
nincs elszappanosodva. A tiszta. szappancoldatot befőzziik szörpsí'.irüség1·e, 
a maradékot feloldjuk ·100--150 kcrn. vízben és sósav vagy kénsavval meg· 
savanyítjuk. A megsavanyitás ntán addig inelegítjük az oldatot., a 111íg a 
szabadclá vált zsirsavak annak felületén egyne1ulí olajos réteggé olvadtak 
össze, ha ez bekövetkezett, az oldatot 100°~nál előre kiszárított és lemért 
szíirőn szi'lrjük át. Az átszürésnél iigycliink1 hogy a szííredék egészen tisz
tán n1enjen át. A szűrön inaradó zsirsa.va.knt addig n1ossuk forró vízzel, ll1Íg' 

a n1osó víz a sav-reaktiót már nern 1nntatja. Ha a m_osó víz lnár nem inntat. 
savi reaktiót, akkor a tölusé1• tal'taln1át lehütjük, hogy a zsirsavak 1negs7.i
lárduljanak. A szilá1•ddá lett zsirsavakat szürőstől együtt lielehozzuk egy 
lemért henger-üvegbe és 100'1-nál rnindnddig szárltjuk, n1íg már súlyveszu 
teség nincséfL 

2) Dalican~) szerint, ki a Hehner·félo eljárást n16dosította, a vízben 
oldhatl an zsirsavak meghatározása a kövotkezölcg történik. 10 gr. zsirt 
250-öOO kcm.ces lombikban 80 kcnJ. 85°/0cos alkohollal és 6 gr. vízben ol~ 

dott 6 gr. szilárU nátriumhyliroxyddal clszappanos[tunk. 
Az elszappanosítás után, n1ely 00-40 porr,zct vesz igénybe, az al

koholt vízfi_irdéín elűzzük s a n1aradékhoz 150 kcm. vizet és apródonként 25 
keni. sósavat arlunk1 melyet előre 100 kcm. vízzel felhigítottunk. A sósav hozzá
adása ntán a vizfürdlín ad<líg 1nelegítjük, míg a zsirsavak a folyadék fel
szinén olaj'os réteg alakjában összogyültek. f-Ia ez bekövetkezett., a. folya
dékot levesszük a ví7.fürtlőröl, BO perczig álíani hagyjuk és lehütjük. I,ehíítés 
után megszí'trjük és a zsírsavak további kezelését folytatjuk a fentebb ismerte

tett módon. 

1) Zeitschrift. f. analyt. Chemio. 18. 145. 
~) Moniteur scientif. 12. 989. 

18' 
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A zsirsavaknak azon rnennyisége, melyot 100 gl'. zsil'ból nyeriinky 
lesz a Hehner-féle szám. 

6. Az oxyzsirsavak vagyis az acetyl-szá1n meghatározása Benedikt; 
szel'int. 

Eczetsavanhydrid behatásá1•a a szabad oxysavak, a.zaz azok, a nielyekben 
a carboxyl-csoportmellett hydroxylok is foglaltatna.k1 az ecetsav-gyököt képe·· 
sok felvenni, Ha ezen acetylizált zsirsavaknak a sav és olszappanosodási szá
mát egymásból kivonjuk, a kettő közötti külömbség· adja az acetyl-szá1not. 

Az acetyl-szám meghatározásához lemérünk a vízben oldhatatlan zsir
savakból, melyeket a I-Iehner-féle eljárással nye1•tünk 20-50 grnrmot és 
ugyanannyi súlyú eczetsavanhydridet, egy felfelé álló Liebig hűt6vel ellá
tott lombikban, és 2 óra hosszat főzzük. Ez idő eltelte után a keveréket át
mossuk egy nagy lombikba s hozzáadunk 500-600 kmn. forróvizot és is1nét 
főzzük. Fő,,;és alatt egy capilláris csöven át a folyadékba lassú árarnban 
szénsavat vezetünk, körülbelől 30 perczig. Ez idő eltelte után kihagyjuk 
hülni

1 
a kiválott acetylizált zsirsavak1·ól a folyadékot leszfirjük s jól kin1os~ 

suk, kiszárítjuk ós lemérjük. Az így nyert savaknak 4-5 grn1jáliól megha
tározzuk a su,vszámot, 2~3 grmjából az olszappanosodási számot és a ketl6-
közötti differencia adja meg az acetyl-számot. 

7. A glycerin-tartalo1n meghatározá8a. 

.A zsirokban előjövő glycerint több módon lehet meghatározni, melyek 
közül a legegyszerübb és könnyen kereszt(íl vihető a Benedikt és Zsig~ 
mondyi) által módosított rrox-féle eljár{Ls, a mely azon az elven alapszik, 
hogy a glycerin káliu1nhyperrnángánnak behatására , oxálsavvá oxydálodik 
mégpedig quantitativo.1 molocula glycerin 1 moJeculaoxalsavvá. Ezen eljárás 
szerint a zsirt kályhydrát- és tiszta '!nethylalkohollal elszappanosítjuk1 az al
koholt elpárologtatjnk, a maradékot forró vfzlien oldjuk és a szappant híg 
forró sósavval elbontjuk. Azután fölmelegítjük az oldatot annyira, hogy a 
zsirsavak a folyadék felszínén összeolvadjanak. A cseppfolyó zsiroknál 
czélszerü a kiválasztott zsirsavakhoz kevés tiszta paraffint is hozzáadni, hogy 
a zsirsavak a kihűléskor jobban mcg·szilárduljanak. Ha a zsirsavak n1ogszilár· 
dultalt1 a folyadékot a szilárd részről loszlírjük, azt jól kilnossuk s a szüredék.et 
neutralizáljuk kálihydráttal és még 10 gr. kálihydrátot a.dunk fölöslegben. 
Azután közönséges hőmórséknél a folyadékhoz addig adunk kiil'ülbelül 5°: 0 

káliumhypermangánát-oldatot, míg a folyadék 1nár nen1 zöldszínű, hanem 
kék vagy barna színű lesz. Ha ezt a pontot elértük a folyadékot felforral~ 
juk, miáltal n1anganhyporoxyd válik ki és a folyadék vörös színLL les,,;
Ezután a folyadékhoz addig adunk vizes kénessavas oldatot, n1íg annak a 
színe eltűnik. Erre az oldatot inegszürjük s a szürőt jól kimossuk. A tiszta 
folyadékot. felmelegítjük, eczetsavval megsavanyitjuk s chlorcalcium vagy 
eczetsavas calciun1mal telítjük. Ezen anyagok hozzáadására a glycerinből ká
liumhypermangáná.t behatása által keletkezett oxálsav1 mint calciumsó ki
csapótlik. 

1) Chomiker Zeitung' 9. 975. 
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A csapadék nom mindig tiszta, oxálsav,·as calciu1n mellett még tartal~ 
maz néha kovasavat, sőt gypset is. Hogy az eredmény helyes legyen, a csa
padékot kihevítjük, miee feloldjuk 1/ 2 norm. sósavban és a felesleges sósa
vat 1_12 nom. kálihydráttal viszatitráljuk. 

1'1Iegjegyzendő1 hogy ezen eljárásnál az elszappanosításhoz aethyl
alkoholt neni lehet használni1 n1ert az oxydátiónál ebből is oxálsav keletkez
hetik és így hibás eredményt nyerhetünk. 

A zsirok és olajok megvizsgálása fertőzményekre és a fe1·tőzmények 
n1ennyileges meghatározása. 

1. Víztarfrtloni nieghatározás. 

A megvizsgálandó zsirból egy hengerüvegbe1 melyet egy kis üveg·~ 
pálczikával együtt előre lemértünk, le1nórlink 5-10 g·rammot és többszöri 
fölkoverós közben 100'' C. hőfoknál állandó súlyig s?,árHjuk. 

2. A. vízben oldható szervetlen tiszlátalan,qúgok 1neghafrirozása. 

A_ vizsgálat tárgyát kópező zsir vagy olajból 50--100 grammot összeey 
i•ázllnk forr6 vízzel ós állani hagyjuk addig1 a 1níg az olaj vagy zsii• elválik 
a víztől. Ila ez bekövetkezett, a zsirról leszí'irjük a vizes réteget és a szlire" 
<léket megvizsgáljuk kémhatásá1•a . 

a) Ha a. szltrodók bázisos hatású, lohet benne szódih borax vagv 
szappan. A folyadék: egy részét sósavval megsiivanyítju.k

1 
ha a. sav hozzá:~ 

a_d~sakor pezsgést veszünk észre, akkor szóda van a zsirba11, Szappan jolen~ 
leteben nz oldat megsavanyításakor zavarodás támad a szabaddá való zsír~ 
savaktól. 

Boraxra kén1lelhetünk a megsavanyított. ós meg1:0zürt folyadékban 
kurkumapapirral. l{urknmapaµirt mártva a folyadékba

1 
az megbarnúl. 

Káli,um, nátriunu·a úgy kémlelünk, hogy a folyadékot besürítjük., a 
maradókbol a szerves anyagokat elüzzi.ik s megtessziik a káliun1ra, nátrin1ura 
jellemző reakciókat. 

b) Ha a s.z1'irulék savany·1í, kémhatású, a zsir kevervo lehet kénsavval, 
sósav'i'al, vagy vízben oldható zsirsavakkal 

I\.énsav és sósavra megtosszük a jollernző reakciókat és rnonnyisé
gi.iket térfogalos úton nor1n. kálihydráttal határozzuk meg. A zsirsaYak 
j~1en1.étét kideríthetjük szaguk1•ól. A folyadékot a.other•1•el. összerázzuk, ez 
k1vonJa, esetleg a jelenlevő zsirsavat, mely az aetheres folyadék elpárolo"'
tatásánál vissza.n1arad. 

0 

3. A vlzben oldhatlnn tisztátalanságok nieghatározrisa. 

10~20 gr. zsirt feloldunk aether chloroforrn-
1 

benzol petroleninaether· 
vagy szénkénegben és az oldatot egy száraz szLLrőn átszlirjiik. A mai'adé· 
kot az illető oldószerrel mossuk, a míg a lecsepegő folyadéknak egy kis 
mennyiségét, papiron elpárologtatva, zsirfoltok. nem rr1aradnak vissza.' 

A jól kin1osott csapadékot azután következéíleg vizsgáljuk meg. 
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a) Egy réo;zét vízzel főzzük1 az oldiitot lehfitjök s jódoldatot adunk 

hozzá; kék színoző<lés kernényítöre vagy keményítö~tartalrnú anyagok je~ 
lenlétére utal. A roa.radék egy l'észét mikroskop alatt if'I inegvizsgáljuk s 
így biztos következtelést vonhatunk a keményítő rninemCtségére Ü;. 

b) Másik részét híg sósavval digeráljuk, cligorá\ás közben megfigyel

jlik nein fejlődik~e szénsRV, ba igen1 akkor a sziiredék egy részében kémle~ 
Lünk calciu1nra is. Ha a. sósavval való cligerálásnál zsirsavak válnának ki, 
abban az esetben a szürcdékben a szokott ruótlon kén1leliink alumininmra, 
magnesiumra, calciumra is. A_z említett fé1nek ugyn.nis mint carbortátok, vagy 

zsirsavas sók kevertethettek a zsii·boz. 
A vízben oldhatatlan szervetlen anyagok n1ennyileges n1eghatározá

sánál a zsirt a fent lei~t tnódon felo1dj uk, előzetesen 101uért, szürőn átszűr
jük és a rna.radékot 100° e. hőfoknál áll.andó súlyig szárítjuk. 

4. A .z·sú·ok és olajokhoz kevert el nern szappanosodó alkatrészek j(ilkere~ 
sése- és ·1nennyilege.<1 ?ne9hatrfrozása.. 

A zsil'ok és olajokhoz koverni szokott el nen1 szappanosodó alkatré
Rzek halmazállapol11kat tekintve, lehetnek cseppfolyók ós szilárdak. 

A cseppfolyók lehetnek : ásványolajok, kátrányolajok vagy gyanta
olajok. A szilárdak 1ehotnek : paraffin, corc'sin, ce1yl, c:eryl, myrhicyl1 alko~ 
hol és colesterin. 

~Ísványolajnak a. nyers petrolenn1 azon részét nevez:dik, n1ely 0.855 -

0.900 fajsülyú s vulcánm és Lnhritingolaj név a.lait jön kereskedésbe, továbbá 
FL 250-3500 között forró va.selin olaj, inelynek fajsúlya. 0.900-0.H300. Ezen 
olajuk, chemiai összetéleliiket tekint.ve, kizárólag a paraffinok ós olcinek 

csoportjába tartozó szénbydrogénekből állanak. 

J(álrányolaj a kőszén szára.z le1Járlásánál átpílrolgó kátránynak ismét.olt 
lepárlásánál nyert azon része, 1nely 240-2500 e. hőfoknál párolog át. l\{ielött 
ezt a hamisítandó olajhoz kevernék, előbb nátrinrnhydro.xydUal kezelik, hogy 

a. benne levő savi 1·észt kivá.la.szszák. Fajsúlya 1.010. 

Összetételét tekintve az aro1nás sorozatba La1·tozó folyékony szénh:_yd
rogének keveréke

1 
kevés szilárd, aro1nás szénhydrogénnel. 

Gyantaolajnak nevezzük a colophoniun1 lepá1·1ásánál nyert 0.86-0.99 

fa.jsülylyal biró részletet. 
Összetételére nézYe is eltér az előbbiektlíl, a 1nennsibcn ne1n áll ki-, 

zárólag szénhydrogénekből, ha.nem tartalmaz n1ég gyanta savakat és 1ná.s 

oxygén tarlalnní anyagokat is. 
Pa.1·affin a zsirsorozat vag·y methán sorozatba tartozó szénhydrogének 

keveréke, Fehér színü, sza.gtalan 1 íznélküli, alkoholban oldható, borulás nél

kül lepárolha,tó test. 
Olv1idá.s és megsr.ilárdulitsi pontja nag"yon változó1 úgyszintén fajs1ílya 

.is) 1nivel összetétele is változékony, arnenynyibon az egymással keveredő 
szénhydJ:•ogónek aránya változó. Átla.gos olvadó pontja. 38-82., fajsúlya 

--~---------------~-""'~" 
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0.86B-0Jl4~ A n1egszílárdulási pont és fajsúly között egyenes ai·ány áll 
_fenn, n1entol magasabb vala11101,y paraffinnak a n1egszilárdulási foka., ~nnál 
nagyobb annak a. fajsúlya. 

„ ":':-res·in. I~~nsavval megtisz.tított földi viasz. Chemiai a,lkata és tulaj~ 
dons<1.g.11ban1 n1,1Jdne1n megegyezik a paraffinnal. Olvadó pontja 58-840 e. 

a) A folyékony el nem sza._ppanosodó alkatrészek f'clket•esése 

Hogy valamely zsir, vagy olaj tartalmaz-e folyékony el , , . · . , ne1n sza.p· 
panosoüo alk:atroszt, azt eldönthetjük 1ÍO')' ha a ZRÍrt alkoholos '~·1·1 1 't l ,, „ "'• ' ··- i;.a i 1yc ra -
ta fo~zuk. Az ~l.~za.ppanoso(lás után az alkoholt elpárologtatjuk, a m~radé· 
kot, v1zzel kezel,Juk, ekkor az el nem szappa.nosodott részek oldafiannl 
vadnak. ma-

. ~ogy az e1ulített három anyag közül, a. melyet hamisítás czéljából a 
zs1rok es olajokhoz szoktak keverni, inelyik van Jelen, eldönthetjuk ü[J' 
ha az elsza.ppanosításnál a vissza.mal.'acló olajat lepál'oÍJUk ós rneghatái'ozz:r~ 
a. fajsúlyát : 

a nehéz ásványolaj fu.jsülya. 
a gyantaolajé 

a kátrányolajé 

o.ss-o.n2 
0·96-0·99 
l·Ol-

1-1,,_ gyantaolaj felisu1erhető Renard szerint iígy is ha abból 10---12 
cs~pp,et 1 ~sepp vízmentes ónchlóridclal összehozunk, 1nidéín szép biborvörös 
SZ\ll íl Jl el no 

. Altcn ,sze~int cr.élszerííbb az ónchloriir helyett ónbroniürt alka.hnazui 
n:iYel e~ ,ntobb1. _sokka.~ könnyebben állítható elő mint az eHíbbi. Bromot 
v1~telen1t.~s czélJab~:. osszer~.zunk angol kénsavval és az így víztelenített 
b101not iacsepegtetJuk egy .161 lehlítött palaczkban levő ónforgácsra. 

.. , „H_:1yer_ 87.erint <t gyantaolaj a.r. elaidin kétnlo keresztülvitelénél szép 
sotetvoros, tisztn foliradékot ad ' · , / · I · , , , 1n1g ar, ,tsvanyo aJ valtozatlan n1arad 

A gyautao_lajat az ásvflnyo1ajtól a ká.trányolaj kizárása mellett. meg 
lehet. egy.1nástól különböztetni a jódszit1n meg·ha.tározása alar,·ia'n 1· 8 · t t 1" ! · · ,., ' -, , a. inu1 · 
e~. „ rt ei,1.fn !:szlelto. Az ásványolaj jódszá.u1a 14, míg a gyantaola.jé 43 -4_8 
kozott Ya!to;;.;11t. ' 

Valcnta sr.erint az ásványolajat a g·yanta' olaJ'tól meO'k'u'lo" [" t th t 
„. k 

1 
„ ,..., n }OZ e e -

Jll a {ovetkező i'eaktió által is. A megvizso·álandó olaJ'ból 8„ o·y "! r ,• -[ , 1 ll' o „ JO za10 e u· 
gova, e. ~.to~t ~én:,csfil:.e leu~é;tink 2 kcrn,mt„ hozzáadunk J O kcm. jég·eczetet és 
Ö pe1cz1g v1zfurdon tobbször1 rá:r,ás közben 50() C höfokt"_t ! 'L"'k A 
után \0' e ] ,, , ' • . < 1ne ogi Ji1 . zu 

'" . „1 „ya_nazon lon1ersekletnél eczetsavva.l megnedvesített szfirőn inegu 
~Zlll'Jnk„~ .~oly~dékot,, és a s:r,űredék középső részletét összegyűjtjük. Az 
o:szegyuJlot.t roszlotból len1ériink egy bizonyos részt és a kisérlethez ha.sz
n~lt eczetsavra. beállított nátrítnnhydroxyd oldattal titráljuk az oldatban fog~ 
lait eczetsav iuennyiségét. Az oldat súlva é8 a benne tala'lt et 

• , „ •. • „ „ , ._, • ecz sav 1neny-
.nyisege kozotü knlonbsog adja az olrlatban foglalt olaj mennyiségét 
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100 gr. jégoczet felold az ásvány olajokból 2.6-6.5 grammot1 gyanta· 
olajat pedig 16·9 grammot, 10 kcm. jégeczet. 0.2833-0.6849 gramm ásvány

olajat és 1.7788 grm. gyantaolajat old fel. 

A kátrányolajat az ásványola.)októl megkülönböztethetjük1 ha azoknak 
fajsülyát meghatározzuk. Keverékekben a kátrányolajat kimutathatjuk az 
ásványolajok mellett úgy is, ha a keverék egy ké1nléjét 1.45 fajsúlyú sa~ 

létromsavval kezeljük. 

Tiszta ásványolaj a sav hozzáadására csak csekély hőmérsék ernel
kedést mutat, rníg ha az kátrányolajjal van kevcrve1 nagy hőfejlődés ész· 

lelhető. 
Egy előleges kisórlet által meggyőződünk a hőfejlődés nagyságáról 

s ha az nc1n túlságosan nagy, a megvizsgálandó anye,,gból 20 kcm.-es kén1-
csöbe belehoz"lmk 7·5 kcn1 -t

1 
lebütjiik 15° 0.-ra s hozzáadunk 7·5 kc1u 1 ·45 

fajsúlyú salétromsavat) a kén1csövet egy thermometert tartalmaz6 dugóval 
bedugjuk s jól összerázznk. Az összerázás után meg·flgyeljük a hő1nérsék 
ernelkedésót és ebből megítélhetjük az anyag minernűségét. 

b) A !:'lzilárd, el nenl szr1ppanosocló alkatrészek felkeresése. 

Enllítettük, hogy ha az el nem szappa.nosodó tis?:tátalanságok szi
lárdak, akkor lehet i)araffin) ceresin, cetyl, ceryl és myriscyl-alkohol és 

colcstcrin. 
Annak a megitélése, hogy ezen anyagok közül melyikkel. van dol

gnnki eldönthetjük, Benedikt eljárásával úgy, ha az el nem szappanosodott 
részt egy SZÍ.ÍJ.'Őll ÖSSzegyüjtjük, vízzol jól kimossuk! 100° 0. hőfoknál Inog~ 
szárítjuk s egy részletet lemérve belőle 1-2 óra hosszáig egyenlő súlyú 
eczetsavanhydriddel, felfelé állított J_,iebig-féle hí.Hővel ellátott lon11Jikhan 

f6zzük. 
E főzés alatt, ha cetyl

1 
ceryl ragy 1nyri-scyl~a.lkobol volt az el nen1 

szappanosodó rész; ezek az eczetsavanhydridben teljesen feloldódnak és 
még az oldat kihülésekor sem csapódnak ki. Colesterin a főzés alatt szin
tén feloldódik, do az oldat lebülésénél újból kicsapódik jcgeczes tön1eg 

alakjában. 
Paraffin és ceresin netn oldódnak fel, hanem mint olajos réteg az 

eczotsavanbydeid felületén úsznak. f.fennyileges 1neghatározásuk Al!en és 

Thontson alább isrnertetett eljárásával lehetséges. 
5 gr olajat 25 kcm. alkoholos nátriumbydrátt.al (80 gr. nátriumhydrátot. 

feloldunk 1 liter alkoholra) egy porczellán csészébe) vízfürdőn bepá.rolunk, 
amaradékot50kcm. forró vízzel összekeverjük s belehozzuk egy 200 kcrn.-es 
csapos tölcsérbe. A csésze tartalmát 25-30 kcm. vízzel utána öblítjük és a 
keveréket 30--úü kcm. aetherrel összerázzuk. Összerázás után kevés alkohol 
hozzáadása által az aetheres és vizes réteg egymástól való tökéletes elvá
lasztását elősegítjük. Az elvált réteget csapos tölcsér segítségével egyroást6l 
elkülönítjük. A vizes oldatot többszörösen kirázzuk aetherrel. Az aetheres 

~J 
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-Oldatokat egymással egyesítjük, belehozzLtk egy lepárló lombikba ós az 
aethert lepároljuk. A maradékot beletesszük egy lemért csószébe, a lom
bikot kovés aetherrel többszörösön utánöblítjük) az aethcrt vízfürdőn elpá
roljuk, a maradókot 100° C. hőnél kiszá.rítjnlc, végül kihíílés után lomérjiik. 
Ez lesz a lemért zsir, vagy ola,iban levő el nem szappanosodó tisztátalanság. 

Ha a vizsgálat kizárólagos feladata, czélja az, hogy kiderítse, vajjoo 
a zsil't tisztátalanító, el nem szappanosocló rész colesterin, vagy isocoleste 0 

rin°e, abban az esetben a zsirból a már ismertetett eljárás ütján nyert) el 
nem szappanosodó anyagból egy részt 4 rósz benzoesavanhyriddel 30 óra 
hosszáig beforrasztott csőben 200° C. hfímérsékre hevítünk. I-Ievítés után a 
-1ö111eget alkohollal többszö1:öson kifőzziik1 mely alkalommal a benzoesavas 
colesteryl, vagy isoco]esterylester C26H~.1007 H!i0 visszamaradnak, A mara~ 
dékot acthcrből átjegeczítjük, a mikor is a benzoesavas colestervlestel' vas~ 
tag, táblás jegeczekben válik ki, n1íg az isocolesterylester laz~ krü,tá.lyos 
por alakjában csapódik ki, inclyet iszapolással a tábláktól nagyon könn;eu 
el lehet választani. A colesterylester 150-151° C hőnél olvad Az isocoles~ 
teryleste1· 190 -1910 e -nál. 

l\findkét este1\ ha alkoholos kálihydráttal főzzük, könnyen elszappa
nosodik. A szappanoldatnak vízzel Yaló higításánál a co!esterin, valamint 
az isocolesterin is kicsapódik, a mit összegylíjtve) meghatározhatjuk azok

nak a mennyiségét. 
Ha e vizsgft.lat czélja az lenne) hogy dönt.essék el, vajjon a cetyli 

ceryl, myriscyl alkohol közül, rnelyik a tisztátalaní tó anyag) rrkkor azt a 
részt, melyet má1' eczoLsavanhydriddel főztünk, 1negvü:sgáljLlk [!, l{öttsdor· 
fer n1ódszer szerint) a~az rneghatározznk az c!szappa.nosodá.si sz{n11ot. 

Cetyl alkohol clszappanosodási száma 11}7.5 
Coryl 128'1 
:tviyriscyl 

" 
„ 

Colcsterin n 11 

A tisztátalan[tó alkohol monnyisógét megállapíthatjuk úgy, bog)- az 
-elszappanosodási szám meghatározásánál, a visszatitráláskor kiváló alkoholt 

összc!lyűjtjiik, jól kimossuk, 1negszárítjuk és lemérjük. 

5. A zsirhoz kevert toloplwni1tin felkeresése és n1eghrdározrí.sa. 

A colophoniumot a fenyőfa gyantájából nyerik, még pedig úgy, hogy 
a nyets gfantát lepárlásnak vetik alá. A Jepárlásnál terpenti;1olaj és Yíz 
párolog át, a colophoniurn pedig a lepárló készülékben visszama.rad. A oo
lophonium Nialy szerint főrészben az abietinsav anhydridjéből áll C.14 l--I6~04 • 

A colophonium a szerint, hogy előállításánál mekkora hfi használta~ 
tott, sárga vagy barna színíi, törékeny, rideg, üvegfényíi, kagylós töréslí 
darabokat képez. Fajsúlya 15° C-nál 1·040-1·108 között ingadozik, tehát. 
jóval magasabb) mint a zsiroké. Olvadási pontja szintén változó a clophonium 
különböző fajtái szerint. Niaximumban 135°-ra tehető. 700 C.-nál lágy lesz 1 

forró vízbe tóvo félfolyóvá alakúl! de nem képez a víz felszínén összefüggő 

----~~---------~~""'~---iíim.----------------------
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olajos réteget, niint a zsirok. Szabad tüzön, le\'egön lieYÍt\ce kelle1nes sza
got terjeszt és erősen kormozó lánggal ég el. Szárazon elpá.rolva, gyanta 
alkoholt ós gyantaolajat ad. 

A„ cholophonium >ízhon oldhat.lan, alkoholban könnyen oldó<lik) 1 rész 
feloldódik 10 rész 70°/0-os alkoholban. Az oldat 1nár nein tartalmaz többó 
abietinsavanhydridet, hanrm roagát az abietinsayat) a n1i mollett bizonyít az, 
hogy a folyadék savanyü hatású. 

Alrietúisavat C.i.iH6+(\ könnyen előállíthatunk, ha 1 rész dn1·va porrá 
tört colophoniumot 2 rész 70°/0~os aJkohollal iisszerázunk és 50''-60Q O.·ra 
1nelegítünk. l{ristályos por képződik és Yálik ki, a n1elyet forró alkol1olból 
többbször átjogeczít\inki \"agy úgy is kivála,szthaljuk a. savat, ha a colopho
nium alkoholos oldatába sósavgázt Yezetünk, ekkor is kicsapódik a tiszta 
sav. A tis7.1a a.bitiensaY fehér színű le1nezkékeL képez, a melyek 1G5u·nál 
olvadnak. Alkoholban. benzolban, a.etherbeu, jégeuzetbon könnyon oldórlnak. 
llevítvo átalakúl víz lehasa.clása közben, anhyclricldé 100 súlyrész saí' n1og
f'elel 17·32 súlyrész anhyüridnek1 két háhisü sav. 

Colophonilllll aethorbon, chloroformban, széukéneg·ben, pet1·olournaet
herben könynyen és g,yorsan feloldódik. Oldatát JHtpiron elpftrologtatva, zsi:r
folt Yisszahngyása. nél.ki.il párolog el 

Coloi1honiun1ot alkáliákkal heYítve abiotiusa\·at:i alkáliák. keletkeznek,. 
az lÍg'yneYezett gyanta.szappanok, a inelyek az olda.th61 épen ügy, mint a 
.közöusóges szap1wnok kisózhatók 

A gyantaszappnnok híg sayak frltal C'lbontatnak és n. gyanta.sa.yak szi1,
baddá Yálnak. A g,yantasaYa.s nátrinn1 híg alkoholban és alkobol ta.df\ltntl 
aetberben könnyen oldódik, ellenben tiszta alkoholban nehezen 

Barfoed kisérlctcibfíl kitiinik, hogy 29 keni. aother 2-1 óra alatt ü.0239 
gr< gyantasa\'as nát.riun1ot oldott fel. 19 kcm aether 8 nap lefolyása alatt 
0.041 gran1mot. A gyanta.szappanok oldata alkáli földféinok és 1nás fétnsók 
oldata által elbo11tatik. A gyantasavas alkáli földfémek és 1nás fón1ek g'5'"a11ta·· 
savas sói kicsapódnak. Ezen csapadékok alkoholban és aetherhen való old~ 
hatóságára több 1n6dszer van ula1Jitva, a 1nelyeknek segélyével a zsirok11t a 
gyantától el lehet választani. lgy például a gyantasitvas zink

1 
réz, ezüst, 

aetherben oldhatók, ellenben a gyantasavas calcium nen1. 

Jean Yizsgúlataiból kitünt, hogy a colo1Jhoniurn az ahietinsav anhycl
l'iden kiv(íl még' két anyagot tartalinaz, melyek ügy egyinúsLöl, vala111int a,z 
abiotinsavtól eltérnek. 

IIa colophonínmot kétszer annyi 15 B!,. fokos nátronhydráttnl fözi.ink
1 

akkor a kihűlés utJ1n gelatinhoz hasonló szappaut és eg,y fotyad~kol; nyeriink. 
A folyadékot a szappanr6l leszl.'trve, egymástól elkülöníthetjük. A szapvant 
15 B2;. fokos nátronhydráttal kin1ossuk s ebben van az egyik „A .. " gyanta.
sav abietinsav. A folyadékban van a nu'tsik két sav_ Ezek közül az ogyik 

nB'1 kiválasztható, ha a fnlyadékot megsavanyítjuk, nüg a 1násik „C'1 oldva 
1narad. 

„'\. három gyantasav egy1nástól kli.lönbözik oldhatóságá1•a nézve. e ol-

'I 
1 
~-------···· ·- ------·-----------------~~.,~,3.;---~~~~---..i 

283 

dödik vízben, nüg .A. és B nen1, A és C oldhatók terpentin olajban, B ne1n. 
.Alkoholban 1ninü a három oldható. A keletkezett gyantaszappan, a mely az 
A savat tartalmazza, nehezen oldódik hideg: vízben, 1níg melegben könynyen. 
úgyszintén teL'pentinolajban és alkoholban is Oldi:ita oczetsava.s ólon1, kén~ 

811.vas ruagnésiun1 és eblórbár,yu111 oldata által elhontatik. A bá.ryn1nresinát 

actherben oldódik. A. C anyag kiválaszthat6 azon savanyú oldatból1 melyből 
B kiválasztatott, hogy ha ez oldatot nátronhydráttal neutralizáljuk, szárazra 
pároljuk, a maradékot alkol1ol\al extraháljuk. Az alkoholos oldat elpárolgá
sánál a sel\akboz hasonló anyag marad vissza, a mely vízben oldható sa
vanyü ké1nhatású, oz az anyag a C, melynek vizes oldata ezi.istnitrát és 

rézsulfáttal csapadékot acl. 

r1) A gyanta felkeresése a zsirok és zsh·sa1Jak lceverélcében. 

a ) A keverék gvantci és 11entrál z8irból áll. 

~4..- gyanta jelenlétét a zsirokban elárulja már a zsir szaga, íze és fö 

fajsúly 01nelkedésc. 
J(imutatására felhasználhatjuk alkoholban és szénsaYasnátriun1ban 

való olübat6ságát. 
Ha a gyantRsal ferUízi)tt zsir egy kis részét 70°/0-os alkohollal főzzük, 

akkor csal;; a gyanta. mog',Y oldatba. Az oldatot vízzel felhig[tYa csapa.dék 
a.lakjálian ki..,-úlik a gyanta., a n1it. szag;áról, ál\on1ányltról felis1norhetünk. 

Ba1foed szerint a zsirnak egy kéinléjét vizes alkoholos sy,ódaoldatt.al. 
n1elrgítjük. (1 rész krist. Rzodát feloldunk 3 rés?. ..,-ízben és hozz;áadnnk 7 
rész 3Qo/

0 
os alkoholt.! A főzésnél a gyrinla. feloldódik ós ruegsavanyításnál 

nz eclény alján kiYálik. 

/l.) A. keverék gyantából és szabadzsirsavakb1fl áll. 

A gyanta kin1ut.atására szabad zsirsavak inollett több 1n6dszer szol~ 

gól, a inelyok közül álljon itt nehány 
8utherlanrl eljárástL szerint, lemérlink a inegvizsgálandó keverékből egy 

részletet és salétron1sa\·val féízziik. 
A„ főzés alatt a gyanta, oxydáltatik Yízben oldható savakká, míg a 

xsirsaYnk nagy részben változatlanul Tnaradnak s így azoknak összegyüj
t.ése és le1nérése által közelítőleg eldönthetjük, mennyi g7anta és mennyi 

szabadzsirsav rolt a kc,·el'ékben. 
Rarf'oed szerint a keYorék Og',Y kémlé.iót 80°/o~OS alkohollal moleg·Hjük 

s azntán alkoholos chlorcalcium oldatot adunk (1 rész chlorca.lciu111 15 rész 
800/0 -os alkoholban oldYa) hozzi és ammoniákot, n1íg az oldat bázisos kezd 
lenni. Teljes kihülós után n1egszürjük és a maradékot kimossLÜc A mara
Qék pfdinitinsavasi stearinsa,·11s és részben olajsavas calciu1nból áll. Az olaj
savas calciu1n cgy1'észe és a gyantasavas ca.Jcium a folyadékban foglaltat
nak. _,\. szüredéket sósaY\'al roegsavanyítjnk s felnielegítjük. E müvelet 
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következtében a gyanta mint lágy1 csirizszerü tömeg kiYálik, míg az olajsav, 
mely mint olaj savas calciun1 a folyadékban volt suspendálYa, a folyadékban 
marad, a minek következtében a folyadék tejk.inézésÜYé válik 

b) A gyanta mennyileges meghatáJrozlisa, zsir, va,qy zsirsav 
keverékben. 

Gladding eljárása szerint körülbelül U·5 grm. gyanta tartalmú zsirsa~ 
vat belehoznnk eg'y 100 kmn.~es osztályozott cylinderbe s 20 kc1n. 95°/

0
nos 

alkohollal addig' rázzuk, a míg a7, tökéletesen feloldódott. Ila ez 1nogtörtént
1 

1 csepp phenolphtalejnt adunk a folyadékhoz és annyi norm. káli, vagy 
nátronbydrátot, míg az bázisos kémhatású lesz. Erre a lombikot lazán be
dugva vízfürdőn melegítjük. l\1Ielegítés után lehíítjük s aethcrrcl 100 keni üre 
higítjuk, összerázzuk, 1 grm. porított és megszárított ezüstnitrátot adunk 
hozzá és addig rázzuk, 1níg a csapadék egészen összetömöriil. Ha a zsír· 
savas ezüstből álló csapaüék jól leülepedett, a felette álló tis7,ta folyadék
ból egy szivornyával leszivunk egy 100 kein.-os lombikba 50-70 kcm -t és 
egy kevés ezüstnitráttal üjból összerázzuk. II<1 csapadék kcletke7,nék, akkor 
az egész eljárást újból kc;~djüK. l-Ia ez nem következett be, akkor az egé
szet 20 kcm. híg sósavval (1 rész sósav 2 rész víz) jól oikevcrj ök. A ki~ 
válott chloreziistöt hagyjuk leülepedni s a folya<lékot kiogés7,itjük 100 
kcm.-re. Ebből a folyadékból lemérünk előre le1nért platincsészébc bizonyos 
mennyiséget, VÍzfürdŐJ1 bepároljnk_, jQQH e •Tiál kiszár_itjuk1 Jemérji_ik éS az 
eredményt ábizámítjuk az egész folyadék, illetőleg az egész lemért kevc" 
rékro. A maradékban a gyanta me1lett még kevés oln,jsav is 1narad és ezen 
okb6l az eredményt helyesbíteni kell. Gladdíng szerint minden 10 ken1 fo
lyadék után a maradékból le kell számítani 0·0023tí9 grmmot. 

Grittner eS Szilasi a gyanta tartalmú zsirsavak 80U/0aos alkohollal ké· 
szített ol(latát, a gyanta mennyiloges meghatározása czóljából, a1nn1011iúkJnü 

neutrálizáltatják Ás 10°/0~os salétromsavas calcinrn alkoholos oldatával Uon
tatják el, mi által palmatinsav, stoarinsav ós az olajsav egy része kicsa
pódnak. A csapadékról a folyadékot leszürjük. A szüretléket ezüstnitráttal 
elbontj11k és háromszorannyi vízzel felbigítjuk 1 minek következtében az 
olajsav és a gyantasav, mint czüstsók, kicsripódnak_ A csapadékot aetherrel 
kezeljük minüaddig, míg valami abból oldódik, Az aetheres oldat további 
kezelésében úgy járunk cl, mint a hog·y a Gladding eljárásánál isn1ertetve 
van. A nyert eredn1ényből ezen eljál'ásnál az aetheres oldat n1inden 10 
kcm.-je után a gyantasavhoz kevert olajsav mennyiségért O·OU1B grmn1ot 
levonunk 

Fajsülya 150-nál . 
I-Iehner~féle száma 
Köttstorfer' szán1a 
I-Iübl-féle (jód)-szárna 

A disznózsír. 

0·938 
96• !5 

18;)•8 

58·0 
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Balsamum copaivae. 
- Copaiva balzsam. -

Származik a különböző copaiferáktól ( caesalpinaceao, 
cacsalpiniafólék), a melyek közül leggyakrabban használják a 
copaifera ofl'icinalis L. Columbiában, Guayaban honos fajból 
nyert balzsamot. Használt fajok még a copaifera Langsdorfi 
és a e. coriacea, a melyek Braziliában honosak. 

A copaiferák nagy fája a kéregben és a fában (Lanessan 
szerint a bélben is) nagy balzsammenetcket tartalmaz, a me
lyek az egész törzs hosszában végig haladnak és a fás részek 
elgyantásodása által képződnek. E lysigen űrökből a balzsamot 
úgy nyerik, hogy közel a törzs aljához egy láb átmérőjű léket 
vágnak a fába, mely egészen a központig hatol, mire a balzsam 
a nyiláson kifoly. Egyetlen léken 30-40 liter balzsam is ki
folyhat, mivel a balzsammenetok egymással közlekednek. 

A leirtam módon nyert balzsam sárgásbarna, faolaj sűrű
ségll, illatos, ]<esernyés, csípős ízü, vizen -úszik, borszt:szb,er1 és 
aethe1·ben oldható, hosszas tartás után meg homályosodik és szagát 
elveszti. 

Kereskedésben két faját különböztetik meg, úgy mint a 
maracaibói balzsamot, a mely barnás színű, sürűnfolyó, illóolaj
ban szegényebb és a JJara'i balzsconot1 a 111ely vjlágos, lllga11 
folyó, illóolaj tartalma nagy. 

Tisztátalansága, vagy szándékos hamisítása meglehetős 
gyakori, különösen terpentinnel és keletindiai copaiva balzsam
mal, vagyis gw;jun balzsannnal. Ez a dipterocarpus fajoktól 
származik; előfordulása és nycrósmódja olyan, mint a copaiva 
balzsamé. Siírün folyó, áteső fényben vörösbarna, ráeső !óny·
ben zavaros és zöldesen fluoreskál, a copaiva balzsamhoz ha
sonló szagú, íze jóval l<oserübb. 

1 csepp gurjun balzsamot föloldva 20 csepp szénkénegben 
s ehhez kénsav és salétromsav egyenlő arányú keverékéből 

kihülés után pár cseppet adva, szép ibolya színeződés áll elő. 
E kémlés már akkor is sikerül, ha a copaiva balzsamban csak 
5°/0 gmjun balzsam van. (Flückiger). 
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Alkatrészek: illóolaj, gyánta, jegerzes ca1m·ivamv (C,0H30Ü 2) 

oxycopwicmiv és forróvízzel kivonható keserü anyag. Az illóolaj tar
talom a faj és a balzsam régisége szerint 20-~80'/u közt ingadozik. 

~'ajsúlya 15 e. foknál 0•94-0 99. 
Vizsgálat. 

1. A copai va balzsam vízfür
·dőn elpárologtatva, terpentin
illatot no árasszon. 

'.l. Kevés balzsamot vízfürdőn 
bepárolva, világosbarna, alak
talan, tiszta, merev, kihűlés 
után törhető (90°Jo-os alkohol
ban tisztán oldható) gyanta 
marad vissza. 

3. A balzsam huszszoros 
mennyiségü szónlcéneggel, va
]an1int egyenlő n1ennyiségű kén
sav és füstölgő salétromsav ki
hűlt. keverékének nehány csep
jével összerázva, vörös, vagy 
ibolya színt ne vegyen föl. 

4. 1 rész balzsamot, 5 rész 
meleg (50 e. fokú) lepárolt 
vízzel erősen összerázva és víz
fürdőn n1e1egítve, a zavaros 
keverék rövid idő (körülbelől 
1 óra) mul va két tiszta rétegre 
váljék szét. 

5. A eopalbalzsa,m, vagy egyát.alán 
ne, vagy csak alig tluoreskáljon. 

6. 1 rész balzsan1, 4-G rész petw 
roleumaetherrel összerázva, ebben tel
jesen oltlódjék, s még egy pár óra 
mulva is csak kis meuynyiségíi laza 
váladékot képezzen. 

7. Nehány csepp balzsamot 2-3 
.kbcn1. ammoniftval összerázva1 a ke
letkező habzás gyorsan tünjék el. 

'l' erpen tinillat„ terpe:ntinola,i 
jelenlétére mulat. 

ICenöcsnon1ü n1aradék 1 zsi
rosolaj, többnyire ricinnsolaj
,ial; tapadós maradék pedig 
terpentinnel hamisított bal
zsamot jelez. 

Vörös 1 vagy ibolya színezö
dés, gurjimhalzsamtól ered, 
E kémlelésnél a tiszta balzsam 
is megbarnul nél1a, de vörös, 
vagyibolyaszínü,soha nem lesz. 

Állandó zavarodás terpen
tiutöl, lerpentinolajtól, colo
pho11iumtól, gurjm1balzsam
tól, vagy más gyantanemii 
olajoktól származik. 

Erős fiuoroscontia, gnrjunbalzsarn~ 
tól er'ed. 

J;jeős zavarodás vagy gyor's és b ií 
váüulékgnrj 11 nhalzsan1, colo phonüun 
vagy terpentin jelenlétére vall. 

~~r·ős, hosszú ideig tartó habzás, 
(vagy éppen a folyadék e!koesonyáso
dása) colophonhnntOl vagy tcrpen
tintől származik. 
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J{ovef'lebb normál sósav fölhaszná~ 

· lása azt jelzi, hogy a balzsa1nban gnr
, jnnbalzsa1n, coJovhonüun vagy n1ás, 

m1vhydrátoka.t vagy összetett aethere
ket tartalmazó µ.-yanták vannak jelen. 

8. 1 grni. balzsamot. 20 grn1 abso-
1ut alkoholban oldunk, l 5-20 csepp 
phonolphtaleinolclattal keverve, addig 
adunk hozzá norrnál kalibydrátolda= 
1ot, iníg a folyadék állandó vörös szí
neződést mutat. EkktH' a kémléhoz 
további 10 kbcrn. nor1nál kálilúg'ot, · 
(s ha a kémle zavaros, 'kevés abso
.lut nlkoholt is) aclvn, s 1/,1 óráig víz
tü1·dön hevít\"O, a kémle ez utóbbi kH.
lilügból serornit se kössön 111eg. 

I-Iogy ezt kipubatoljuk 1 nor1nál só
savYal addig titráljuk vissza <1. káli- : 
lúgot, 1níg a folyadék vörös színo ép
pen eltünik; rninthogy 1 kbcrn no1·
.n1ál sósav l kbcrii. nonná.l kálilúg
nak felel 1ueg-, ennélfogvg a ké1nlé
hcz 1ítóbb a.flott 10 kbem. normál ká
lilúg visszalit1·álí1sára éppen 10, vagy 
csak alig vala1nivel kevesebb normál 
sósav váljók szükségessé. 

.\ca: 10 gr1n 7 kr 

l.lal>Jamum peruvfa1mm. 

Perui balzsam. --

Szá1•mazik t1 myroxlon pereirae Baillon (tolLtifera perei· 
rac) vagy myroxylon sansonatense IL-től (papilionaceae, pillan
g'ósok). l{özépámérika nyug·ati részeiben, Sansalvadorban honos. 

A balzsamot novembertől-májusig terjedő időközben nyerik 
olyan módon, hogy a fa kérgének 4 hosszanti csíkját tompa 
eszközzel, rendesen falrnlapácscsal jól megpotyolják s köz
tük ugyanannyi kéregcsíkot érintet.lenül hagynak. A potyo
lás következtében meglazult. kóregcsíkot 5-6 nap mulva f'ák
l:yával n1egpörkölik7 n1ire ezek: eg·y pár nap alatt vagy ma
guktól leválnak, vagy lehasogatjálc A lecsupaszított helyekrn 
Tongyot kötnek, a mely a kiszivárgó balzsamot beissza. Mikor 
e rongyok teljesen átivódnak, üstben kifőzik, s a balzsam, 
mint nehezebb test az edény fenekére ülepszik. Végre a kifő
zött rongyokat kisajtolják és az így nyert balzsamot az előb
'hihez öntik. A fa lecsupaszított helyei földdel betapasztva 
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beforradnak s a következő évben az épen maradt kéregcsíkok 
jntnak az előbb leírtam sorsra. Egy fa évenként átlagosan 
2- 2·5 klgrmm balzsamot ad, s 25-30-szor ismételhető rajta 
ez eljárás. 

A perui balzsam szörpsűrűségű, sötétbarna (fözés · előtt 
jóval világosabb), cseppekben barnavörös, áttetsző folyadék, 
a 1nely nem ragadós, éveken l\:eresztűl levegőn tartva se1u 
szárad be, kellemes illatos, részben vaniliához, részben benzoé
gyantához hasonló szagú, íze kesernyés, tartósan csípős. 

Alkatrészek: Cinnamein, fahéj sav O„H, 0 2 és vanillin C,H,03 • 

A.cinnamein olajnemü barna vörös folyadék,a mely tulajdonképpen 
fahéjsavas benzylaether (011H,0 2-01H1 ), kálilúggal főzve benzyl
alkoholra (pomvin) és fahójsavra hasad (Vogl). Kahler szerint 
20% benzylalkohol, 46°;0 fahéjsav, 32% gyanta van benne. 
Illóolaj nincsen benne. 

Ji'ajsúlya 15 0. foknál 1·137-1·145. 

Vizsgálat. 

1. Egyenlő súlyrész perui 
balzsamot és tömény alkoholt 
egymással összekeverve, telje
sen tiszta oldat képződjék; el
lenben 4-6 rész alkohollal za
varos keverék: Nzármazik. 

2. G csepp perui balzsamot 3 
kbcn1. ammoniáva.1 erősen ösz
szerúzva, csak: lzevés, gyorsan 
elenyésző hab támadjon és 24 
ól'ai állás után koc~onya' ne 
képződjék. (A zavaros, emul
siószerü keverék állás közben 
barna lerakodást választ ki). 

3. 10 csepp balzsamot, 20 
csepp (töm.) kénsavval össze
dörzsölve, egynemű, szívós, cse
resnyepiros keverék jöjjön létre, 
a mely rövid idő mulva hideg 

?;avarodás, eg·yonlö súlyrész~ 
ből álló keveréknél, zsíros
ofajoktól származik. 

Erős habzús, canaclai bal" 
zsam, colophonium vagy ter
pentin, ha pedig a tömeg 12--24 
órai állás után megkocsonyá
sodik, megmered, akkor colo
phouium van jelen. 

Zsíros maradék, zsíros ola
joktól, leggyakrabban ricinus 
olajtól; ragacsos, tapadós ma
radék pedig terpentintö!, vagy 
copaivabalzsamtól származik. 

-vízzel kü11osva gyanta.szerű, hi
degben törhető maradékot adjon. 

4. I\:étszúzszoros 1ne11n3ri.:;égü 
ví:;;zcl lepárolva, illanó olaj ne 
pát·ologjon át 

fi fi rész balzsa1n 1 rész szénkéneg~ 
bcn teljesen oldható; ha azonban ez 
utóbbiból n1ég' 8 részi adunk az oldat
hoz) akkor barnús·feketo gya1lta válik 
ki, ruíg a fölötte álló tisztli folyadék 
csak gyöngén barnás sárgás lehet és 
eg.;.·általán ne fluo1·eskáljon. 

G. 2 g't'ao1n1 balzsamot ü gram1n 
szénkéneggcl egy ismert sü lyú kérn~ 

csőben összerázva.i s az oldatot a, ma
rarlékról leöntve, az ol<lat.lan maradék 
sülya legfeljebb 0.32 g.ra1n1n legyen, 
s a leöntött ohlat ne flnoreskáljon. 
(V\11pins ós HolclerJna.nn.) 

·;-. 2 grawin balzsa1not t g'l'atnm 
1nészhydráttal s 2 csepp alkohollal egy
porczellán csószébon vlzfürdőn össze
kcYervc, a keYGl'ék: lá'!y ós gyúrható 
leg;yen; ha e tömegot szabad Liizön 
hovitjük, kelle1netlen zsirszag ne árad
jon s;1,ét, 

8. 1 gram1n balzsa.111ot 4-5 gTa1nm 
petrolenmaetherrel összerázva s rövid 
állás után az oldat tiszta részéből 
25---30 cseppet levegőn elpárologtatva, 
sárga., (cinnarueintől szárn1azó) olaj
nen1íí tö1nog 1naradjon vissza, a mely 
enyhón hevítve, copai va 1 styrax vagy 
terpentin szagot ne árasszon ; ha a 
petroleumaetber teljes elpárolgása 
után visszamarttdt és kihült tömeghez 
töménysalétro1nsavat adunk, a.kko1· kék, 
vagy kékeszöld színt1 enyhén hevítve 
pedig ibolya színeződést se vogye föl 
(Legalább egész tö1ueg'ében ne) 

289 

Ifa a kémlo cseresznyepiros hoc, 
lyett sötétbarna, vagy fekete 
színeződést nyer, akkor colo
plrnuium van jelen, 

Ha a párlat felületén olajcsep" 
i pek: úsznak:1 ak.lzor a balzsan1 

(legtöbbnyire copaiva balzsam
tól eredő) illanó ofa1·1·a1 vaay 

" ) b 

tel'penti11olajjal van hamisítva, 
A szénkéneg sötét, barnú.s~sá.rga 

színezöd ése idegen gyautauern íí anya~ 
p;októl, a fluorescentia pedig, g'ru·jun~ 
bal<1=-1ia1ntól va.g'y áffVÚJ1y-olujoktól 
szár1uazik. 

Nagyobb lnonnyisógü olcln,tln.n ma~ 
radék log'töbh esetben benzoetúl ered; 
a Iluorescentiára nézve lásd az előbbi 
kénllclést 

_A kovorék Inegken1ényedése ben~ 

zoi;t, colnphonhunot, canadahalzsa-
1uot -.;agy styraxot jelez; a kolle1not-

l 

len zsirszag zsil'osolajok jelonlOtére 
mutat. 

Copa.iva, styrax >agy terpentin 
illat, e1ulített anyagok jelenlótét iga
zolja; kékes~zöldos színeződés sty,. 
raxtOl1 az ibolya pedig g;urjunbal. 
zs111ntól származik. A valódi balzsam 
ily esetben (sárga) színét nein vá.l~ 

tozta.tj a. 
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A i>e1·ui balzsam elszappanotlás i szán1ána.k n1eghatározása. 

1 grn1. balzsamot1 10 grm. absolut alkoholban oldva, 10 kbem. nor
mál kálihyd[·áttal, az eltávozó alkohol folytonos pótlása mellett, egy üveg· 
lombikban vízfürdőn 10 perczig hevítünk; ekkor 20 kbcu1. lepárolt 1·íz s 
eg·y pár csr·pp phenolphtaleinoldat hozzáadása után a kémlót normál sósav
wal addig ti1ráljuk1 míg a phenolphtalein vörös színo á,llandóan eltíiaik. 

tl'linthogy 1 kbcm. no1·mál sósav 1 kbcm. normál kálilúgnak felel 
meg, ennélfo'lva a balzslLmtól 1neg nern kiitött kalilúg viss;i;atitrálására el~ 

használt sósavoldat köbcontímétereinek számát levonjuk ,a (10 kbcni.) kali
hydrat számából, s a maradékot 0.056-tal szorozva, 1negtaláljuk a balzsrnn 
elszappanosodási számát. (Béívebben lá.s<l axungia és cera ll ez. a.) 

A valódi perui bal:r.sam elszappanodasi száma (1 gra1nrnra vonatkoz
tatva) 241-2851 de 240-nél semmi esetre sem kisebb; az utóbbinál kisebb
nek talált savszárn (a Gehe és l{remol vizsgálatai alapján legalább is na
gyon gya.nus balzsarnot ,ielez.) 

Ára: 10 gr1n. 17 kr. 

Ba!Gamum vitae HoUmanui. Mixtura oleoso· 
balsamlca. 

- Hoffmann életbalzsama. -

Tjszta) átlátszó, világossárga folyadék) an1elynek_ kissé keser
nyés, égetö, fűszeres íze és kellemes füszeres illata van. Víz (néha 
50, vagy több"/0 ) hozzáadására. tejes, zavaros színeződést nyer. 

Faj::.úlya 15. C. foknúl 0.332-0.892 
Hüvös és sötót helyen, jól zá1•6 üvegben ta1·tsuk. 
Ára.: 10 grm. 6 kr. 

"f". llelladom1a. 
N ad.:ragulya, maszlagos nadragulya. 

Származik az atropa belladonna L.-től (solanaceae, r,su
csorfölók). Közép- és Délonrópába.n egész Előázsiáig mindenütt 
termő évelő növény. 
' Nálunk a gyiikHc hivatalos, a mely hosszú, elágazó, 
2-5 cm. vastag, búsos1 leggyalcrabban hosszában fcll1asítva 
jnt kereskedésbe. Megszárítva ki vül sárgás-szürke, hosszábau 
csíkos és ránczos, a lekopott para helyén fehéresen foltos, belül 
pedig fehér, lisztező, laza, aprólikacsos. Törése egyenes, törés
lapján apró sárgás fanyalábok láthatók. A gyökérága.k hosz
szúak, tollvastagságúak, s alig van egy-egy rostocskájok. 

- - - -- ------

291. 

A gyökereket, a vadontermő növénytől kell gyiíjteni ta
vaszszal vagy ősszel s évenként megújítani. A lehámozott., fás, 
szívós, belül üres, barna színü, féregrágta g·yölcerelcet nem 
szabad használni. 

Alkatrészek: A nadrngulyának sem gyökere, sem egyéb 
része nem tartalmaz atropint, mint eddig hitték, hanem egy 
ezzel isomor allrnloidát: a hyoscya-mint (C„H"1N03). Atropin külön 
hyoscyamin rnollott, csupán az egyéves gyökerekben foglaltatik s 
a nadragulya allrnlóidájának előállitásakor található atropin, a 
hyoscyarninból képződik moleculari.s változás útján (Schmidt E. 
1889. Vogl.). 

A gyök:ér 11yoscya1nin, illetve atropin tarta1rna igen in
gadozó. Általában véve a vadontermő növény gyökere 2-3 
éves korúban és virúg~ás .idejében gyüjtve, leggazdagabb al1ca
lóidában (Lofort), kósöbb awn mértékében fogy az alkalóida
tartalom, a mint a gyökér e1fúsod:isa előre halad. A fíatlil, 
húsos gyökér hyoscyarnin, illetve a1.rnpin tartalma 0";3°/„, ezen
lcivül bellculorin'i'nt, atJ'osin nevü vörös színanyagot és crysatro~ 

_pascwat tartalmaz. 
J(ereszt1netszetén a szürlcés kéreg lct~s1zeny és egy barn~ts 

cambinrnőv választja el a bélnélküli fától, a mely határozat-
lanúl súgaras. 

8zöveli szerkezet. (29. ábra). A gyökér külső kérge egy 
pár sornyi bamafalú para réteg A középkéreg paronchym 
sejtjei keresztmetszeten gömbölydedek, érintő irányában egy 
kissé megnyúlva. A kéreg e része olyan széles, mint a belsö 
kéreg (2\l. ábra, a), a melynek sejtjei négyszögletesek és séi
garas sorokba rendeződnek el. A háncs- éo bélsúgarak közti 
határ elmosódó, részint a nagy keményítő-tartalom miatt, ré
szint pedig, mivel a' l1áncssÚg'ár sejtjei is súgaras sorok:ban 
vannak elrendezve. Chloralhydnítban derítve azonban szépen 
kivehető 1-2-soros bélsúgarakat látni, a melyeknek sejtjei 
valamivel nagyobbak a háncssúgár-scjteknél. A háncssúgarnk
ban apró háncscsoportok láthatók, a melyek legnagyobbrészt 
szitás csövekből állanak. 

A cambium több sejtsor széles (:29. ábra, b) a sejtek ap
rók:, érintő irányában összenyomottak. 

1D* 
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A faedények (29, ábra, e) csak a cambium szomszédsá
o'ában mutatnak sugaras összefüggést, és itt képezik a lcg,
" erősebb csoportokat, A köz

tük levő bélsugarak kes
kenyek s a központ felé 
haladva az alapszövetben 
elvesznek, Az alapszövetet 
sugarasan rendezett pa
rcnchymsejtek teszik, a me„ 
lyek közt szétszórtan apró 
sárgásfalú edénynyalábok 
vannak beágyazva1 a k:öz
pout felé folyton kiseb
bBclve, A központban egy 
·vastag edényk:öteg van. 

A lcéreg, valarrii11t a fa 
parenchymsej Ljeiben sok 
összetett keményítő,szcm-

/ cse, egyes sojtclcben pedig 
sóskasavas rnószlcristályok: 

29, ábrrt. BcUadonna gydkér kcreszhnetszete. törn1elélce (k:ristályl101nok) 
(l!, bohJ5kéreg·; 11. cmnbium; e. edénynyaláb.) 

van. 

Összetéveszthető a dl'og vagy lel1ct ld't~,te: 

l fi, , l's All,ione (radix bardanna.01 lapptt n1ajos Gaertn.), fája_ és .,,apj)(t o u:ina i 'i < • 

kérge szép sugaras. Keményítőt és oxalsavas meszet nem tartahuaz. Jódq 

'Oldat nem kékre, hanom sá.rgál'a festi. 
Tnnla helenÚMn L. Kérge szilárdabb, suga.ras, sajátságo.'l illatosszagü. 

A bel~ő kérg·ében nagy olajtartók vannak. Jódoldat sárgára festi., , , „ 

Althaea o/Jici.nalis L. J(érge és 'fája fehérebb, sugaras, ny11lkas izu. 

Edényei apróbbak s legfölebb 2-3 egyesííl köteggó. 

11Jalvli sUvestris L~ I{érge és belo majdncn1 egyforma vaslag1 törésG-

roslo::abb. 
Egyes adagja legföljebb 0'07 grm. 
Napi cidagja legföljebb 0'30 grrn, 
... ilra: 10 grru. 2 kr. 
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Bemwil, 
Benzoégyanta. 

Származik a styrax bcnzoin Dryanderttíl (styrncoae, sto
mx-fólék), Kelotindiában, SzLrnclasr,igotcken, Szurnatrában ho
nos fa. 

A gyanta eleinte csak a kéreg bélsúgarainak lysigen 
üreibcn fordúl elő, Később a háncsrostok és sejtek elgyantá
soclnak s ott is támadnak űrök, végre a fában is (Tschirnlt), 

A gyanta a 6-8 éves fa meghasogatott kérgéből folyik 
lci, n J<:éreg n1egvag·dalását évonto 3-·4·-szer isn1ét]ik a fa 11usz 
éves koráig, 1'Jz idő alatt egy fából átlag 2-2 1

/ 2 kiló bonzoét 
nyernek, 

Kereskedósben a bcmwénak két nevezetes válfaját kölün-· 
böztotilz 111eg, lL ni.: a sül;nJ és siunálrai benzoét. 

A s1:á·1n1: Venzoé (bcn:r,oo in granis) a legtisztább faj, s 
alapanyagábaJ a n18ly vörösesbarna, fénylő, lcönnJTCn töri1et6, 
áteső fényben borost;yánkő barna, igen sok, 2 crn. 11osszú, le~ 

gön1bölyített szög1ctfí szen-1cSe van beágyazva. Jii szen1csék 
frissen fehérek, később halványbamák, gyantnfóny(\ek, törésök 
lcag'JTlós, zsirfónylí. Az egész gyantánalz: felénél nagyobb része 
szemcsókből áll, a melyek 75 C'-n{t) olvadnak meg, A siámi 
benzoe 5-szörös n1ennyisógü borszeszben, gyenge inelcgitésnól 
csekély maradék visszalrngyása mellett olcllmtó, az oldatot 
111egszlírve és vízzel keverve tejszer-Ct1 savas kén1l1atású fo<„ 
lyadék keletkezik Kellemes vanillin, szagCi, fűszeres knr
c:r,oló ií',Ü. 

A szuncifrai Venioé n1ajdnen1 cgyöntetü fel1éres, va,gy pety
tyes fel1éresj }10111ályoi:i g3ranta, a. n1oly kevés 11alványsÚt',ga 
tömegbe szárntalan apt'Ó fchél'es rögöcskét tartal111nz beágyazva. 
A szeme.sók szó]e áttetsr,ő, törésJapjok viaszfényü. Szaga nén1i
leg a styraxhoz hasonló, A sumatrai benzoé szemcséi 85"C,-nál 
olvadnak1 alapanyaga podig 9G 00.-núl. 

Gyógyszerkönyvüu1< a sun1atrai és pe11angi benzoé tartá
sát tiltja, 

Allrnti·észek: 70-80% nla.ktalan gyanta, 20-24% benzoé
sav (C,H,OJ igen kevés illóolaj és vanillin (C"H,03), 
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Azonosság megállapítása, Egy darabocska benzoégya n
tára tömény kénsavat cseppintve, bíborvörös színeződés áll 
elő; ha alkoholos oldatához adjuk a. kénsavat, szép tiszta 
violaszín keletkezik, Vízben szép violaszíníí pelyhek válnak le 

belőle, (Vogl,) 

Vizsgálat A gyantát mész
vízzel főzve és sósavat adva 
hozzá, csapadék támad, Az ösz
szcgyííjtött és többször kimo
sott csapadék 2 részéhez 1 
rész lca]i u111l1yper111rn1ganicu1not 
és 10 rész vizet aclva s 50 C, 
fokra hevítve, a kihűléskor ke-
0crü rna.ndola szagot ne árasz

szon. 
L~J'D,: 10 gTn1. 8 kr" 

Keserű mandola szag· kelet
kezése Pc1Hrngból vagy Su
mátrából származó gyantára 
lnutat. (Ez ig·en l{_evés vagy 
sen1nTi benzoésavai nen1 tar
talmaz, hanem helyette fa
bójsav van benne, a melytől 
az erős k:escrü n1a.nclola szag 
keletkezilc) 

BismuHmm subnitl·hmm 

Bl(OH)2 N 0 3 tömecssúlya 30:1, 

:B'ehól\ igen apró kdstálykákból á.lló 1 gyengén savas 

hutású por. 
Azonossáp; 1:negáUapítása. 
1. Egy grammja 120°-nál 0,03-0,0f:í grarnm vizet veszít, 
2, Izzásig hevítve barna-vörös gőziíkct fejleszt és 0,7fi-0.82 

gra111n1 sárga bis111utl1oxydot 11agy 11átra. 

Vizsgálat. 
1. A kihcvített maradékot 

kis lombikban 10 köbccntime
ter sósavban oldva két annyi 
vízzel felhígítva, az oldatba pár 
darabka zinkct dobva, a lom
bik nyakát pamnttal lazán be
dugva s a nyilás fölé tiszta 
fehér szürőpapirt feszítve, en„ 
nek közepére egy csepp 50"/ 0-os 

Fekete gyfü íívcl környezett 
sárga folt.~ arzén, 

ezüstnitrát oldatot cseppentve, 
a papiroson rnég egy r1egyed 
óra nrnlva se keletkcr,zék fe
kete gyúrüvel környezett sár
ga folt 

2. 11'él gTQrnn1 bismutl111itrá.t 
25 kcn1 11íg kénsavban 11icleo'en 

" tökéletesen és pezsgés nélklil 
oldódjék. 

8. il fonti oldat ogy része 
an1111oniákkal k:icsavva s át
szlírve, tif-'zta, színtelen oldatot 
acl, a melynek kénhydrogéntűl 
nen1 szabad n1egválioznia. 

Ha a kénsavas oldatot vízzel 
]1igJtva kénl1yclrogén11el ·telje-, 

son kicsapjuk, az üledékről 

1e~:;,ürt folyadék elpárolgásánál 
marmkkot ne adjon. 

;J, l gT1]n1 bisn1utl1nitrát 1.5 
rét'% ::;alétt·oo.1sa vban tökéletesen 
olrlócljélc Az oldat színtelen 
legyen és ne zavarodjék 

a) eúi:;t nitrát-oldattóL 
b) l>:irynmn itnít-oldattól, 

G. ), készítmény nátronhyrl
rútta l hevítve ne fejleszszen 
an1111011iák:at. 

7 . .L\. kószitmónyböl egy keveset. só
sav>a.l főzünk. Az oldatot fölösleges 
kéusavhyclráttal elegyítjiik s üjra. fel· 
·mclegít,ii.ik; felrnclegítés után á[la.ui 
hagyjuk. l'i„ folyadék színe úllás után 
se változzék. 

8. Bismuthydrátot (1 gr.) f()zi.i.nk 
10-szcr annyi eczetsa>val s azután 
kén 1·„yclrogóogá.zt vezetünk bolo, hogy 
a bis111utb tökéletesen kicsapódjék. 
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Pezsgés 
gyfüetelc 

szénsavas ve ~ 

Zavaros oldat~ idegen anya
gok, calcinm. ólom stb, 

:Th1egváltozás, barna színező-· 
dés ~ fémek, ólom stb, 
Fcl1ér szinezödés = ziuk. 

Maradék ~ a lkálifénw k sói. 

11aradélc visszal1agyás="'°itlr-· 
' gen alkotórészek : calcium , 

ólorn1 vagy bá!'yun1 vegyületek .. 

Fehér zavarodás= ch lóri dok. 
Fei1ér zavarodás = k:P.usa

vas vegyilletek. 
Arnn1oniák:-szag = nn11noni~ 

um vegyiiletek. 

Vörös színeződés=-~ selén-vegyület. 
Fekete színeződés= tcllur-vogyület 

Fehér za.val'odás = ca.lcinin, háryun1 
vagy 1nagnesitun vegyiiletek. 
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A csapadékról a folyadékot leszűrjllk, 
a szüredókhcz nálríu1ncarbonút ohla0 

tot ti dunk; fehér zava1•odás vagy csa
padék ne kelclkozzók. 

Ára: 1 g'l'lll. 8 kr. 

Bismutlmm tarmicum. 
- Csersavas bismuth. --

Sárgás -vagy barnfissórga, úgyszól'{án cgóözon ízetlen por. 

Vizsgálat 
Olyan módon eszközölhelő, mint a bisrnulhsubnitrátrníl. 

_Al'a: 1 gTrn. 8 kr 

Bolus alba. 
- :F'ehér agyag, --

Alaklalan, fohérns, fölclos kinéz6sü test, könnyíí, törékeny, 
zsiros tapintatú, az ujjakJ1oz tapadó ag:yag,'szagú 1 fanynr ízü, 
vízben ;:;zétcsik. Főrészben kovasavas nlu1nininn1bó] éR Yízbü1 ú.lL 

1\.zouosság· Tnegállapítása. 
Sósasban és saléL1'0111saYba.u oldhatatlan I<álihydrálban oldór1ik, úgy

szintén kénsavban ~B. I\:ónsn:vas oldatából, hogy hn. azt szú1·a.zrtt pároljuk, s 
a szár<1z 1narnc1ékot. vízzel leöut.,jlik, oldhntatJan SiO~ n1arad Yissza, rucly i1uor-. 
hytlrogén vizos oldatával IDelegilve, ina.radék nélkül elszáll._,_~ kovasavtól u1eg·~ 
szabatlítolt kénsavas oldathoz am1noniákat vagy kálihydrátot acl\'fl, felilw 
kocsonyás csapadék válik ki Al~(OHJn, mely csapallók fi. kálihyclrÍlt fölöslc-· 
géhon feloldódik. Ez olda.tb6l az aln1uiniun1hydrát chlóra1nn1oniunnnal újból 

kiválasztható, 
Kénsavas oldata hepárologtatva s a inal'ad(•k színtelen láng'ba tart\'a, 

a lúngot ibolyaszínüre fe~ll (1\:). 

l/íztigálnt 
1. Sósavval 1eöntve, ne pezsegjen. 
2. Vízzel iszapolva1 hon1ok ne ma~ 

radjon vissza. 
Ára: 10 gnn 2 kr 

Pezsgés = sz(~lHHl vat> •,:egyiUetek 
tiara.dék visszahagyása = íilegen 

ásyányi auyag,'ok. 

Calamus, 
- Kálmos. -

Szárn1azik: az acorus calan1us 11.-tö] (aroideae, kontyYirág
félék)1 l(özépeurópa inocsaras vidékein és Ázsia legnagyobb 
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rószCben honos, k:ákál1oz 11asonló növény. Nálunk: a gyöl<J,örzse 
11ivatalos: hen,g'erdecl, összenyomott, gylírCls, 111ajdne111 3 cn1. 
széles, több decin1eter 11osszú1 lzivül zöldesba.rna, vagy vörl1e
nycs, be1lil fel1éres és a benne levő sok_ levegőtartó csatornúcska 
iniatt szivacsos 

Felső oldalán élcalakú l1áron1szögletes ízeltséget n1utat, a 
háron1szögek: elüt() nagyságún.Jc ós csúcsoJ;JcaJ. váltakozva jobbra 
és balra tekinteno1c, falúk: egy kissé bc111é]yed, s szárízekne}( 
és a levelek helyeinek fclolnek meg, 

Alsó oldalán a lornoJ;s"ott gyökerecskék helyei láthatók, 
a n1e]yel( egyforn1a nag;yságú kerek: bernólyeüésok, s vagy egy
soros, vagy pedig 2 soros 11u1lá1nvonalat allzotna1z a gyök:törzs 
11osszában. 

8njátságos Jcol1on1os fü0zurcs sr,aga, keserü füszeres íze 
van. Gyóg·yszcrkünyvünk a késő őszszel ásott s enyl1e hönél 
n1cg·szúrított és le1uírrH)Y,Ott gyö1zér tartását rendeli. 

~4.lkatrúMi>.ek: 2°/0 jJlóolaj, k:eserü anyag·a az aco1·in. (()an:Hn0 Ü 11), 

egy alkaloida a calanl'in ós végre cholin,, 
I(ereszl1netszcü!?i a kóre.~:1; sy,é}es, fehéres és a béltől egy 

finom bólhíívely (enclodennis) választja eL A bélben az eclóny
nyalábok fohc\r pontocskiiknak látszanak s nagyobbára a bél
hüvoly belső falához vannak nyomulva, 

Szöveti sz<'rlrnzet. (BU, úbra) A külsőkérget alkotó 
l1á111, vagy pár sejtsornyi bnrnússzínü pnra a nálunl\:: hivata
los gyök6rnél le vnn hárnozva, vnlnn1int uz alatta levő hypo
d(-n'n1a js, a n1ely a sz:üg;letekon inegva::;tc:-1godot.t (collenel1y1r1) 
falú sejtekből {dL 

A kérng ós bó1 ngyn1úshoz egészen hasonló, szép esipk:e~ 

szerií hálúzat,os s7-övetbiíl úll, sejtjei giímbölydod, vagy sok
szügletíi. parenc11yrnsojtck, tün1vo tojúsdad alalcú aprószen1-
cséjíí ken1ényítövol. 

E 8l~jtek egy soi· szélessógbon határo1júlz a tengely irá
ny,íban haladó légürőkot, ('10 ábra, a.), a melyek keresztmet
szeten 4-G szeglntcsok, nagyolc A parenchymsejtek közt szét
szórtan valamivel nagyobb illóolaj tartó sejtek (30, ábra, cl) 
látl1att'ik, a 111elyek legnagyobb része a 1égürölc sarkaiban, 
összcfüző kapocsként szoigál a parenc11.yn1sejteknek. E sejtolc 
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sárgás színüelc és legsürílbben a kéreg külső részében fordul
nak elő. A kérget a béltöl egy, helyenként kétsoros bélhü-

vely (3ll. !tbrn, b) 
választja el, a mely
nek négysziigű sejtjei 
érin tő irányúban rneg
nyúltak. 

Edény-nyalábokat 
találunk., úgy a ké
regben, mint a bélben, 
az utóbbiban sokkal 
sürübben. Ezek ke.
rcsztn1ett-:zeten kere
kek, vagy elypticusok 
ós szép concentricus 
szel'kezetet n1utatnalc, 
(30. ábra, e) központ
ban levő l1áncsrész~ 

szel 1 a 1ne1y szitáscsü-
ao áb·ra O(tla.11i11s gyóke'r liereszhnelszl'fe. vek:bül 'és szük 11:-incs-

\a. tiejlliözölli Ü!'C'g"\·k j U endo(lormi," ; e, nrnlt'ali::; Gdl~fly- sejtek hfil S HZ ezt kö
ll)"llláb; d. o!ajsejkk 

rülburkoló hálózato-
san megvastagadott falú edények gyűrüjéből áll. A nyalábok 
legnagyobb része a béll1üvely belső oldalához van nyornulva. 

Üsszeté\'eszthetö a drog- vag:y lehet közte : 

Hrh11ozot1 belladonna gyökér; ez szagtalan, íze eleinte édese~ nyálkás, 

l.::ésőbb keserü csípős. 
Há·111ozott al!haea. yyiike'.r; fclülele rostos, szrigtalan éH uyálkfts izü. 

1-iámo:.:ott ins 11sendacorns; jóval nagyobb, t1:-:ng'talau, összclnízó íz(i. 

1~ra: 100 gr1n. 1~l kr 

- Alchló:ros.savas n1.ész;. Calciu:n:ih.yp-:ich.loxit. C16xx:o.ész_ -

CaCJ 22H,0+2Ca(OCl)2 

l~1 el1ér va.gy fel1éres, gyakran ö~szcgon1olyodó nyirkos por; 
szaga cl1lórra ernlékeztet1 íze kesernyés f<lnyar. 1\._ lcvcgöből 

nedvességet vesz n1agába; vízben tök.életesen oldódik. 
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100 súlyrészben 20 rész hatékony chlórt tartalmaz. 
Azonossá,!!; meii;állapitása: 
1. Savakkal leöntve, bőséges mennyiségü chlórt fejleszt.. 
2. Oldata rr1egszürve sósk:asavas am1noniun1n1al fehér, sós

kagav:rncalcium csapadékot ad. 

A chlót• 0/0 tnennyi8é~ének 1neghatározása. 

A. vizsgálathoz lemérünk a chórmészböl 3.54 g_ram1uot, ogy kevés 
-vizet a.dunk hozzá ós egy 1nozsárba.n péppé diin-;söljük. A péppé dö1·:T.sölt 

anyagot óvatosan, hogy abhól semmi el ne vesszen, 100 kc1n ~os mér6lo1n
bikba öntjük és tloszti1lált vízzel felhígítjuk a lombikon levő jegyig. A fel
hjgítolt oldatot jól összerázzuk és egy pipettával lomél'iink belőle 10 kcm-t, 
hozzáadunk 50-GO keni. vi?:ot, l gram tis7,ta jólikáliumot, 20 csepp híg 
sósaYat és 2 kc11L ken1ényítő oldatot. Az így elkészített oldathoz bürettából 
addig adunk 1/ 1umed no1·nntl nátriurnt.lüosulfát oldatot, a míg az oldat kék 
színe é11pon ellünt. A gyóg-yszorkönyv előirása s:;;;orint a kék szín eltünte~ 

téséro éppen 20 keni. kell.Jen. A'7. elhasznált kc1n-ek szá.mri, a.djn a 0 / 0 rueny~ 

nyiséget, mivol 
1 kcru, N<1iS~0:1 1negfelcl 0.00354 Cl 0 na.k = 20: X-nek 

X = 0.0708 gl'. Cl 
Ez foglnltalik a. le1uért anyag 1

/ 10-cd részében 0.354 gr. ban, 

enn,rit. til1·áltunk 
0 354 gr. cblörntészben van: 0.0708 gr Cl 

x = 20°/o· 
HÜ\'ÖS és sötóL helyen tartandó. 
1~ra: 100 gT1n. 7 kr. 

100: x 

Calcium mu·lJ011lcnm nalivum. 

~Természetes s~~énsavas mész;. Iszapolt h::réta, 

A tiszta krétából előállított, igen finom fehér por, mely 
vízben nem oldódik. 

t-1zonosság 1negállapíti1.~n: 

Higítot.t sósavbtin pezsgés között oldódik. A tiszta oldatból 
sóskasavns a111111oniun1 11ozzáaclásúra feliér sóskasavas calciurn. 
csapadék válik ki. 

Vizsgálat: 

1. Siáraz kén1csőben hevítve, Elszenesedös szerves 
ne szenesedjék meg. linyagok. 
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2. Hígított sósavval készí
tett olda.ta sóskasavasa1111110· · 
niun1111al lzicsapva, a csapadék:~ 
ról leszűrt folyadék cl párolog
tatúsnál ne hagyjon n1arudékot. 

.t~ra: 10 grm. 2 kr. 

l\1arndék: Yisszahagyása 
szénsavas alkáliák. 

Calcium carllw11icum praeclpitatum. 

c„co, tömecssúlya 100. 

flófehér, igen finon1 por, Ft n1e1y 11agyítóva1 egynon1ü, át
látszó rhomboeclcr-kristálykáknak lútszik. 

Azonossflg megállapítása. 
HiP·ítotl eczetsavban pezsgés közben tökéletesen olrlóclik; 

az o]da-t" sóskasavas a111111oniun1111al fehér csapac1ólcot ad. 

Vizss:áiat. 

1. Víz:1,el összoráy,vaJ a loszü
Jés ntú.n a uzürod61c 11e legyen 
lúgos l1atású. 

2. HigítotL slllétromsavban 
olclvai a~ oldat ne zavarodjélc 

meg'. 
a) eze\stnitriittól, 
b) báryumnitrúttól, 
e) kúnhydrogénvízzel, 
cl) som ammoni:ival túltelí

tés után kénarnn1oniun1mal. 
3. 1-2 gran101ját sósavbau feloldva 

áz olüa.tból fölösleges a1nn1oniúval ós 
sóskasavasa.rnmoniumn1al a calcinrnot 
kicsapva; a folyadékot a csapadékról 
leszfirvoi a szüre<lékhez nútriuinphos
phát oldatot atlvn.: hoszabb idei §J. 
lás után se zavarodjék rneg'. 

Ára: 10 grm 20 kr. 

l.iúgoshatás = H{~J_,1·lnuJ l'-al'~ 

ÍlOllát. 

Fehér ztwarndás~chlóridok 
Fehér zavaroll:'1s ~ sulfatok. 
Barna zavarodás= fétnek. 
Barna zava.rodás = vas. 
Fel1ó1· zavarodás= zink. 

Fehée zaval'od(t.s vagy fehér ,ioge" 
czos csa11a.dék = nui..gnésium veg-yil~ 

let.ek. 
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Calcium cbloi·ah1m l'u@um. 

- Megolv·asztott chl6rcalcium. 

CaCl, törnecssúlya 110.8. 

Színtelen vagy fehér, áttetsző, szilárd kristályos szerke
zetü tön1eg; ize csipős és lc.eserű. Vörös izzásban n1egolvad„ 
Vízben sok meleget fejlesztve, könnyen olclóclik, alkoholban 
szintén, de aothorben nem. A lcvegiín vizet vesz fel és szót-· 
foly. Yizes oldata közömbös kémhatású. 

Azo11oss:'tg- ·aicFJ,'úllapítása. 
\Tizes oldata a1nrnoniu11loxaláttal fel1ér oxálsavas cfllciun1 

csapadékot, ezüstnitráttal pedig· amrnoniákban oldható fehér,: 
túrós csapadékot ad. 

Vizsgálat : 
1 Yizosoldata ne zavarod

jék: 1118g' 
a) ammoniáktól Fehé1· zavarodás = fémek 

b) alkoholtól 

e) gypszolclattól; 

d) kónl13rc1rogénvíztől, n1ég 
n1egsava.nyítás után se: 

e) kénammoniumtól. 

1~ra: 10 grm. G kr. 

alnn:riniuxn, naagn~siurn. 

Zavarodás = kénsavas, il-" 
letve s~imsavas calcium. 

Zavarodás = hárym11 ve
gyületek. 

Barna zavarodás vagy csa
padék= l'emek, ólom, róz, stb. 

f Barna zavarodás = vas. 
\ Fehér zavarodás = zink. 

Calcium oxydahmi. 
lVIészoxy<i. Égétett mész. Elev·en mész. 

CaO tömecssúlya 56. 

Fehér, vagy szürkés szilárd darabokból álló test. Hevítve 
nem változik. Félannyi vízzel megnedvesítve, erősen megme
legszik és finom fehér porrá málik szét, melyből négyannyi 
vízzel egészen egynemű, s(írű pép lesz. 
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Azonosság meg;állapítása. 
l. Vizes oldata lúgos hatású. 
2. Vizes oldata szénsavassók vizes oldatával fehé1· szén„ 

savas calcium csapadékot képez. 
3. Vizes oldatához arnn1oniákot és oxálsa.vas arr1111oniu111ot 

adva, fehér oxálsavas calcium csapadék keletkezik, illetőleg 

válik ki. 
Vizsg:>fat. 

l. I-ligított sósavban alig ész
revehető pezsgéssel és jelenté
kenyebb maradók nélkül ol
dódjék. 

Ára: 100 grm. 4 kr. 

Pezsgés = szénsavast<1úk, 
förészt szé11sav11scal<•iu1u. 

Maradék ~ idegen 11llrntó-
1·észek1 ag·ya.g, stb. 

Calcium pbosphol'icnm. 
-· Calcl.umhyd:rophosphát. -

Ca2 I-12 (I'0,)24I-120 tömecssúlya 34.J. 
Fehér, könnyü, kristályos por; izzítva súlyából 2'3~21}"/ 0 -ot 

veszít. I-ligított salétromsavban könnyen oldható. 
Azonosság megállapítása. 
1. Higitott salétromsavas olda.tához ozüstnitrátot adva s 

óvatosan ammoniákkal telítve, sárga csapadék keletkezik. A 
csapadék phosphorsavasczüst. 

:J. Salétromsavas oldatához fölösleges mí.triumacetálo\ és 
sósl(asav as a1nmoníun1ot ologyitve, sóskasavas cn1ciu111 csapa~, 

dék válik kL 
Vizsgálat: 

1. A salétromsavas oldat ne 
za varodj ék: 

ci) ezüstnitráttól; 
b) báryumnitráttól. 

2. Salétromsavas oldata am
moniával telitve, kénammoni
ummal tiszta fehér csapadékot 
adjon. 

Ára: 10 grm. 45 .kr 

Fehér zavarodás= ch!úritlok. 
:B'el1ér zavai·odás = kt<n.sa

vassók. 
Fehér csapadék= tl'irealciu m

phosp h:ít. 
Barna szinoződés, vag~r barna 

csapadék = fémek. 
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Calcium sulfuricum 11stum. 

- É:getettt calcitu-:i~".l.su.lf.at. Égetett kénsavas mész. 
Égetett. gyps:;;::. ~ 

UnS04 tün1ecssúl3ra 13(-) 

Fehér alaktalan ízetlen ós szngtalan por, egy súlyrésznek 
a feloldására 4-500 súlyrész víz szükséges. 

AzonosRág nRegál1apitása. 
1. Vizes o!clat;í.ban sóslrnsavas ammon fehér csapadékot 

idéz oléí. 
2. Vizes olclata háryumchlórid oldatával fehér, sa\'akban 

oldhatatlan csapadékot ad. 

Vizgúfat: 

10 grn1. gypsz iJ() grn1. viziel 
péppé keverve öt perez alatt 
merevodjék ineg· 

.,:\.t·a: 100 grn1. 4 kr 

l\Seg nc1n rnerevodés = 1,r.iz" 
tal·ta1onira n1utnt. 

Származik a coccultrn palmatus Do Candolle vagy jate
orr11iza palrnata, jateorr1Jiza calun1bn .Lviiers-től (n1enisper1naceaej 
menispermurn-félók). Koletáfrika fonóővi partjain, l\fadagaskár
ban honos, J(elcitincliában tenyésztett fölcse1je. Nálunk gyökere 
hivatalos. 

li. g·yökér feje rövid) vastag s belőle répa vagy 111urok 
alakú húsos gyökerek erndnek, a melyeknek megszárított ko· 
rong alakú haránt szeletei képezik a drogot. A korongok 3-4 
cn1. átn16rőjüek, 4-12 n1ni. vastagok s lcivül ránczos, s?.ürlcés~ 
barna. parával vanna.k födve. Keresztmetszete zöldessárga vagy 
barnás, lisztező, közepén kissé bemélyedt. és a bemólyedésében 
·érdes. Széles czitrornsárga J\.érgét, barna can1biun1 g·yűrű 
választja el a faállománytól, a mely halvány sárga. A belső 
kéreg, valamint a fának a cambiurn szomszédságában levő része, 
szakadozott barnás súgaraktól van átszeldclve. Metszéslapját 
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jódoldat kékre festi 1 k_á1ilúg pedig barnavörösre. Szaga nincs; 
igen keserü és mézgás ízü. 

Alkatrészek; 0.8-1''/0 calnmbin (0„ H,./);) nevü keserű 

anyag s egy sárgás tükben jegeczedö alkaloida a. berberin, a mely 
szintén keserí't ízú, továbbá calu1nbasar. 

81. ábra. Calu·mba, ,qyókér lceresz·t
'metszcte. 

~ziiveti szerkezet. (HL ábra.) 
A lciilsökéreg (Bl. ábra, a) hal
ványsá!'gás, érintö irányában 

meg nyúlt parascjt.ck több sorá
ból áll. A középkérgot. (31. ábra., 
e) érintő irányában rneg i1yúlt 
Yólrnny falú parenchyrnsejtck 
alkotják. E rótcgnek a parával 
határos részóben sárgás falú k:ö~ 
sejtek (3l. ábra., b) vannak, 
szintén érh1tü irányában n1egw 
n;yúlva., faluk egyenetlenül n1eg
vastagodott és durván likacsos, 
belsejökben pedig a.pró romb
alakú sóslcasavas mészjegecze
lcot tartalmaznak:. Eg37-egy k:ö
sojtben 25-30 aprókristályocs
kát is találhatunk, 

A belsökére.q (31. ábra, dJ szé
les bélsúgarainak parenchym
se;j tjci súgárirányában n1eg'nJ-úl~ 
lak és elrondezkodésük is sCi.-

n külsőkéreg; b. sóslnisavasmész li:ris- ] ' f k ·· ] 'ül' g'aras, azan e uszne i;:, 0 .... tályokat tRl'talmazó kősejtek; e. középkÓ· 

J'('g; d. bol~őkéreg·; e. oambium; (. faál- 11e1yen sejtközti. ürt hag'ynak: 
lomiiny. ag·11k ]ro··zt m,. ' . 

A háncssúgarak a cambiumtól kifelé haladólag barnás 
fonallá keskenyednek s egymással gyakran összefogóznak egy
egy keskeny háncsrészlet által. 

A cambinin (31. ábra., e) vékony s egy sor összeesett, 
barnásfalú sejtből áll. A faállomány (31. ábra, f) alapszövetét 
a belsőkércg bélsúgaraihoz hasonló szövet alkotja, parenchym 
sejtjei a cambinm a.Jatt súgár irányában megnyúltak, a köz-
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pont felé pedig· gömhölyüek lesznek A faedények a cambium 
n1att n1egszakítú.s nélküli súgarakat l;;:épeznolc ós sárgás falú 
tág erlényekből állanak, körülvéve kevés fás prosenchymsejWíl 
Benneb a'l; edények: sÚg'aras összAfüződése n1ogszakad s csupán. 
egy-egy rnagá.nos edénycso_portot ta1álun1z. Úgy· a l(éregi nünt 
a fa parenchymsejtjoi keményítőt tartalmaznak 

fhl§zetevesztbeti> a drog va~~»Y iehet közte: 
R<ulix colo1nho sp1iria vagy aineticana, a n1ely a frassera carolinen~ 

sis "\Yalt, gyökere .. Korongjai fakószínück, fája neru s1ígnra.s, camhinn1 g'YÜ~ 
rü,ie uiucsen, ke1nényítőt nem tartalmaz, hanern sok escrsaYat s ig·y jódtól 
neu1 incgkékül, hanen1 megbarnul 

lúuli:c úryoniae, a wely a bryonia. clioic:-t Jacquin gyökot·o; kereszt~ 
inctszetén a.z évg7iíl'Üknek n1egfolelőleg concentricnoion l>etepedczott, fája, 
lazább, cambinr11ja. nem vehető ki 

Jfe1úsper1nnn1 (enestratuut Ga.ertner, az egész gyökór sokkal laziíb h, 
egészeu sziYncsos. 

..:~l'fl. : lUU grm. 28 kr. 

C11mpbora„ 
- Kámfor. -

C\ uI-I, nÜ tön1ecssúlya 132. 
Szá:rifna.zik a carnphora officü1arun1 N eosi vagy cinnarno

rnnm camphora Nees i'8 Gberm.-tól (laurineae, babérfélék). Ohi
nirban, Japánban, a Koletázsiai szigeteken, különösen IGusiuban 
és Formosában honos, örökzöld fa. Nálunk a kámforfa illóola
jának stearoptenje 11ivatalos, a n1e1yeta,fa törzsének és ág·únak 
Hpró forg'úcsaibó] igen cgyszerü n1ódon állítanak ellL .A kám-· 
forfa apró forgácsa-ln forró vízgőzt 11ajta.nak keresztül, a 1ni az 
j]]óolajrrt magával ragadja és egy sisakalakú fölfogó edényben 
a kámfor kikristályosodik. 

~~\._ kárufor összes inennyiségét a lelrta:rn iuódon átpár]ás 
útján nyerik, a Bunda-szigetekről forgalomba jövő kis részen 
kivül, a hol a clryobalanops camphora Gaertner (dryob. arorna
tica Oolebrooke) törzsének és öreg ága.inak odv:iból, kristályos 
állapotban kaparják ki. 

A nyers kámfor szemcsés, idegen anyagoktól szürkés 
vöröses színű, tisztátalan darabokból áll, a melyet Emópában 
és Észa.kámérikában fellengitéssel megtisztítanak s 2--3 kiló 
nehéz és 40 D cm.-nyi lepényekké sajtolnak. 

20 
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A lrn1·oskedésbeli kámfor fehér J. eo·eczec· "
1
ttot "'" j „ " ,·. , _ „ " „ , . , · 1 b ,(,, ~ :::;,.,o, connyu, 

zsu os, Jen1ezes, Ienylo es sz1vos tömeo' a n1elyr
1 

] 'o, ·.-t 
, , , _ , , a, . . e e lben SflJ.-l. -

sagos atl1ato szag'a iran, ize peclio· eleinte rne]en·itő f"', ~, k' "bb - , , 0 'b , u~ze1os, 
eso kesemyes es a nyelven híísítő érze' st ·tóma t R. • 

._, e CL sz . ,ag'Va a 
foghoz tapad. Vízen Úszik, közönséges hőmérséknó] elszáll és 
az uv~g· falán szép táb1a, n1eg l1asáb alakban jegeczedik ki. 
Ivlelegrtve megolvad és elillan, miközben sfü·ü füstöt bocsát 
megg')-'llJtva \Tilág·os, lcorn1ozó láng·gal ég'. ' 

Azonosság megállapítása. 

Vízben nagyon kevéssé oldódik, bol'szeszbcn, :Íethorben, 
eczetsavba~, zsiros és illóolajokban kön3rn,yen. Borszeszszel 
megr;edv:s1tve porrá clörzsölhető. Száraz chlorathydráttnl por
czellan teg(~1yben összeclörzsölve, siíríínfo]y·óvá lesr,. 

i)sszetáves.ztheHi a dl'og vagy lehet közte: 

~ahniíikdar:i.bok; ennek szag·a szürós ncbezel>l' vi'zli 1 "! l 
, ' 1 , , , " en esu YO< , Ara 10 gr1n. 4 kr. e 

I:i::vii"1.i kei1der. --

. Származik a K eletimliában és Perisiában honos callna-
hs sativa L.-től (cannabineae, kendeJ'fólók). Alakjára n":zve a 
na1unlc ter111ő közönsi~g·es k:enderl1e% rnindenben hasonló de 
gyán1a tarlalma a mi kenderünket jóval felülmulja. ' 

(}yógys;r,erlíl a l(eletindiában tor111ö nővir:-í.g·zató kender 
csl1csait., l1~~sz:·1á]j,uk,,}1 n.1o_1yel~ ~'J1ántás anyag· által összetapasz~ 
totL leveJboJ 1 ng·vegbol) vtrHgboJ, illetve n1ár g'yü_111öJcsből á1lanaJ{. 

Az indiai kendernek két föválfajút külörnböztetik nieg a 
a kereskedésben: 

l. 9au:)a 1:ugy yuaza~ ez a néívirág·za.i.t'1 kundcrnek H--10 
cn1. l1o~;szú cslicsrdbó] á.JJ, részben 11Hir gyün1i:Hcsös állapotban_. 

I~·en g'y::.Í~ntáB 1 el'_Ösen üsszetapadt1 tö111ött
1 

félig összon:rornott 
ton·teg', SZJ118 1Jarnaszü1di 81'ŐSBI1 bódító .szao·(1 S i o·en 1kesert'í ( 'yo' o·y-

, , ''°' j t:i 1 ' ' T t:> szortara1nl{ban ez tartandó. 

:J. bhan.r;; összetöredezett, v1rag·zo vag·y részben niár o·,rü
mölcsös ágvógelc, a inelyek lcözé sok szái·azlevól ós vék:ony ~i~zár 
darab van keverve. Laza ós kevésbé ta1rnd össze, mint az előbbL 
Szaga és lze I1aHonló az olőbbióJ1ez1 csak hog·y jóval g·yeng·ébb. 

Igen jó n1inlísógü lcondergyánta van for~'a.lon1ban chur11s 
néven Indiában, Perzsiában; ez azonban hozztmk nem jút .e1: 

"'-\ nővirágzatú lcender 1.5--2 1nótcr n1agas, ágbogas szaru 
növény, alsó l~velei nyelesek, tenyel'esck, 5-9-s.ier hasadfa.k, 
a droo·ot képező felső hmmadban pedig hegyes landzsaalakuak 
egysz~rüek, fürészos szúlüek, szőrösök, _ .~öL~tzöld, .szín.üelz. A 
nőviráD'zal. kalási, mely a levelek ho1rnl.iabol nyLLhk ki, vonal
szerü ~ng·y gerclyalakú közös n1urvalevelei egyszer~íok, fllr?-

e,lL"tel' A" co·yos YL'ráo·ok vörhenvesek. A j)etet hossza-szes ~z ' ' \_ n 'h ' b .J 

ban föllrnsadó kehely veszi körül, a mely hüvelyszeríí, hár· 
tyás és a n1ag n1egérése u tún is rajta rnart~;1_. , , 

L-1.. g·yi'tn1ölcs kicsiny, tojásdac1, s bőrszern burk_a lnoge1~cslzor 
sern nyilik fel rnagá.tól (kaszat), n1egnyon1va azonban k:et le~ 

benyre reped. 
' Tze fííszeres Jzeserlí, sr,ag·a bódító, különösen 11a n1elegíti 

Yagy diirzsöli az en1bo1-. .„ , , . 

Alkat-részei lnég kevéssé isn1eretese]{, a fol1atas n1eg1s n 

m;ántánr1k (cannribin) tudandó be, a mely 7~20"/„ körül v'.m 
benne· azonkivül n coni.inhoz hasonló szagu can11.ab1,ru11. _fo
Jyókon'y úlkúloida foglaltatik benne s mintegy O.B"/„ illóolaj. 
Az hooT a strichninhez hasonló hatású tetano-cannabm (M. Bay) 
no~ü 1·~;)·oczedő álkúloidát is tarta.11111tzna, n1ég nincsen últn1á-

. b 

nossú.O'brtn elfognd va, 
s;öveti szc'i·kez0i,. (3~. 

ábra). A hámot sokszög
letü sejtek alkotjúk föliil
alúl, az alsó hámsejtek hul
]á1no~ szó1ííck. Sz:1.jacs csak 
az alsó l1{unon van. ,Jel
lemzö hámképletek fölül 
a rövid sző1_'ök 1 a 111elyck-
11e}c h_ólyagosan l<:.itágúlt 

töve egy-egy füetös c.ysto- .'-!2. ábra Cannabis indica lc·velé11ek kcres:f, 

Iytl1ot rejt (B2. ábt·a, a.). 111el!;zele. 
a ( y>:JtolJ~uok, /, oszlopo!lp<lrt>rH liJ mn, e <1z c<lt:io (A cystl1olithok gyakori JeJuJot szoro1 , 

1nódosúlata i a szőröknek: és tartalnJ úlc főrésze ~,;zénsavasn1usz. 
Az a]sófelület szőrei (82. :í.bra, e) karcsúbbak, host'Zabbak, ron~ 

20' 
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deS(jJ1 egy irányban görbül tele, szintén c;y-stolithot tartaln1azna k 
és egysejtüek. A felső hám szőroinek hólyagosan kitágúlt töve, 
legtöbbször mélyen benyúlik a levél zöld részóbe s beljebb 
n;yomja az oszlopos parencl1ymát, vagy 11ól1a az összefüggését 
is megszakítja. Ezeken kivül találunk a nagyobb leveleken, 
száron és virágrészeken szétszórva illóolaj tartaln1ú 11árnmirigye
ket: 1 nyólsejten fekvő 2 vagy több váladóktermő sejtet. 

A levél felső háma alatt jelentékenyen kifejlődött oszlo
pos parenchyma van (32. ábra, b ), a mely a keresztmetszet '/, 

részét foglalja cl. 
Ez alatt keskeny, szivacsosparenchyma foglal helyet s 

onnek egyes sejtjeiben mészkristály-csoport. 
Összeté.1e8zthetii a drog vagy lehet ki_lzte: 

J~ált~nlc ter1nő kenrler vagy az 1\jabban gyakra11 forgalomba keriilÖ· 
ca111rabis auwricnna; ezek egyike sem tapad annyira össze, szagúk gyöngébb. 
l(ülörnböznek továbbá abban is, hogy az indiai kender lupéval nézve, gyán~ 
tás cseppekkel van borítva. 

Eqyes adaqja le!Jföljebb l grrn. 
Napi adagja legföljebb 5 grrn. 
Ára: 10 grm. 2 kr. 

t Caut.iiatrls. 
- Körisbogü:r. -

"\. hólyaghúzó kőrisbogár (lytt.a vesicatoria Fabr.) a 
téhelyröpüek, vagyis ferlclesszárnyúak (coleoptcra) rendjébe s 
a hólyaghúzók ( vesicantia) esaládjába tartozó rovai', a melyet 
Európa legnagyobb részében, s így nálunk is találhatni, külö
nöse11 május és junius hónapok:ban, a n1ikor a kőrisfák_on és 
orgonafákon seregesen élnek. 

Az állat 1'5-2 cm. hosszú, 6--8 mm. széles, fénylő, 

aranyzöld, vagy kékeszöld színű. Feje lehajlott, majdnem szív-· 
alakú és két fekete fonalszerlí csápot visel, a melyek 5-7 mm. 
hosszúak, s 11 ízből állanak, az utolsó íz ékalakú. Tom tompa 
négyszögü s kerekded kis paizskával ellátott Szárnyfedői 
(röptyü) hosszukásak, keskenyek, vékonyak, lágyak, fényes
zöld színüek, s 2-2 finoman kiemelkedő hosszanti vonal halad 
végig rajtok, a potrohot csaknem teljesen födik. A szárnyak 
hártyaszerüek, barna színűek .. Hat fekete lába vékony és hosszú, 
a négy elsőnek 5, a két hátulsónak 4-4 talpízo van. A lábak-
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Irnk 1nély, kettősön osztott horga van A hímek valamivel 
kisebbek és csápjuk hosszabb. 

Nel1éz k_elle1netlen erős szag'Ú, íze eleintA alig, k:éf'.>őbb 

azonban felette égetö. 
J\._ bogarat lcora reggel gyüjtik, a 111ikor a 11ide,Q,'lől és 

harmattól n1egvannak dorn1edve, s a fa alá terített lepedőbe 

}\_ö_nnyen lerázl1atók. ]jrröl üsszegyüjtve, cl1Iorof'orn1bnn 1 net~ 

11orben vagy szénkénegben rnogölik és vagy enyhe tlíznél szó.
rítják D10g'1 vagy pedig a napon. rfeljesen k:iszáradva1 jól záró 
l.·iv.eg·ben tartandó. Porrá tiirósokor vi"'vázni kell neho•,1· bele-eJ J be 

helje az ember, vagy a szembe jusson. 
Alkatrészek: 0·4"1o cantlwriclin (C, 0H, 20 ,), a moly savanhyd

rid n1agatartású test és a rovar minden része tartal1nazzaj legna
gyobb inennyiség'ben azonban a potrol1a és ivarszerve. Nont\viel1 
vjzsgálatai szerint csak: a teljesen kifej16tlött rovarban van s 
azokból chlornfomrnml vagy aethenel könnyen kivonlrntó. 
200-szor o]yan erős, n1int a bogár iiora. \.-an ezen kívül 
eg'y zCildes !f!Júnta és egy a i1icotínhoz 11asonló szagú sár

gás olaj. Ennok hatása a cantharirlinéhez hasonló, cle jóm! 
gyengébb. 

"Azsiában, Ámérikában más lytta-fajok is jutnak l'orga
]0111 ba (lytta violacca, lytta gigas, lytta arlspersa), a melyek 
azonban ca11tbaridinben szegényebbek. 

.A '1nylabris (ajak a kOrisbogú.rnál 111érgesebbek: s átlag 
1°/o canlliaridin van bennük. Ezek csápja élrnlakú, számyfo
dőjük súrgás. A meloe fajok, különösen a m. nrnjalis, 1.~".o;,.-ig 

tartaln1aznak: cantharidint. 

Üs3;;;etCveszthetii a drog vagy lehet közte. 

Callú:hro1na '!llDSt:hatn; füzf{tkou él, csápja hosszabb a teslénól, tora 
kerekded s olya11 11agy, nünt fL potroha 1 4 talpízc \!Ill. 

Cera1nb11x nwschata; tnlp[l, 4 i~ü. 

C'hryso1nrla f'a.c;tosa; korok bogür, talpa 4 ízü. 
Celonia, an1·ata1 jóval kiipczösebb, feje a testhez arányít<;ca igen kicsiny, 

rózsnbokron él. 

Egyes adayjci legföljebb 0.05 gnn. 
J\Tapi adaqja iegfö'ljebb 0·2() grm. 
ATa : 10 gt·n1. 21 kr. 
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Capillus Veneri~. 
- Vénushaj. ~ 

Származik az acliantum capillns Venoris L.-től (filices, 
11arasztolc.) Egész Európa n1elegebb vidélcein honos 11araszt, 
a n1ely lcülönöscn nedves szirteken tcn3részik. 

Nálunk finom galyai hivatalosok. Lombja nyalábosan nő, 
15-30 cn1. n1ag·asra. A szár barnavörös, fény-cs, hajszeríi úgacs-
kák nyúlnak ki belőle, a melyelrnn ékalakú háromszögletes 
lomblevelek foglalna.k helyet. l.D lenllek rövid nyélczések két
szol' szúmyason metszettek, 0·5-1 cm. hosszúak O·S-12 cm. 
szélesek, egy enotlenül metszett lrnrélyos czimpáinak széle fo
gazott, súgaras erezetűlc legyez6szerlien szétterül, lcözépbordája 
nincs. A spómképz6st a levelek végzik, s a termés csoportok 
(csiral1al111az) a levelek szélén vo11alszerüon felzi_isznck) lYilc·-· 

kely alakú lepellel födve. 
Összcdörzsölvu, vagy forró vízzel leöntve lcellen101:1 g'ye11ge 

illatot áraszt. lzc eleinte 

88. ábra. Capillus 11cueris levél 
kercs::.t1iwtszete 

<l. llárnso, t,;k\; b. Jey6Jparonc!1;yrna; 
lJonti edényuyaláb. 

e. köi-· 

édeskés, késöb b összehúzó 
és egy kissé c:sípős keserll. 

AHrntrcszeJ,: kevés cser· 
:;av 1 illóolaj 11yon1ai1 kef!erü
angag, czuko1·. 

Szöveti szerkezd: (33. 
ábra.) A hámot. boltozatos 
lrnllárnos nagy sejtek al
kotják (fül. ábra, li.) A le
vélparenchymu 3--6 sm· 
széles (33. úbra, b.) és i1ngy, 
gömböJyíí sejtjei közt csa

varos vagy lépcsőzetes edényekből álló nyalábok (3:>. ábra, 
e.) húzódnak, a melyek vagy központi vagy collaternlis szer
lcezetüek. Soksior az egész a1apszövotet sclcrenchyn1aticusan 

találjuk :kifojlődve. 
Összetéveszthető a llI"og; vagy lehet kiizte: 

Asplenúon arliantn1n n·igrnni I~., levele nyújtott 6kalakú, élénk zöld, kö
zepén Yastag bordája van, :A ter1nés csoport a főér hosszában fekszik1 s 

a Uebo1ító lepel is ezen ered. 

lásan 
A,d'.(11dn111 1u'.datu1n L. (herba adianti canacleusis); nagyobb, 
~etagra osr,hk, a leYelek szabálytah1n hál'on1szögletesek. 
~.\.ra : 10 grm 2 kr. 
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. Sz:hmazás. A sphaerococcus crispus Ag·ardh. (chondrus 
cr1spus) es sphaerococcus 111an1illosus Agarclli. (g'ig'artina n1ainil
losa i\garclli.), l~ét rok:on álg'a k:everéke (Jloricleao, virúg·osn1 osza,~ 
tok). ~z .A„tlant1oceán sziklás partjain 11011os. 1\__ g3rógyszcrtái'ban 
liasznnlt ca1Tag·nlte~nt legnagyobbrészt Island partjain g'yíi.jtik: 
g·_onrlosan n1egn1ossak s napon rnegszúsítjúlc rniközben az élő 
alga iöld, vagy vörösos színé ell1alvúnyodik. 

i\finrlkét alga telepe kürülbelíJl tenyérnyi irnoysáo·(i ösz
szeg:öngyü]űdött, laposj vesenlnkú

1 
fodros, i:-;n18tei~.~n ,~rillúsa"n 

oszlo. Az ,:gyes lebenyek n1ajd nng·yok 1 inajd l{it>obbek
1 

ng'ész 
vonalszeruek, s szélök: behasn~, ' 
dozott. 1lcgszáradva halvány
sárga porczs:;,orü 1 vízbr.n1 n.ng'r<~n 
fölrlúzziirl 6s síknrn1óssá ]~~sz 

• 
30 rész vízben főzve 1 kil1Lllóskor 
kocsonyát képoz, a mely nem 
kékül meg jóddal. 

L.'\ carragnheen két válfaja 
kiiziíJ, a kcrcskedésbeli drng 
lcgnag3robb rós:;,ét, a. spl1aoro
coccus crispus teszi. }f~nnel{ to
l<:>pc lapos 1 S'.tapororlús szerve 
(cystowrpium, lásd !i. ol.clal) a 
telep tostébo Lo van ág'yazva 
('3-J ábrn, e), s kocsonyás hlí
volytől körülvett spórntiimeghiíl 
áll (cnrpospora). 

A 0pl1aer-ococuns n1a111i1losus 
!34. ábra. Carragalrtf."11 (s11aerO<:OCC1t8 

cr'Íspus) keres.:::/'JJ1e/s;;cfe. 
telepe veséded 1 cystocarpiun1a w. kl'regh.vp1ia; 1,. lJélbyplin;, t·,ys\p. 

cmlőszorüen kinyúlik a telep 
testéből. 

CHl'[liU '11 ) 
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Alkatrészek: 60-fö°lo 11yálh-c1, sulf{ítok. chlóridok, jócl 
és bróni. 

Szöveti szerkezet. (34 ábra) Kiviil mind a két algántll 
cnt.icnlával borított tömött hyphaszövotct kapunk (34 úbra, a-a), 
1101 az apró fonálsejtek eg;y irán3Tban vonu1nak s o rész ke
resztmetszete többszörös osztódás által képzőrlött apró sejtií 
parenchymához hasonló (álparenchyma). 

A központban levő laza bél, a splrnorococcus crispusnál 
hosszanti sorokat képez, (34. ábra, a) a sphacroeoecus mami
losusnál pedig· a sejtek elág'azók1 a szövflt 1cúszált. 

A különböző aqar-agarnk, a molyok újabb idiíben fonlos 
kereskedelmi czikket képewek, szintén a fiorideákhoz tartozó 
algák. Az agar-ag·art a n1ikrobálc tenyésztő talaj~iúl has7inú1jálc 
Nevezetesebb válfajai: 

A ceyloni agar-agar, a rnely fucns an1ylaceus nóYen régótn, 
ismeret.cs. Tulnjdonképpen a sphaerouoccus lichenoides Ag.·nnk 
(gracilaria lichonoicles) telepe. Teste pulm, fehér, lrnlványsúrga 
színú, G-·-12 cn1. hosszú, 2~B n1n1. szélcs1 hengerded, csúcsa
felé lassacskán ell1egycsecHí ós 11osszában ránczo.s

1 
50 rész vízzel 

för,ve kocsonyát. képez. 
. A 'kelet-indiai agar-agar, n1e1;/ az e11chcnn1a S})inosurn 

Kzg (gigartüm spinosa Grev.) telepe, elágazó, 3-4 cm hosz
szli1 2-4 u1111. széles, barna, vag:y völ'öses sárga, úgai 11eng·er
dedek és apró dúdorosok, 17 rész vízzel fözve kocsonyát ké]Jez. 

A jagáni, agar-agar elnevezése alatt több fioridea ke
veróko jön kereskedésbe (sphaor. compressus Ag. sphaer. tenax 
Ag. stb.). Mikroba-tenyósztő talajú! leginkább ezt használj:'1k. 
Két alakban ismeretes. vagy mint t.ollúszár beléhcz hasonló 
4-8 dcn1. bosszú, kis ujj vastag, könnylí szár, rag3~ pedig nlint 
pár cm. szé110s tú blás lap. 

ÖsszetéYeszthetö a drog ''agy lehet ktlzte: 

Giuo.rüna aci.cnla.ris .-.:amour, a ICözéptengel' partvidékein gyííjtik s 
kiilönöson a. Ii'ra.nezia.ot•szágból került c::irrag-a.heen közt trrlálhatni. Telepo 
hongerded) le111ezeiru~k ága tüskeszerü. 

rtra: 10 gr111. 2 kr. 
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'"I'i:;;ztit:::itt faszén. Növényi szén. 

]{_önnyű, száraz, íitelen és szagtalan közön1bös ké1nha
tású sötétJckctc, por. 

Vizsg·álat. 
1. 2--3 grannn szénport. egy kén1-

csőben alkohollal összerázva és he~ 
vílvo, a leszí:irt folyadék so színe
z6clést, so .szagot ne nyerjen. 

2, Platinlen1ezen hevítve, J{n1gra 
ne lolibanjon, s legfeljebb 2°/0 bamú 
n1aradjon vissza. 

3. Vízzel összetA.zvn, a Jeszüct fo~ 

lyaclék se1n a. kék1 Sl'Ill a pirosluk· 
innszp11.pir színét no vált.o?.tassa rnog, 

Iligított salótromsavval iisszerá.z\r11., 
a loszürt folya1lék kénh;ydl'ogéntőlnc 
zt1varoclj6k meg 

Barnás színeződés és az alkohol 
szagosodása, empyrennu.ttikns anya
g·októl szárrnazik. 

Ha lángra lobban, az elszenesités 
neH1 tiikeietes; nagyobli inenn,Yiségí.í.. 
(néha 80-96°/0 ) halnÜ cs1n1tszl>:nti.il 
avagy Hze:rvetlen nnyagoktól ered. 

Savi1 vagy hígos kéinhat.Íls ni:\r 
lutsznált és savakkal vag;y lügok
ka.l u1egtisztitott ké2zítmél1yt jelez. 

Zavarodás, vagy csapadék féntPk
tiil szár1nazik. (:\'Iúr használt ké
szítn1ény.) 

'l'ökéletcscn ki~1zárítva1 jól zúró eclónylien kell tal'Lani 
.A.1'a : 10 gnn. a kr . 

Cardamommn. 

Származik az ele1tai'i:1 eardamomum White és i\faton-tól 
(scitaminc 1e). Kr1letinclia. hegyein, nyugati part1·idékein, külii· 
nösen J\falnbitrban tenyószik 

A lzanla.n10111un1 gyiiniiilcse, a nli a drogot teszi, 11o;:>sr,Ú 
tojásdad, vngy 11áron1szögletü papirszerü to1c, a ine1y 1-2 c11L 

l1ossr.ú, 1 cni. vastag, világos sárgásszürke, csílcolt és 1 ~~2 
n1n1. hosszú csőrben végzüdilc. A tok háromrelzes11,es, rni11de
nikbcn 5-6 egymásfölé helyezett mag foglal helyet. A mag· 
vak: szabálytala,n to1npaszög·letesek, ránczosak, barna.vörösek s 
egyik oldalon csatornaszerií köldökléczök van. Kö1·iil varrnak 
burk:olva egy fi.110111 sr,íntelen rnaglepellel. Szaga a k{unforhoz 
hasonló, de g'yengóbb, 1r.o füszeres, éget6. 
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l+yógyszerkönyvünlc csupán a n1alabá.ri k:srdan101nurn tar
tását engedi meg, iníg· a ceyloni1 sián1i és japáni lcardan1on1u~ 
mot eltiltja (lásd alább). 

Alkatrészek: ii"1 0 illóolnj, 10% zsirosolaj és gyánta.. 
Szöveti szerkezet.. (:35. 

ábm.) A gyümölcsbmok 
(:35. ábra, a.) külső háma 
egy sor solzszöglí sejtből áll. 
A középső gyümölcsbumk 
nagy parenchy111sejtjei vé
kouyfalúak, legömbölyített 
sokszögück s közülük egy 
nehányban tábla- vagy fe-. 
nőkő alakú só.skasavas 

n1észkrisiály lútl1ató. i_i~ ré
teg· közepe táján egy· lzörzárt 
edényn,ya1áb rn.11. A i1ag;y 
parouchymsej tele közt ta
lálni lehet apróbb göm
bölyded sejteket, a melyek 
vöröses g·y(1.ntávn] vannalc 

3i'!. dln·a r:anla·1nom:n1n yyitmölcs kereszt- kitöltve. A g:rün1ölosburolc 
uietszefe belső 11ún1át öriniö Íl'án;y~ 

(lf, g'j'ŰlllÖ!cSlJU!'ük; b. lllHg')Cp\!]; G. a Ulflg·buruk- bari nyúlt sejlek eg;r sora 
nak 6 rétege; tl.. pel'ispormium.) 

képezL 
A. gyü1nö1csburkon belül vélcony 11ártyflszerfí n1aglepelt 

(B;J. ;\bra, Vi kapunk, a mely tiibb sor színtelen sejtből áll. 
A magbnrkon (3i5. ábra, e) kivülriíl befelé lmladóL1g· a 

következő lmt réteget különböztethetjük meg: 
Legkívül egy sc1r vékonyfalú sejt (:lö. ábra, 1) melyek ko

resztrnetszoten kissé súgú1·irányában n:yúltalz1 el,yptie11~ak, vagy 
legö1nbö1yított négyszögletesek; ez alatt órintőirányában eré5sen 
összenyomott sejtokből álló, vonalszerü réteg (Bií. ábm, 2) kö
vetkezik, a sejtek bamárnn festonyzottek. Harmadik rél.egíil 
(2G. ábra, 3) nagy, világos, négyszögü sejtek egjr sonlt ka.pjul{, 
a n1e1yeknek fala vél<on:y s fi sejtek órintlí il'ány{1ban n1Pgnyúl
tak és illóolnjat tartalnrnznak. Bermobb 2, helyenként B sor, 

:J!5 

érintőirányában n1egn;y-últ és összenyomott vékonyfa1ú paron„. 
chym következik, (35. ábra, 4) a mely után igen jellemző, tö
mötten összeverődiitt sejtsort kapunk (:35. ábra, 5) a melyek fala 
befeló erősen 1neg'van vastagodva s korusztn1otszete11 súgár-· 
jrúnyban nyúlt hengereknek: lútszanak, lapról nézve pedig sza-· 
bá1yos 11nt szügüoknek. fiatodil< rétegnek az előbbit szegélyező 
hnlllimos s<>jtsot·t találnak (35 álm1, 6.1 érintő irányában erősen 
összen;yon1va. 

1\ perispern1iun1 (B6. ábra, d) sejtjei sokszügüek, vél<ony
falúak1 aprószen1cséjű ke111ényítüve1 tö111ve és ninjdnern n1inde11 
sejtben egy pár ron1b nlnkú súskasavas n:1észkrb_;tá1yocska van 
(chlóralhydnítban derítve jól l!1!lrntú). Az endc1spmrniurn vilá
gosabb színíí üveg·szerü, sejtjei sokszügÜ(~l;;:, z.~:;irt éN protein 
anyagot tartal_n1nznak. r\z ébróny hatszögü sejtjei igen dúsalc 
protein szen1esékben. 

Üsszetéveszthetö a drog vagy lehet kU:zte: 

Ca·1·da11inn11un lo11yun1. vagy eeylnni (elcttnria. ninjol' 81n.), tokja jó~ 

va.l hossz.aüb !3-4 c1u.) erlíc.;eblwn csíkolt1 sz(irl.::(•sbarna, n1ngvn hah·ón;ya.bb 
és keY6sbbó il!a1os 

Carda.mou1u11t rotn·111lwm, \'ngy t-Íú1ni1 (::111101111.in rHrcli:1nion.11n1 L-) tokja 
golyó alakú v;tg',)' lcgönihölyílPtt hó1·on1szögleles, halván,ybarna, l'.síkjai_ alig 
vehetők ki, sza!{tt ká111fo1·éhoz hasoló. 

Oa1·1h11nonuun 1naJ11.s 1 vagy j:!vai, tojúsdacl, tokjn 2 ,_3 crn. hosszú) szi_ir~ 

késlial'na, 111agvu. féuylo 1e11 és J1non1an voualzott. 
_Ara: 10 g1·1n. 21 kr 

Caryophylins. 
- Szegfűs:zeg. - · 

Száriuazik a caryophyllus nron1aticus JJ.-tól vagy eugonia 
caryophylln ta Thbg.-lől (myrtaceae-rnil'lusfélék). Igazi lrn%ája a 
:~(oJukki ós I_)lli11ippisr-igctc1{ 1 újabbnn a forró ég;öv igen sok. 
helyén ten}''észtik, ncvc'l.ctesen A 111 boiná.ban, ~un1a.trában 1 Bra
siliúl>an és Nyogotindiú.ban. A drogot a kinyilás előtt lesza
kított virágok kópezik. 

_,\_ szegfüszeg' fúja 6venlzént 2-szer virágzik, virága ágvégi; 
kelyhe szép viiriis; virágfovele pedig feliér. Kinyílás előtt kéz
zel ~zedilc vng·y leverik és napon n1egszárítják, n1iközben színét 
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n1egváltoztatva, a kehely sötéibarnává, n virúglevclek pedig 
sárgásbarnává változnak. 

A s;1,áraz szegfüszeg nyeles buzogány alakú. A. nyél- sö
tét rozsclabarna

1 
rúnczos, logön1bölyított né,gyszöglctű s fölfelé 

kissé 111egvastagoclik és négy szótálJó, n1erev, gerely alakú ke
helylevélben végződik. Alól tömött, fönt lazább és a kétre
k:eszü petét tai'taln1azza. 1\ i1égy sárgásba!'na vir{tglevél egy-
111ásra van borulva és egy tompa 11égyszögletes fejet alkot, 
mely a tátongó kehely öblében ííl. A viráglevelek BZÚ1nos 
porodát borítanak be, a melyek közt középen van a bibe, 
alapján négyszögü tárcsával ellátva. 

A jó s7'cgfüszeg· súlyos, vízben alá111erül, vagy lega1úbb 
füo·o·őlet;res állásban úszik. Sa.J·átságos úthatói erős szagú, rúgva bb ~ ' • 

égető, 11yomásra o1aj szivárog ki belőle. _._<'\_ fejnek: 11e111 szabad 
J1iúnyoznia. 

J\_ legjobb rninőségü, An1boinú.ból kik:erülű szngfCtszegből 

3fi, ábra. CaryophyUtMJ vird.gnyelrfnek ke
res zt1netsz-ete. 

(a. olajtarL6J'; I!. edónynynláb; e, háncssojt.) 

l1ozzánk nc111 i,gen jút el. 
A mi kereslrndései11 kben 
lrnplrntót Znnzibár szolgál
tatja, a n1ely szintén igen 
jó fajta. Sokkal kovésbbé 
értékes a franczia gyar-· 
11uitokról forgalon1Lia ke
rülő caryophyllus. 

Alkatrészek: 15-·18, rit
kán 25°/0 'ill<fola)i a n1e1ynelc 
logfontosab b része eugenol 
(szogfüsav C10H ,0,), azt:in 
oz ezzel ison1er euyeriin, 
továbbá :l"/11 tííben kristá
lyosodó caryophyllin, a 
1nely kámforhoz hasonló, 
végTe ·nyálka és csersav. 

Szöveti szerkezet. (36. 
ábra.) A nyél alsó részéből 
készült keresztmel.szotet. 
erős súrgús cuticula ve:szi 
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küríí1 1 mely alatt apró négyszögű 11{unsojtek egy sora k:övetke·" 
zik. Bermebb apró parenchymsojtckből álló tömött szövet lát.ható, 
a l11cly a középen felzvő 11álózatos részt l<éregszerüc11 ővezL 

A töntött szövetnek legkülső részében 2-3 kör nagy olajtartó 
nm, (36. ábrn, a) a melyek elypticnsak, sugárirányábrm megnyúl
tak s bcmnök néha sárgás olaj látható. E rétegnek belső szé
lénél aprú, kezdetleges erlénynyaláboknak 1-2 köre fekszik 
13(). ábra, b) s mellettük itt ott 1-1 nagy, halvány sárga 
háncssejt. (36. ábra, e) A nagyobb edénynyalábolrnál a faedények 
sugaras fekvése jól kivehető. E tömött rétegen belül fekvő 

hálózatos, béls7,eríí, laza rész közepébe, az edénynyalábok egy 
nagy csoportja van beágyazva. 

A sejtek nem tartalmaznak keményítőt.. Ha a metszetet 
tömör kálilúgba tesszük, akkor az olajt.artók (írében priHma„ 
vagy tüala.kú ougcnsavasl<álinm (szeg·fűsavas kaliu1n) k.ristál3,ro1z 
képződnek (A7, eugenol reactioja, Molisch 1891). 

ö~szetéve§zthotö a drog vagy lehet közte : 

J.1fagszeg([i. (anloph;1jll·i), a mint lt szeg-füiának éretlenül megszárított 
ú'Vihnölosét. nevezik. Ez nagyobb, kevésbó füszeres, tojúsdacl nyelü, s a 
:k~hely a nyél tetején van A, nyélnek látszó i•ész közepén egy fónylö, barna. 

1nag fogla.l helyot, 1nolynek csirlevelei nagy kemériyítő szemcséket tar
talmaznak. 

Olyan s.:::e,q(irszeg a rnelynek olaját kivonták vagy pedig a régiség 
miatt. elpárolgott; ozckből nyon1ásnál nom szivárog ki olaj, metszóslapjuk 
a pnpirt now zsirozza, 

A po·rrú tfJrt szogfüszoget igen sokféle anyaggal fertőzhetik; ezek 
közt legg·yakoribb s egész üzlotszeriien ha,sznált., a szogfüszcg szárának 
porivaJ (fnsti, stipitcs caryophylli) va.1ó keresése, moly körülbelői i}IJ/0 olajat 
tartallnaz. Ji:z esetben a por közt vastag·falú, nyujtott, tojásdad kőRejtcket 

találunk. 1\1iodennon1íí 1nás idegen tisztátalanság k::imutatftsára) egyrészt az 
olajtartalm[l.t hatÍL1'ozzuk rneg·, a minek 1.5°1(1-ot koH kitennie, másrészt a 
han1ú tnennyiségét, a 1uinek fiű/0-ot ineghaladnia nem szabad 

„Axa: 10 grni. l 0 kr. 

Castoreum. 
Amerikai hódany. 

Sajátságos, szag'os állati váladék:, megszárítva. A közönsé
ges hód (cast.o fibert L.) válfajától , az ámérikai hódtól (cas-
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tor americanus Cuv.) nyerik, mely állat a rágcsálúk (rodentia) 
rendjébe és hódfélék (castorina) családjába tartozik. Hégebben 
egész Északámerikában honos volt, most azonban inkább csak 
ennek nyugati részein fordúl elő, keletre pedig Labraclorban 
Canadában és az Egyesült-Államok ószaki vicl6koin, tlt7ak, 
folyamok partjain tenyészik seregesen. 

1\ gyógyszol'Líl szolgáló á1lati váladék a nemző szervelc
kel közlekedő páros mfrigycs zacskóban foglaltatik, mely úgy 
a liirnnél, n1int a nyösténynél n1eg van. Hogy e zacskók ön-· 
álló inirigyel<-c, vag·y pedig csupán a nen1zőrészelc válarléJzának 
tartói, még nincs 11atározottan n1egúllapítva. \\T eber a zacsk:ól< 
tartalmát a praeputium, illetve a clitoris, erekben bővelkedő 

irhája váladékának tartja. 

Mindkét zacskó 4 hártyából (úl, melyek közül a ki't külső 
erős, feszes s egyn1ással szorosan üsszcnőtt, úgy1 hogy ]on1e
zekre szétválasztani nem lehet. A harmadik hártya fehéres, 
fénylő és a zacskó ürc felé számos félhold alakú vagy lúndzsa
szerlí rodöt 11yújt be. _FJ réteget negyedllt 11ártyáúl egy 11{u11-
réteg borítja be, a mely a hüvely, illetve a fityma előbiírének 
folytatása. Némely észlelő szerint a kót külső erősen összeta
padt hártya között még egy izomróteg· is van, a moly a zacskó 
kiürítéséről gondoskodik. 

E páros zacskók bőrtől fedve a faniv alatt. feküsznek, s 
úgy ogyn1ással, n1int néha rnég 2 kisebb, zsírt tarta1n1azó 
zacsk:óval is összefüggnek:. A castol'eun1ot tarta.lrr1azó zacs-· 
kók tojásdadok, vagy körtealakúak, kivül ránczosak, barna 
színliek, 8 a kiszáradás foka szerint többé-kovótibé lú.gyak1 

vagJr ke111ényclt, 8-10 cn1. l1osszúalt_1 2.2~-!. crno vastagok., 
oldalról egy kissé összenyomottak, tojásdad, vagy elypt.icns ke
resztmot.szetüek. Tartalmuk, a moly friss állapotban sí.írün
fo]yó és sárgás szinü, n1egszáradva 1<ernény, sötét-barna, vagy 
fénylő vörösbarna, gyántaszerlí törneggé ]esz, inelyet a burok: 
harmadik rétegének lemezei átszelnek. 

Sajátságos erős szagú, Hlatos1 kesernyés ízü s rágva a 
fogl1oz tapad. 

! 
'I 
i 
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Borszeszben oldható. Purrá törhető, pora vöröses vugy 
sárgásbarna. 

.Alkat1·észeí csak ]zevéssé vannak_ n1ég isn1erve. Ijegna
gyobb részét alkoholban oldható yyántaszeJ'ií. anyag teszi, aztán 
1--2°/0 illóolad s egy -viaszszer1:í an:yag a castori!I .. ':Caláltak: eze
lcen kivül cholestearint1 carUolsavat, salicylsavat, szérisavas- és 

0
phos1Jhorsavas nieszet. 

Azonosságának megítllapítása: 100°-nál nem olvad meg. 
Meleg víz csak:: igen lzeveset old belőle, 11alványsárga színnel 
s e folyadék hidegben zavaros fehérre változik, fülmelegítve 
pedig rneg·tisztnl és eredeti sárgás szine visszatér. \T ascl1lótid
dal piszkoszöld sziniíre festődik. Alkoholban és aethcrbon 
majdnem egószen föloldódik s az oldat átszűrve tiszta, sötét
sárga1 vagy barna szinü; viz llozzáadására pedig dús, fehér csa
padék képződik benne. (Vogl). 

Üsszetéveszthetil a dt•og vagy lehet kUzte: 

Caslo1'cn1n 'inoscovitunr (e. sibiricnm) e rossicnrn); két zacskója köziil 
eg·yik \0 1.du1nicsk6vel kisobb; általában kevésbé összenyomottak1 nagyobbak1 

nehezebbek, sin1n -foliiletfíek, s két külső háriyájok nine;,cn szorosan össze, 
tapadva. A zacskó lartahna pedig nen1 fén.vlő, meleg-víz ép ügy1 Hiint az an1c
:rikai castoreurnbtíl csnk lr.ovesct old, az oldat itt is sárgú.~ szinfi, csakhogy 
lehlítve nem 2a.varodik n1og és nom les;:>; fehérszínlívé.. 

Gyakran a zacslcó fltlríf fö'lvrígjrilc és <t castoreum egy részét kikapat'ják 
s a hiányt földdel, szárított vérrol, vag·y gyántá.kkal pótolják; ilyenkol' a 
zacskó fala össze van vnrt'\'a, a tartalo111 pedig aH;_oholban ,sokkal ke\·ésbé 
olclluttó. 

1~l'ft: 0.10 g'l'Hl. i1 kr. 

e e n t a n l' l u m. 
- Ezerjóf'ü. -

Származik az erythraea centaurium Persoon-t.ól (gentia
neao, tarnicsfélék). Köi6peúrópa és Előázsia. nedves erdős he
lyein ós rét.cin honos. 

4~() dcnl. inagas, 1tétévi virágos rü, s:;;ára nég-ys7.ög1otes, 
tercbszerüen elágazó. 

A levelek a siár tövében boglárszerű csoportot alkotnak, 
visszás tojásdadok, tompán hegyezettek, fenn átellenesek, ülők, 
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11osszú tojásdadok: vagy 
sín1ák s 3-·3 erűk van, 

lándzsaalakúak, kisebbek, ópszélűek, 
meiyek a csúcshoz haladnak A virá"'a 

D 

,,1 , úbra. Centarüini levél leereszt-metszete. 

pirosas, csöves, ötlebcnyű, 
a lebenyek szárításkor zá·· 
ródnak, s öt porodájá1rnk 
hirnportartója dCigóhúzó
szerűon megvan csavarod
va. Az ágvégi virágok: ál
ernyőt képeznek. 

Az egész i16vény kopasz 
és erősen k:esei·ű. \Tirágzás
k or kell szedni. 

Alkatrészek: egy ke
véssé isn1ert lceserüa11yag; 

eionkivűl erythrocentau.rin (C„H„O,) nevű jegeczes test, mely 
viláo·ossáo·on mea·vörösödik továbbá kevés gyántás anvag. 

b b b ' 

ia. kétsoros oszlopospanrH;h.Yma; lJ. csavaros 

edény.) 

Szöveti szerkezet. (37. ábra) A felsö felület háma öblös 
boltozatos sejtekből áll, a melyeket súgarnsan vonalzott cuti
cula. föd. Az alsóhám gyengébb, kevésbe boltozott. A hám
képletok teljesen hiányzanak. Szájacsolmt mindkét oldalt ta
lálunk, alul azonban többet. A fölső felűlet háma alatt 2 soros 
oszloposparenchyma van (37 ábra, a), a melyen alól kevés 
sorú szivacsos parenchym következik. (Szárított leveleknél a 
leggondosabb áztatás és metszés Lltán sem kaptam oszlopos 
parenchymát, hanem összenyomott sejtek alkotta, 2-3 bosi· 
szanti

1 
a levél 11á111ával párl111zan1osan 11nladó szaggatott csí

kot. A friss levélben azonban a 2 soros palissad jól látható) 
Összetéveszt11etö u clrog vagy lehet kllzte: 

Erythraea ra1nosissúna Pers. (e. puchella Fries) ; szára már a tövónól 
villá.sa.n ketté oszlik, fönt pedig igeu ágbogas. Jóval kisebb, kö1•ül-belöl 12 
ctn. mag·as. l.iovelei 5 eresek és t6ben nern képeznek rózsaszerü csoportot. 
A virágok az egósz növényen szét vannak szórva. 

Erythraea linarifolia Pers. ; levele keskony1 vona.lszerü, szóle igen fi

noinan szőrös, bugaszorl1 álernyőt képeznek. 
Silene ar1neria L.; szára hengeres, kevesebb virágú. 
Erythrae(t chilensis Pers, (herba cancbalaguen); levelei töbon nem 

képeznek boglárszerü csoportot, vonalszeri.iek, szára kerek, jóval törpébh 
(2 dem.). ,A virág kelyhe olyan hosszú, hogy a csö alig lát~zik ki belőlo. 

Ára: 100 gr_1n. 20 kr. 
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e el' a a l b a. 
- Fehér viasz. -

A sárga viaszból fohérítós által készítik. 
A szinén és azon kivül, hogy az olvadási pontja, valamivel 

magasabb és a fajsúlya nagyobb, a fehér viasz úgy természet
tani, n1int veg·Jri sajátságaira nézve mcg'eg,yezik. a sárgaviaszsr,a1. 

l!'ajsúlya 15 e. foknál 0.065-0.\)75. 
Olvadási pontja ()4-65 e. 
_._ii. vas szaga ne legyen. 
To>ábbi vizsgálatokra néz>e, lás(l a sárgaviasz11ál lelri ké1nleléseket· 
1lra: 100 grm. 52 kr 

C e r a f 1 a v a. 
-- Sárga viasz. -

Sajátszerú állati zsiradék, melyet a mózelő méh (apis 
mel!ifica L.J, a hártyaröpüek (hymenoptera) rendjébe s a rnéh
félék (apidae) családjába tartozó rovar készítette lépckből ki
saj lol:is és vízzel való főzés által a méztől elválasztva, megol·· 
vasztás, átszürés és lcl1ütés által n~yerünlc. ~ 

l(en1én;y, 11idegben törékeny, kevéssé ragadós, sá1·ga szinű~ 
kellemes mézszagú, a kóz melegénél alakítható tömeg. 

nzbcn és hideg alkoholban nem oldódik· chloroforrnban 
' ' terpentinben, szénkénegben, illanó és zsirosolajokban teljesen, 

benzolbm1, aetherben, benzinben és forró alkoholban részben 
oldható. 

Tömény kálilúggal fözve, megszappanosodik. 
Fajsúlya 15. C. foknál 0.955-0.flG7') 
Olvadási pontja 63-·64 e. 
Alkatrészek. A (meleg alkoholban) könynyebben oldható 

alkatrész a cerin, a moly nagyobbára szabad cerntinsavból 

1
) A viasz fajsúlyának 1neghatározá.sa oly módon történik, hogy egy 

rész D0-91°/„-os alkoholt, 3 rész lepárolt vízzel egy hengerüvogbon öss:1,e~ 
keverve: 1G C. fokra hűtünk le, s rniután abból a légbuborékok eltávoztakr 
belebelyAzünk egy vékony korongból álló oly viaszda.rabot, a molyet előbb 
óraüvegben vízfürdőn hevítve, s ez álta.1 a levegőtől és nedvességtől meg'" 
szabadítva., n1ég 24 óráig töménykénsav fölött állani (száradni) hagytunk. 
lla a viaszkorong a fölületen úszik, vagy ha a folyadék aljára sülyed, ak~ 

21 
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C2,l-I540~ á11, ebhez pedig }{is rnennyisógü melissi,1isav 030Hr,0 0~, s 
kevés kellemes illatú cerolein van keverve. A nehezen oldható 
alkatrész a myricin, a mely nagyobbára. pa.lmit.insa.vas-melissyl
netherből O„H31 -00.0030H„, s kis mennyiségü hasonló ve
gyületekből áll. 

Vizsgálat. 

l. Ha a viasz 0.955 fajsúlyú 
(38°/,,-os) borszeszben úszik s 
fü e. foknál alacsonyabb hő-
11él 1negolvad 1 akkor 11amisítva 
van. 

2. Ha 0.0 grn1. viaszt tá
gas kémcsőben 8-10 kbcm. 
tön1ényborszeszszel leöntünl<, s 
körülbelől egy perczig forra
lunk, majd lehütve és hozzá 
2--3 kbcrn. borszeszt öntve, 
összerázzulz és leszűrjük 1 a szür
let szintolon és közömbös kém-· 
hati1sú legyen s kétszeres 1neny
nyiségl.í víz hozzáöntéselzor csak 
gyengén, fehéresen fluoreskál
jon s áttetszőségéből sokat ne 
·veszí tse11. 

3. 1 rész viaszt 20 rész hi
degen telí tolt boraxos oldattrtl 
főzve, a viasz kil1űlés után las
sanként a fölszinen foglaljon 

A hamisítús többnyire pa
rafin lehet. 

Ha a kék lakmuspapir n1eg'
vörösüdik, akk~or stea1'insa\r 1 

,japánviasz vagy ~yanta; lrn 
a kórnle nen1 átlátszó, 11anen1 
erősen rnegzavnrodik, akJ\:or 

1 gyanta, Yagy gyantan en1 íi a
nyagok vagy stearin lehet 
jelen. 

Ha stearinsav, fagyi:;yú, 
vagy 11övé11yviasz va.n jelen, 
akkor a viasz a folyadék fö
Hlletén nem válik ki tökéle-

kor e]sö esetben alkoholt, utóbbiban pedig vizet addig adunk óvatosan a 
keverékhez, míg a vias·1.korong1 a folyadék által teljesen födve, a folyadék
ban üszik. Ezen vizes alkoholos keverék fajsúlyát meghatározva, ez által 
megtaláltuk a viasz fajsúlyat is, mivel az a folyadék fajsülyával teljesen 
megeo·ye:dk, 

'°'Ha a fehér viasz fajsúlya 0.965-0.975, a sárgáé pedig 0.955-0.965·ön 
alól van, akkor a bamisítás pa'rafinnal, ceresinnel vagy fagygyú,val1 ha ellon
hen a fajsúly a7. említettnél magasabb, akkor a harnisítás stea1·innal, Japán· 
"'Jia'!:z:szal vagy gyantákkal történt. 

helyet és az alatta levő folya
dék áttetsző maradjon. 

4. IIa 1 grm. viaszt l 0 grrn. chloro· 
formban enyhe hőnél oldunk a viasz 
tökéletesen oldódjék, az oldat pedig 
tiszta„ átlátszó legyen. 

5. 0.1 grm. viaszt 80 grm. forró 
borszeszszcl fözve 1 s kihülés után a 
kiváló vias7.ról az alkoholt lcszíirve, 
a sziiredék nu1jclnern színtelen legyen, 
s még szénsa\7 a.snatríurn v11.gy boriLx
oldat hozzáadására se sötétüljön el 

6. 10 grn1 viaszt egy üveglom
bik:ban 50 grm. töinény nyei·s salót·· 
romsavval pár perczig főzve, s azután 
50 gTnl. hideg lepárolt vízzel fölhim 
gítvu, folytonos keverés n1cllett addig 
adunk hozzá á111m_oniát, rníg csak 
szaga a folyadékban halát·ozottan 
érezhető. 1\._z ily rnódon kivú.16 viasz~ 

_ról leöntött folyadéknak legfeljebb sár-
ga színe legyen (Schnndt). 

7. 1-2 grm viaszt egy bengor
üvegben GO -80--,,zoros 1nennyüiégíí 
kénsavvaJ leöntve, addig hevítünk, 
míg' a feketeüö tömeg babzásnak in~ 
dulva, újabb hevítésre többé notn 
habzik s a viasz teljesen clbornlik. 
(Az esetleg jelon levő 11a.rafint a kén-
sav alig t&.rnadja meg.) l\ihűlós után 
az oldatot 1 rendkívül óvatosan, egyenlő 
térfogatú, lepárolt vízzel fölhigítjnk, 
s újabhi kibülós után fél térfogat 1 
pctroleumaetherrel jól összekeverve, 
a rövid állás után kiváló pctrolenn1-
aetbert egy óraüvegro öntYe, a leve-
gőn elpárologni hagyjuk. (Schmidt). 
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tesen és az 
1 színeződést 0 dat erősen te,jes 

Oldatlan nyer. 
n1ényítőti:H :llaradGk gypsztiil, ke~ 

ap-y h " tól1 a zri.-varod··"' asonnen1n 81lJ'!lfr~ 

szárn1azik. as lledvességtöl, vizti)l 

Ila a h:iszul'l:. 
ha széns•t ezott oldat sárgás vagv 

0 Va:-;llát • ' ' 
oldattól 1118„„ „

0 

rinin- avagy borax
>:>SOtét"]' 

-.a1, g111ulHi u , "ákkor CtH'Ctuná~ 
g1H.t' 1 anyagokkal ·1Va Yagy hasonló 
van a ( . . 

sarga) viasz festn:i. 

Ha a leszíh·t 
akkor a Yia ,, folyadék vörösbarna, 
haniisítva, s 

8
\ renyőgya.utával van 

inég 10;0 r„
1
,, 

1 
Y tuódon a viaszban 

t>, <tnta · . 
Is k11nntathaló. 

A pekolenni· 
vissr.an1a1·actt . aether clpá1·o!gú~1t utftn 
· ( a.ny·1o· r· s1n .. \ tiszt . "t:., para n11 cere-

, a Y1a 
harrnatszer(i b >iz legfünuelib egy 

e-vonatot hagy llátt·a). 

~'1_ viasz rninőségének ineg"állapításáuál, a f 
e1111ebb · 

tekintetbe kell venni a viasznak sav-1 aether- e·~ l tek:en kivlll 1nég 
(Lásd b6vobben axuugia ez. alatt). , e ~·zrippanosotliisi sz·![11uít. 
A via,sz, sa.v-, acther~ és eh!zappano~ollási száni: 

(Hübl sze1•int). ltllak ineghatározá'iit. 
3-.:1 g1•n1. viaszt, kö1'Ülbelöl 20 kbcm sa\'ru 

1 · h • · · entes BOo/ .me cgitve, s ozza indikátornl pár csepp phenolphtalei 0·os alkohollal 
lloltlatot adva, foly-
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tonos összerázás mellett) addig titráljuk 1 /~ norn1ál kálilúgoldat.tal, míg fí, 

phenolphta.lein keletkez6 vörös színe, állandóan megmarad (azaz, míg a 
-viasz cerotiusav tartalma, közön1bösíttetott); a,z elhasznált kálilúg köbcenti" 
rnétoreinek számát, 0.028~al szorozva, s az ol'edn1ényt a vizsgálat alá vetl 
viasz mennyiségével osztva, megtaláljuk a viasz (1 gr1njának) savszámát. 

Az eHíbbi k6mlének titJ'álásfl, után azonnal, további 20 kcn1i I/~ nor
u1::íl kálilúgot adva a kémléhez, vízfürdőn 8/4 óráig fözzük1 s az elpárolgó 
alkoholt időnként pótolva, addig adunk hozzá 1

/ 2 normál sósavat, míg a. 
phenolpbtalein vörös színe állandóan eltűnik; (azaz, 1níg a viasznak alko
holban nehozen oldható része, a myricin elsza.ppanoso<lik). 

JYEnthogy 1 kbcro. 1/ 2 normál sósav 1 kbc1n 1
/ 2 normál kálihígnak 

felel meg, ennélfogva a viasztól ineg ne1n kötött kálilúg visszatih•álására el
használt sósavoldat köbcontin1etereiuek számát levonjuk a (20 kbcm.) káli-
1úg számiból, s a maradékot 0.028-czal szorozva, s az eredményt. a vizsgá· 
lat alá vett viaszmennyiségével osztva, megtaláljuk a viasz (1 grammjának) 

aetberszámát. 
Az ily n1órlon DJ' ert, sav- és aethe1·szá1n együttesen adja a viasz elszap·· 

JHl nosodási szdnuít. 
Tiszta viasznál a sav szám 20-21; az aetbol'szá.1n 72-76; 1tz elszap·· 

panosodási szánt 92-97. 
A sav és aetherszám közötti arányt, a1·ány- vagy viszonyszrhnnak ne

ve:.:i.k; vúisznál a v-iszonyszcí·1n 1: 3.6-1 : 3.8. 
~i\. viasz hanüsítására leggyakrabban fölhasznált anys,gok a következők~ 

·: I' li 
1
1 "" 

! Savszáma 1Aetherszán1a'l Viszonv~ i· .CJl.sza.ppanoD 
__ i\ __________ ll ____ li szám;. !'.sodlLsi s_z_á_ma 

~J~a-pán~-i-asz- "--- - ~0--[[ ---~~~-- !!~~~l~O~"!il~----;20 

----- ----11---
Ceresin. Paralln 0 0 0 0 

_____ 11----- -1-- ---- -----
1 

!D5 195 ,1 

110 111 ---~-1 0.015 1-~l-G-. 
----1 11 1----

---4-11 11G li--~ 1 1so_ 

4 11 75 ,! 18.75 ,. 79 
11 11 li '----------''------- --'------·'-------"-------- -

0 0 Stearinsav 
1 

Fenyőgyanta 

---

1 
:F'agygyü 

1 

--------

Carnaubaviasz 

-
Ha vala.mely viasz vizsgálatánál 1: 3,Gnnél alacsonyabb viszonyszá· 

n1ot találunk, akkor a hamisítás ceresinnel, vagy p(wa.finnal történt; ha &'-
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--viszonyszám 1 :3.8-nél ma.gasi1bb1 akkol' fftg,1;g11ii! Japcíni·via.<'lz:, vagy ca:1·nan° 
Vnvirtsz lehet jelen; - és podig, ha a savszá1u alacsony, az aethor :szám 
:rnagas, akkol' (aqygyú,; ha a savszátn magas, akkor japá1úvio,sz; hR a sav
és aoihorszám is alacsony1 akkor carna-ubaviasz van jelen. 

I-In a a savszirn magas, az aetherszá1n alacsony, akkor a viasz sfea

·/Ú1-savva!J vagy gya-nlával van hamisitva. 
Ára: 100 grm. 42 kr. 

Cerata. 

Viasztapaszok. 

Vias7-tapasz elnevezésen, keniícsöknél keményebb és a ke
mény tapaszoknál többnyire lágyabb állományú, oly készítmó
nyelrnt értünk, a melyek alapanyaga, a mint azt éppen az el
:nevozés is mutatja, nagyobbára viaszból áll, míg többi alkat
:cészoit czetvelő, zsir, fagygyú, olaj, vaselin, la11olin, terpentin, 
gyanta s li.asonnen1ú anyag'ok: teszik. 

A vi:wztapaszok többnyire koczlrn, vagy tábla alakúak 
r1él1a azonban l1engeralakúak: is. 

Cer11h1 m cetacei. emplastrum spermatis ceti. 

:3--5 
nak, 

- Czetfagygyas viasztapas2;. ---

Igen fel1ér, szagtalan, többnyire 2 cm. széles, Lj. cn1. 11oszú, 
gran11n súlyú táblác~1<úkból ii.11; a 111elyek ha 111egsárgul-
111eg'avasod11al;;:, többé norn 11asználl1atók. 
Ára; 10 grm. 7 kr. 

Cetacemu. Spermaceti. 
Czetfaggyú. ~ 

Sajátszerú. állati zsiradék, melyet a nagyfejű czet (physoter 
macrocephalus L., cetaeea) koponyája és gerinczo8"lopa fölött, 
a bőralatti kötőszövet üregeiben falálnak, s vizzel való kimosás, 
sajtolás {:s megolvasztús által nymnok. 

A czetfagygyú hófehér, fénylő, lemezesen jegeczes, kevéssé 
:itlútszó1 zsiros tapintatú, szét111orzsolható') Inajdnerr1 szagtalan, 
Jztelen (és közömbös kómhatúsCL) tömeg, mely fonó borszesz-

í 
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ben szénkéneo'ben aetherben, benzolban, chloroformban zsiros-
' ~ ' 

és illanó olajokban oldható, 
Fajsúlya 0,940-0 950 
Olvadáöi po11t,i" 50-54° C, 
Alkatrészek: PaJrnitinsavascetylaether C, ,H31 -CO,OC, ,H"', 

továbbá kevés lcthál C, ,,H25 ,0H; methal C"H,o, O}L ós stethal 
Cu

1
H

3
;.0H, a melyek: laurin-, ni;yristin és stearinsnvval össze

tett aetherekkó vannak egyesülve, 

Vizsgálat, 
L 1 Tész czetfagygyut B rész Ha az oldat tejes, zavaros 

benzólban melegítés közben föl- vagy csapadék támad, akkor 
oldva 15° C.-ra való lehlílés- ce:resin, viasz, vagy steílrb1sav 

' lzor az oldat még eg'észen áttetsző van jelen. 

maradjon. 1 

2. 1-2 gramn1 czet.fagygynt 40--GO 1 

gTamn1 fol'ró alkoholban oldva, a.z ol· 
datot 15 C. fokrn, lchíHjiik1 s a kiváló 

Savi kémhatás, stearhuiavtúl szár-
ezetfagygyuról a folya.clókot loi::zürjük; 

a) a leszürlézctt folyadékba kék 
kémha~ mazik. lakrnusr.papirt Jná.rtva, savi 

tás no mutatkozzók; 
b) a leszürt folyadék egyenlő 

rnennyiségü lepárolt vízzel fölhigítva, 
csak gyönge, opáls.zerü zavarodás 

keletkezzék. 
B. 1 gram1u czetfagygynt, 1 gra1n1n 

kiizzilott s.zénsavasnatrjum1nal, s 40-
50 g-ran1m. töTnónyalkohollal főzve, s a 
kihülés után leszürlózeH folyadékot 
eczet.savva.l megsa.vanyítva, csak za· 

-va1·odás álljon elö, de csapadék ne. 

Erős, tejes zavarodás1 vag;y pehely~ 
szerfi csapadék stea!'ÍusaYra mutat 

Csapadék, steariuRav, s hasonne1nü. 
anyagokkal Lörtént h::imisitást jelez. 

.e\ súrga szinű~ avas czetfagygyú vettessék cl. 
~<\..rn.: 10 grn1. 7 kr. 

Chamomllla vulgaris. 
KC>zönség~s székfűvi:rág. 

Származik a matricaria vagy chrysanthenum chamomilla 
L,-től (compositae, kosárvirágúak), A legészakibb részek kivé· 

B27 

telével egész Európában terrnö évelő növény, mely juniusban 
és juliusban virágzik. 

Nálunk súgarns kosárvirágzaLa (BS, ábra) hivatalos, mely
nek közös kelyhét számos zöld 
levélke alkotja, E kopasz ke
helylevelek csei·épszerííen fedik 
egyn1ást, s n1ivol szélök: egész 
l:cereken ki van aRzva, úg;r néz
nek ki, mintha fehéres párkány 
vcúné körül, A virágtelep kúp
alakú, f~supasz és iires, a szélén 
levö 12~20 fcl1ér 1 vagy igen 
11alvány-sárga né5virág, nyelv-, 
ahkú, visszahajlott, l cm, hosz
szú, hárn1as fo,gú, 4 orcfi, s alúl 

.'J8. ábra, C/l(ono')liilln vnl,r;aris 1w
sá.r1Itrága hosszában átvágva. 

egy kis csövük va11 1 a lnc1y ol_y'an hosszú és tág, niint a pete. 
1\ virágtelep közepén szárnos bin1nös vlrág fog·lal lu:3lyet) a 
n1elyek. csövesek, sárgú.k 1 s csalc 3 n11n. 11osszúalc 

Alkatrészek: ()'2-0'3°/0 kékszínü illóolaj, melynek meny
nyisége ingadozik a clrog rúgisége, sz::'u·í Lásniódja és eltífordu
lási hc]yc szerint. Ez olaj részint a petén és a bim11éís virágok 
csöYén levő szőrnlirigyek:ben van, részint pedig a virág·tclepllen, 
111int súrgás cseppek. 

Ö~szetéve~ztheti) a drog vagy lellet kfrtíe ~ 

Chrysanfhcnnin ürndor11111, L., (matricaria ino<lo1'a, vagy pyt·ethrurn ino
dunnn): szagtalan, virágtelepe 2-~f3.s.zor nagyobb és vclfís, a közös kebel.)" 
párkányR hal'nás. 

C'h1·t1sa:ntlumn1n 11arlinen11i Pers. 1 telepe veli'ís. a nővirágok nein hajol
nak vissza, a középen lóvö csövos virágok fohérszínüek és nagyobbak. Az 
egész virág átható kollen1ctlen szagú. 

A.11thentÍs rJ,rvrnús L., szaga nincsen, virágtolcpe velős és apró tnurva~ 
lü\"elck födik. 

A1dheui.is colnla L„ igen kellemetlen s.za.gú, közös kelyhének levelei 
gya11jasok, -virágtolope velős és apró murvalovolok födik. 

~-inlhe1nis ansh·iaca Jacq„ szag<i gyengébb, virá.gtelepe velős és apró 
1Ulli"i'flle\'elckkcl van födve. 

..... ~r<t : 100 gr1n. 27 kr 
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Ch1u·ta slnaplsafa 
-- Mustárpapi:r. -

l\íintcgy száz négyzet-centimeter nagyságú papírlap, n1ely
nek egyik oldala zsírtalanított mustárporral van bevonnt. 

Vizsgálat. 
1. A mustárpapimak zsüta

lanított mustárporral bevont 
felülete, se porhanyós, se avas
szagú ne legyen s langyos víz
zel megnedvesítve, illanó mus
tárolajszag'ot bőven árasszon. 

2 A papit'ról leYálasztott 1nustár 1 
grarnn1.ját kón1csőbe adva, 10 kbc1n. 
potroleu1uaotherrel 1/.1 perczig főz7.Ük 
s B/7,LLtán a kémlCt rövid ideig állvni 
ha.gyjnk. A fehér alapra állított k6m~ 
csőben a leülepedett inustár fölötti 
petroleurnaother sárga színeződést ne 
mutasson, (Dieterich). 

Avas szag a rosszul, nern 
eJéggé zsirtalanított n1ustár
magvak zsirosola,jától szárma
zilz; ugyancsak ez okból Heni 

tcipacl eléggé a papirra, hanem 
lzönnycr1 leporlik róla; s vógTo 
zsirns olaj jelenlétében a víz
zel 1negnedvosített rnust8rpa~ 

pir1 i1]anó n1ustárolajszagot. Sl:!'!n 

áraszthat böviin. 
Sárga színezödós (a ncn1 clógg·é 

sikeriilL kisajtolás wia.lt jcll'nicv\5) 
z.~irosolajtól származ ík. 

Az illanó mustárolaj mennyiségének n1eghatározá~a. (Dietericll szerint). 

ggy lap mustárpapirt, 1niután rL területét pontosa.n len1éI'jü~ 1 20-:10 
keskeny szat11.ggá avrHunk !'öl) s egy kis lepárló lombikba téve, oO kbc1n. 
'.:!0-25 U. fokú lepárolt vi?;et iintiink rá, s enyhe hilnbálás u1ellett pontosan 

10 perczig állani hagyjuk. _BJkkor1 hogy a további erjedóst 111,;gg·ál_olj,uk1 .~ 

kbcnt töményalkoholt, s hogy a lepárlás alkalmával kcletk.üh\~ h_~t:,zast ltl 

elkeriiljük 2 <rl'm. fa· vaU'y ses::iinolajat adva hozzá, egy L1eb1g·h1ttu alk:il~ 

nuizás8, m~lle~ .. 25-80 g7.n1. folyadékot egy oly (100 kbc1n. térfogatií) sz?-
d "l b.kb · l k ] , melyben 10 o-rm 100,:·"-os (hivatalos) an11non1a o orn i a p11ro un . e, a >:> • 

fogl;i,Ha.tik. . , .. 
Az ily módon nyert pádatot lepárolt vízzel 100 köbcentnnete1:re fol

higítva, salétt·ornsavasozűstoldatot addig (-fölöslegben) a.dunk ho zzrr, míg' 

(ezüstkénegből, Ag2 S álló) csapadék többé nem kelet.kcz1'.L , , 
12-24 órai állás után a kiválott ezüstkénog·et egy 1s1nerl sttlyu szü~ 

rőpapirra gyűjtve, lepárolt vízzel jól kimossuk, s 100 e. fokot lneg 118111 

haladó hőnél addig szárítjuk, n1Íg sölyváltozás többé ne1n áll be, 

11iubín az illanó mustá1·olaj legalább 30o/
0
-ként tartalmaz, ennélfogva 

a nyert eziistkéneg n1ennyiségét (levonva belőle a szfirőpapir sü!yát) 0.430t
gyel szorozva, lnegtaláljuk a inustárban levő illanó olaj mennyiségét 

A jó n1inősógü tnustárpavir 100 O ctm. leriileten l.11-3 gr1n. 11111,s

tárt, e mustár pedig· 1-1.5°/0 iU(tnó olajat ta.rtnlruaz, 

A inustárpapirt hÜ\'ÖS és száraz helyen tartsuk, mi\Tel ned>osség be· 
hatása kövotkeztébon oset!eg lassü erjedés állhat be, s íg,v illanóolajban 
TeRzteségíink láula.(l 

~~ra: l lap 8 kr. 

e 11 i n ll. 
- Kin.a -

Szá!'lliazlk a kiilörnhöző cinchona-fajoktól (rnhiaceae, lm
zérf6!ék). 

1\ eincl1onn fajok örökzöld fák, vagy bokrok~ róz~nszinü 
vag·y biliorvü1·üs Yirág·gal, n1elyek az úgak: vég:ón 1Júga-1rirág--· 
zattá tovödnek össze. L-l virúgnak úgy a rövid kelyhe

1 
1nint ~ 

tülcséra1akú pá.rtújánn1z szeg'élye 5 oszt.ntú s porodúja is üt \'Un. 

A pete hosszúkús, alli lfekvő ós tokgyümölcscsó fojllíd ve, 30- -40 
n1ag·nt tartaln1az. Levele tojásrlnd, vag·y visszás tojú.sdarlJ hosszú 
nyelü 1 ép szélü és átellenes. ~ ag·ysúga vúltozó) tapintnta nr\ha 
)1ártyás) :i:náskoi· börszerlí. 

A cinchomt fök a Corclilleráknak nehezen hozzúfél'hotö 
erdelben honosak s n1agánosan, va.g31 apt·ó esoportnkban élnek: 
rn{1.sfajt.11 f"úkk:a1 veg·yesen. Régebb nz összes gyóg»yszertúri 
szükségletet a vadonter111ő fúk kórg'e szolgúltatln, n1ost azon
ban kitorjedton tenyésctik O!'vosi czólokrn, küliinöscm a hollandi 
és angol gyarrnatolcon. 

A kérget különhiiző eljál'ú.sokkal gyíijlik, rnel)-ek köúil 
lege{:tyszerübb az, hog·y a fút tőben levflgják, n1ol1ától n1Pg
ti.sztítj~ík, s a törzsnek és úgnknak: kórgét 1ehántva nnp n1ele
génél 111ogszá!'ítjúk. E gylljtésrnódot n1a. n1ár csak 1·i.tkún 
alkaln1azzrí.k1 s 1eginkcí.lib a vadonter111ő fákról az índiúnol{ 
gyüj tik így a lzérget. 

A t.onyésztett clüna fúk kól'gét czélszel'iibb, illetYe gazrla
súgosabb eljárásokkal gyiíjtik, melyek közül első helyen kell 
fölernlitni a Mac lvor megállapította rnódszol't, a melynél kii
.rülbo1öl e111Lcrnu1g·asságról 3 cni. Nzéles cslkokban l1asítják le 
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a kérg'et 1 oly inódon, 11ogy a fa egész k:erületén, nlinden lcét 
lehasított esik között egy ópolyan széles kéregrészt bántatlanúl 
hagynak. Most. bekötik a fát mohával, mely alatt. a kéreg újra 
kinő, s G-12 hónap nrnlva az első hántáskor épen hagyott 
csikolrnt hasítják le, a mire i'111ét a mohával n1ló bepólyázás 
következik. 

Ez eljárást 6-12 hónapi idlíköz,ökben váltogatva ismétlik, 
s úgy tapasztalták, hogy a kéregnek egy ós ug'yanazon 11clye, 
5-G-szor képes újra fej]éldni s ez nen1 11ogy a lcéreg nlinősé
génclc rovására történnék:, hanem épen eltínyére, a n1e11n3ri
ben a kéregnek: 11ántás után újra képződött csikjai az eredetinél 
vasta.gnblJa.k és chini11ben gazdngabbelk le~znck. 

Eg',y rnás eljárás a kéreg f!:yűjtésére a kö\letlzeztí. ~ti_z 5-ö 
éves fa törzsének egyik olc!altít. csak olyan mélyen hi1utjúk le, 
eg·y lapos éles késsol .. 11og,r a belső lcé1·eg11ek egy része 1na·· 
n1cljon vissm a cambinm védelmére. A fa sebzett oldalút füve] 
bekötik, mely olatt új kóreg képződik; 6 hónap rm1lva a Lörzs 
épen hag'yott oldalát 11ámozzák igy lo, s ez eljárást vril iogatva 
ismétlik hat hónaponként átlag 6 éven keresztül. Tovább foly
tatui n leirtani eljárást azért nen1 lehet, n1ert ezentúl a kéreg 
a1ka-Joida tartaln1a erösen n1egfogy. 

VégTe szokúNoB gyüjtési n1ód az is, 11ogy a chinafút Cí--ó 
éves lrnrában hi dem. magssan vágják le a föld fölet.t„ Ha a 
törzsnek lugahíbo eklcora csonkja n1a.rad, az kil1ajt 1 s 5--8 év 
n1u1.va a.nuylt'a vastagszik 1 hogy újra h.asználható kérget ad. 

A leii·tarn eljárások vo lamelyikével nyert kérget, vagy 
nnp n1elegénél, vagy lér:;zákra terítve, enyhe t(í:;, fölött szá~ 

rítják 111eg, s aztán osztályozzák faj, szín 1 alak és i1ngyság· 
szerint ÓF~ hogy pará\ral födve vannak:, vagy nincsenek. 

A rni gyógpzerkönyvünk a sok félu chinafoj köziil a 
corteJ; chinae calisaya .1Jl1:11u1st, a cortex chinae calisaya convolu

tust és a cortex chinae succirubraet tartatja. 
1. Cortex chinae calisaya planus (china calisaya m1da, 

china sine epidorn1ide, cl1i11a regia sine epidern1ide), t!Zárniozik 
a cim:hona calisaya \Vedclel-től, a boliviai és délperni Andese
ken honos fötól, melyet jelenleg Keletindiában és J:\va szigetén 
tenyésztenek. Ne111 az egész lcéreg, 11anen1 csak a parájától 
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megfosztott háncs képezi a drogot. lU~GO r·m. hosszú, 20 cm. 
széles, 1-1 1/ 2 cnL vastag vürbenyci:i-sárga kércglapok, melyek
nek küfoő felületén kngylószeríí, éles szélű miílyedések (con
chas\ s helyenként kemény parapikkelyek látlrntók. Belső 

feliilele fino1nan rostos, kissé fönyW é.q a rnstok üányában néha 
berepedezett. Gyengén cserszag'ú, igen keserlí; törése rövid szálkás. 

2. Cortex chiaae calisaya co11voi11t1rn (china calisaya 
cun1 epider1nide, calisaya t.rcta scu tuh11lata)_1 összegöngyölődött, 

vagy csi.ives 1 sárga cl1inakéreg. 
Az elöbbi foj'llak ágairól lehántott csőalakú kéregdarabok, 

2-5 c~rn. széles, 4-·G i111n. vastag, egyszeresen, vRgy 111lncl1zöt 
szélén begöngyölörlött kcttüs csiivck. TZivül bar1u'i.s 1 vi-q:.!.·r hr1· 
lyenként fohóres szijrko para borítja, mely hosszá1Jc111 :,,; ke-· 
resztil'ánybnn rr1egropctlczett1 mi ú.ltal nég'yszög'letes, könnyen 
lepntLog-ó ternk képződnek. Középső rétege nrnjclnem olyan 
vastag', 111int íl háncs, n1el3r barnás bőrszínű_ós fino111an rostos. 
'l1 öréso rövid, roslos. 

3. Co1·tex chinae succir11brae 1 voros e1linakéreg. 
Szárniazik a cincl1ona succirubra .l->nvonllil, déli Ecttndor

ban és L>eru északi részein honos fnj Lól 1 nielyeL _l(e}eLiudiában 
Jáva szigetón stb. ie-nyésitenek. 

·Fél vng3~ eg'ész csövck 1 néhn lapos clnrnbok, részint az. 
ágakról i·é.c,zint a törzsről. A7, ág' kórgo csöves vag3· csatot·na
szerü, J ·5 -3·5 e.ni. át.n1érőjlí ós 2--5 Dini. vastag; pararétege 
kü11nyon levúlik, 11a pc~dig rajta van, Dkk:or hosszir1inyban rán~
czoí:l1 hnrántirányhnn boro11odezett1 hálózatos lcinézésü, vörhe~ 

nyesbn.rnn, 11elyonk:ént szürkós. A türzskúrgc 1-"2 cn1. vastag', 
vörJ1en:yes 1 parúja. sütétbarnn, s hossz- és keresztirányú repe
dósek 1niaLt szintén apró területekro va11 osztva.. 

r~clt~Ö felülete veres) rostos. 1~,ágúskor összel1uzó és igen 
keserü. rl'örése rövid rostos 

_t\, lkatré.szeb;: chin1>n1 chin:idin, cinchonin és cirichonidíri ál~ 

1caloidák. Chinar:se1·sav, chinasav és chinovi.n nevü keserű glyco~ 
sid8, rnely sósavYal kezelve czukorra ós chi1uJvassavra l1asad. \T atl 

ezeken kivül i11ég ken1én:yítő, oxalsavas 111ész. 
.liz ornlített alkatrészeken kivíU a chinalcéreg' n1óg a k:ö~ 

vetkező kristályos nllrnloidálrnl larl.alma"za csekély rnonyiség-
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ben: hornocincho1Íidin, hydrocinchonidin 1 ci,11chotiu
1 

chinanzin, con
chinanrin és hyclrochiniri 

1\._z alkaloidák:, nag·yobbára, n1int csersavas éisszekéittetések 
oldva vannak a ·középső és belső kéreg parench,rn1sej Ljcinek ós 
szitascsöveinek sejt.nedvében (Do Vrij). 

1'1. csersav a lcúreg· nyers állapotában szintén oldva. Yan a 
scjtnedvekbon s különösen a parenchymscjtok és nedvcsator
nák: tartalrnazzúl;;;:, Tníg a háncssejtek:ben és szitásesövekben 11i
ányzik. (ICocb) E csersav a levegő behatására chirrrn:O'ri/sre 
\ráltoz-Llc át, a 111i a száraz k.éreg bnrnavörös színét adja (a n3-ers 
china kórcg zöldesszürke). 

Az alkaloidák mennyisége a. kéregben úgy összess6g·ük:bcn~ 1nint 

egyenként jgen nagy ingadozást JnutaC. Fontos befol,yáso1ó köl'iihnény az 
cdkaloida tartalomra első sorban) hogy n1elyik fajtól n;yel'Uik a kérg·et. Jiinl 
rilkaloúlülcbau ya2·ilag f'aJok els{i helyen állanak a c-inclwua ledgeria11a, e. caLi
sa,ya és e snccirnhrrt \11--1.'J.QO/L)··i,q); mú1• kevesebb atkaloidáL tartalinnznak 
0, e. micrantba, e. caloplera és a e. o.ITicinalis nórnely alakja, legszegén;-eb
b(-)k a l~. scrobiculata, e. macrocalyx, e. pahudiana és e. p11bescCns. Az 

lítúbbiban IIosse egycilta.láu Helli talált alkaloidát C'il ogl). 

Egy ós ugyanazon fajtól nyert- kéreg alkaloidí1i11ak 111e11nyiségi inga· 
do7,ás1iin1. ct következő köriilinények folynak 1nódosítólag; be ; a ké1·eg ft~j

let.tségc és, hogy a fiJ, rnely részót·ől hántatik le. _A_ gyökér ké1·ge gazdagabb 
a tör7.s k6rg6nól, ez pedig az ágak kérgénél. 

A. n1ngasság, hol a chinafák élnek, szint6u befolyással Ytu1 az alka
loidák mennyiségére; legked-vez6bb a 300U és 70UO láb közti tengerfölötti 
magasság. 1-"i.z év egyes hónapjai szerint legnagyobb az alkaloidn tal'talom 
111ájl1s végón és október kö:r,epén, legkevesebb julius -végén. Fölösh~gcs 0111 • 

Jítenl is, hogy a fák ólat.erős vagy satnya volta, a tonyészté;; helye, vala
n1i11t az, hogy a para rajta van-e a, kérgen (n pal'a 110111 tartalniaz alkaloi
dál) vagy lo van bántva, szintén bofolyá.ssal vannak a.z alkaloidrlk inen,v~ 
nyisógére. 

A china kéi·eg alkaloit!D_.i 1 külön-külön is elülő anínyha11 foglal!atrwk 
az egyes fnjok kérgében pl. a e. lodgeriana nRgy chinin tartaJrua 111elle1t 
{11°/0 ) a többi alkn,loidát csekély mennyiségbon ta.r·talina:;:za1 r1 ci.nclw11a 
succirnúrában ·1'.gen sok cinchonúlin és ci:nl'lwuút van, de kevés d1inii1: a e. ca

risaya egyes alal.j<l'i chininen kívül ·inds a/J.:((laidát Ú,9,l)SZ<Ífva '11e1n ta1·lalnH1.znak, 
1nfg 1nás cul'isuya alakokban aniuyostin vnn az allcaloi.dúk ·m,úule1úk1fböl. 

,A- magassági fekYés ncn1 csak az alluiloidft.k áltFL1ános inonuyisógére 
van befolyással, hanen1 a1'l'a is, hogy n1elyik a.íka!oida leg'_'i'E'll nagyoLh 
1ncnnyiségben jelen. Triruen Yizsgálatai szerint a fényt b~tlra térü\í chininre 
és cincbonidinro a 1nngnsabb fek\'és, míg a fén;-."t j,1bb1·a térítő chinidiiu·e 
és cinchoniure a. 111615,ebb fekvés kcd>ezéi. 

·.: .. ·.1· ') 

•r 
.. 11l .. +~ 

;! 

333 

A .;\'Ir1c J \·ov alapította, s előbb leírtam kéroggyüjtésre vonatko-
7.Ól<tg, szárnos vizsgáló 1negcg'yező eredn1ényű vizsgálata, kiderítotto

1 
hogy 

az 1íjra (e/''/111) ki!reg ckinúi tartaim.a ·nagyobb, núnt az eredetié. 

Hoopernek erre vonatkozó kisérlotei köz;ü\, a következő az Indiában 
tenyésztot.t cldnakérog' chininjének szaporodását a kéi·eg ujra terr.netése 
últal eHíti.iutcti: Az oredeti kéreg öss7,es alkalvida tartah11a 7.22°/0 ; ebből a 
chininro esik LB5°/0 ; f17. első üjult kéreg összes alkaloida tartahna 6.88°/0 , 

ebből chinü1 2.460/0 ; a ruásodszor újult kéreg 7.59n/LJ összes alkaloida n1eny

nyiségbből 3.G0°/0 teszen a cbinin. lvleg'jegyzcndr-í azouban hogy 5-G-szod 
·újrater1nelés után, az alkaloida Lartalo111 egyszot'l'C na.gyon megapad, 

8ziiveti szerkezet általában. (B9. ábra.) A cinchona-fajok 
kérgét., a kor szerint keskenyebb vagy szélesebb pel'lclerma 
alkotja, (39. ábrn, a.) melynek sárgásbarna falú sejtjei érintő

irányban n1egnyúltak ós súgaras sorokba vannak elrendezve· 
A középkérog (39. ábra. b) sejtjei 
érintő irányában n1egnyúlt pa
rencbymsejtek, melyek sokszög
leüiek ós sárgásbama alaktalan 
any8 got ( cl1inavöriis) tar ta.ln1az
nak, a mi a sejtek falát sár
g:isni. festi. Némely fajnál a 
küil~plzércg parenchy1n sejtjei 
k:özt 1 ezol<l1ez hnsonló u.lakú és 
nagyságú lzősejtelz fordulnak: elő, 
a n1elyek: a i1álunlc 11ivatalos 
ea1isa.;7 anál és succiru bráná.l vag,y 
egészen hiányzana.le, vag3r csak: 
elszórva fordul elő egy-egy. E 
kiísejtek cg-yes fajoknál állan
dóan megvannak_ s vag'y ro11-

dctlenííl szétszórva, de nagy 
számban fordulnak elő, vagy ki-

3.9. li'iatal china. calísaya kéreg lce~ 
sebb-nagyobb csoportokat allcot- i·e.~zhnetszete. 
va vno·:y végre összefüggő réte- (a, prll'a; b. középké['eg; e. bolsőkéreg'j d. 

'" b. nedvcsutoru~k a közép és belsőkéi•o,.;' 
get is kópezhetnek ( c. lancifolia). """''n.) 

A közópkéreg belső részén, tengelyirányban haladó csövek, 
nedvcsatomák, tejcsövek, (39. ábra, cl) egy szaggatott kört ké
peznek. 

i 
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E ncdvcsatornák keresztn1etszeten tág, elypticus sejtek
nek látszanak, faluk vékony s fiiltal kéregből csak igen kevés 
fajnál hiányzik (e. micrantlrn), öreg kérgeknél azonban sokszor 
összevannak nyom vn vagy tillisekkel ( dugósoj t) ki töltetnek. 

!1~ neclvcsntornálc néha távol feküsznek egyn1ástól, n1íg 
más fajoknál egymáshoz igen közel a kör irányában. 

Belül a nedvcsatomákon apró szürkés csaportok halad
nak szintén körben elrendezve, melyek sclcrcnchym rostokból 
állanak s e csoportok közül egy-egy, szitáscsövcket is tartalmaz. 

A sdorenchym csoportok e szaggatott körén bcl ül kez
elődik a belsőkéreg vagy háncs (39. ábra, e) a melyben a bél
súgarak 1-2 sor szélesek, 8-18 sor magasak. A bólsúgársej
tek a logbclsöbb részen aprósejtüek és súgárirányában meg
nyúltak, a középkóreg l'eló haladólag folyton növekeclnek, sok
szögletüek vagy érintő irányban n1Gg'rl}7 Últa1t lesznek, s közülölc 
igen sok oxálsavas mészlrnmolclrnl van kitöltve (különösen hossz
metsr,eten látható). Ilyen homokos sejtek különböző számban 
a középkéreg·ben is vannalc. 

A kifelé elkoskenyoclií háncssúgaralc alapsr,iivetét négy
vagy ötszög'lctes sárgásfah'1 parencl1yn1 k:épezl, a rnelybe aszi~· 
táscsövek és háncsrostok be vannak ágyazva„ _e-\._ szit:iscsövek_ 
színtelen vékonyfalúak, s válaszfalúk finoman likacsos és fer-· 
dén álló. A chinakéreg legjellemzőbb részét a háncssejtek (háncs
rostok) teszik, a melyeknek száma és nagysága a chinafajok 
és a kéreg kora szerint változik ugyan1 de egyetlon cl1inakéreg
blíl sem hiányzik. 

E sejtelc nagysága n1ég ugyanazon 111etszeten is változó, 
a n1ennyiben a legidősebbek, azaz a 11áncssú.!?;ár csúcsában le
vők kisebbek, mint a később termeltek. 

A mi o sejtelmek a háncssúgarnkban való elrendeződését 
illeti, az szintén nagy eltéréseket inutat. Solcszor magánosan 
szétszórva feküsznek, vagy röviclobb-hosszabb súgaralrnt képez
nek, máskor meg több háncssejt összeverődik és kisebl:\cna
gyobb csoportot alkot, mely csoportok a háncssúgarakban 
érintő irányában vagy ritkán súgár irányában rendezkednek el. 

Alakja e sejteknek orsószerű, hosszúra nyétjtott és mind 
a két végén kihegyesedő, egyenes, vagy eg·y irányban k:issó 
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n1eghajlott1 0.8-1.2 rn1n. 11osszúság_ig is n1eg-nönek. r.::.e1·eszt~ 

metszeten ('10. ábra, ci) gömbölydedek vagy legömbölyített sok
szögletüek: és kissé súgár irár1yban összenyo1nottak. F\1.lukon 
a 1nú.sodlag·os növés következté-
ben szóp központkörüli rétegzett
séget láthatni s falttlc annyira vas
tag, hogy a sejtek üre csak kis 
fekete pontnak látszik (fekete, 
mert levogií hatol bele). A fal 
színe halvú.nysárga, vagy egé
szen világos, néha színtelen. 

Hosszmetszet.en e sejtek ürege 
barnás, vélco11y csatornílnak néz 
ki, mely a sejt hosszában a 
lcözépen végig ltúzódik, s e 
csatornából mindkét oldalt apró 
repedések nyúlnak a sejt kerü
lete felé. 

l 

A külömböző cinehona-fajok 
kérge közötti külömbséo'télel~ 

b 40. db1·a. China cal-isa;i;a belső kérgé-
re, a kövHtkező fontosabb ana- nf'k kcrcs.dnietszde 

ton1iai olon1ek:et 11asználják föl. (a. b!incsiwjtok ; b, bélsúg'iír). 

A kösejtek jelenlétét vagy hiányát, illetve, hogy e sejtek 
rnekkora 11ienriyi,ségben és a, lcéreg nzelyik részében, forcluln.ak elő. 

7 ovrib!Já a riedvcsatarnákat, a melyek 1·ie'lia hiányzanak (e. Ianei
folia1 lncu111acfolia és of1'icinnlis), 11iáslcar 1neg igen iJsszeriyo111ot
ta.k (e. officinalis, e. heterophylla), vaqy tilliselclcel vcinnalc kitó'ltvc, 
vagy végTe lehetnek igen tág·alc is (e. ca1isaya, succirubra és 
lodgoriana) Leyf'ontosabb adatokat nyújljci a külöinbs~gtételre ci 
háncssejte/c elrende.zödésmódjci. 

Weddel volt az első, a ki a chinafajok közt a háncssej
tek elrencleződésmódja szerint 3 typnstkülömböztetett meg. 

1. A húncssejtek mayánoscin vayy néhol apró csoportokban f'elciisz-
1iek a luincssú.gara.lcban, s aniagários sejtek, va.r;y a11ró csoportok) súgaras 
sorokat képeznek, a melyeket a.zonban iycn sok helyen meyszakit ci háncs· 
súgaralc JJarenchynisziivete (a ?iálunlc h,ivatalos calisaya és succ'i"-· 
rubrci, 1!alamint a nem hivatcilos ledgericina ). 
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:2 . . A. há-ncssejtelc szorosan veröclnek egy1násl1b:;; és 1 vagy· 
2 soros súgarakat képezne1<, a n1elyek nü1csenek. megszakítva 
vékonyfalú szövetrészletek által (e. scrobiculata). 

n. ,-! húncssejtelc nagyobb csoportokba verődnek: össze} a 
melyek érintő irúnyú sorokba rendezkednek (e. macrocalix, e. 
pubescens és pahudiana). 

A Grahescho-féle kémlés csak arra nézve ad fölvilágosí
túst, hogy valjon a kérdéses kéreg chiuától származik-e, illetve, 
hogy chinint tartalnrnz ·O? E kémlést úgy hajtjuk végrn, hogy 
a kéreg egy k:is darabját szűk üvegcsőbe tesszük s a vízszín~ 

tesen tartott csőnek: azon részét, 1101 a k:éreg darab van, 
lúng fülött hevítjük, s ha a kéreg chlnint tartalmaz, akkor 
halvány rózsaszínű füst keletkezik, később pedig a hevített 
helytől mindkét oldalt 1-1 dcrn.-re szép bíborvörös cseppek 
képziJdn~k, a mel;,eknek igen kellemetlen kozmás-kátrányos 
ízök van. 

Hosszadalmas lenno a clünafajok szövetének egyenkénti 
tárgJralása1 valamint az úgynevezett l1an1is chin'l lzérgelc bővebb 
isn1ertetúse s jgy csupán a gyógyszerkönyvünk áltt1l elöirt 
2 kéreg azon fontosabb szöveti tulajdonságait említem föl, a 
melyek támpontúl szolgálnak a megkülönböztetésre. (Hamis chi
nakéreg a cl1ina cuprea vag3r remijia pedunculata.1 cl1ina bi
colomta, china larlenbergiae magnifolia vagyis a china novus, 
s végre a china Szt. Lnciae, a mely az exosthema íloribum
clumnak: lzórg'e, ezek az igazi kérgel(től a bennölc levő nagy
mennyiségü kősejt által különböznek, valamint az által is, hogy 
a remijia peclunculata kivételével a többi nem tartalmaz china 
allrnloiclákat). 

A nálunk himlalos einchona calisaya-nál a közópkéregben 
a kősej tek vagy egészen hiányzanak, vagy csak néha találunk 
cgyet··egyet; a nedvcsatornái tágak, néhol 2-3-szorosan egymás 
mellett fekszik, középkérge körülbelől 20 sor széles, háncssejtjei 
többszörösen áttört súgaras sorokat képeznek, metszete a kálilúgot 
sárgára vagy barnavörösre színezi, a l1áncs:sejtelc sárgásak 
lesznek benne. 

A ·Jávában tenyésztett e. convolulá11ak Moens szerint 
összes alkaloida mennyisége 2·4-5"1%, ebből chinin 0.G--1:3%, 

1 

1 
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cinchonidin 0·2 --0·9''/,, chinidin O·l---0·4°fo, cinchonin 0·7--1 ·8°/0 -

ig. A china plana összes alkaloida mennyisége 2-6"/„ közt 
ing'adozik, a rniböl a chininre 2-4°/1) esik. 

A cinchona snccirubra-nál kősejtek a közép-kéregben 
egészen 11iányza11ak, nedvcsatornál tágak:, nél1ol 2--3 közelebb 
fekszik egymáshoz, s részben dugósejtekkel (tillis) varrnak 
kitöltve, középkérge 25-40 sor széles. A háncssejtek elren
dezkedése olyan, n1int a cinchona ca]isayanál; metszete a káli
lúgot vérvörösre festi s a háncssejtok: e közben nara11csszínűvé 

válnalc. _._~cin ch. succirubra áglzérgének összes alkaloida n1enr1yi
sége C\Ioens szerint 4·8-8·6°;0 , ebből chinin 0·4-l 0/,., cincho
nidin 2·2~4·8°/o, eincl1onin l '4-2°/n. J. Denis-1\Ta.rcinelle az 
ágak és törzs kérgét összevegyJtvo vizsgálta és az összes alka
loida mennyiséget 8·3";0-nak kapta, a miből a chinime 1·2°/0 , 

a t'.incl1onitlinre 3·8°/0 ) cincl1oninrc pedig 3·3°/0 esett. 
,-\ chinakérgelznel( úgy szaliadszernrncl, inint górcsővel 

való rncgk:ülömböztetése, eg3rmástól való e11cü1ünitóse igen 11el1éz
1 

s ez k'önnyen is érthető, tekintve, 11ogy nagyon sok a chinaf'aj és, 
11og:y _ezek között egy eg·ész sorozata van az át1ne11cti alakoknak. 

!-·=ppcn ezért a china-kéreg jóság·ána1z n1egállapításúra leg
helyesebb út az alkaloida tart.alo1n nagyság·ánn.k 111egJ1atllrozása„ 

Az alkaloidák llll.11Htyiségének rneghatározát1lt. 

Gyóg;)'Szerköny\'Ünk 2°/0 alkaloida tarLaln1at követel1 a melynek 1neg
állapilcisár11 11 J;;ö\'etkező el.iá.rá.st írja elő: 

~\._ clli11akéreg porából 20 gra.nnnot elugyíts f> gnn calcin1noxyddal
1 

n1etyl'l el6bh tiz;szeres monnyisógü vízzel megollottá.l. A gyengo húnfl ki
szárított elegyet tedd lornbikba. ós tizszeres inennyiségü fJOo/ 0 "os borszeszt 
adván hozzá, főzvo vond ki. A n1aradvá.nyt ugyanazon znenynyiségíí forró 
borszesz;szcl n1ég kótszer vond kJ. 

:-\_% cgyosított és higított kénsavval n1ogsava.n;rított folyadékból a bor
SZC'szf; a szürlózés után párold le s a. hátra 1na,radt folyadékot vízfürdőn 

csekéJ,\~ tórfogatra. párold bo. Hat óra n1ulva a s1tvnnyú oldatot szűrd mog, 
a szürlét inoscl ki, s a nyert folyadékhoz a.dj nátronltlgot, a mBnnyi szüksó~ 
gt'S a teljes kicsapásra. 

_A csapadékot isn1ert súlyú szürlére gyíijtve, jól, de óvatosan roosd' 
.ki és szúrítsd meg. Súlya legalább 0.4 grn1. legyen. 

Hn barna chinalcéreg rendeltetik, succiriibra ch·inakéreg szol~ 
gállassék ki helyette. 

A_ra: Calisa.ya. planus 10 gr111. 15 kr. 1 catisaya convolnlLLS 10 gr1n. 
12 kr., cinch. succirubra 10 grrn. 8 kr. 

22 
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Chininu m. 
- Chini:n. -

C20H 24 N 2ü 23H2 0 tömecssúlyn. il78. 

Fehér, selyemfényíi tüalakú lu·istályokból álló por; íze 
igen kcsllrű, kémhatása lúgos. 1670 súlyrész hideg és 773 súly· 
1·ész forró vízben, () súlyrész hideg és 2 súlyrész forró alko
holban, aothorben és chloroformban kiinnyen. ezeken kivül 
benzolban, petroleumaetherben és glycerinben oldható, L30°-ra 
hevítve, elveszíti jegeczvizét. 

Olvadáspontja: 57"C 
Azonossáµ; megállapítása. 
l. Vizes oldatához 1/,-öd térfog>lt erős chlórvizot adva és 

azután azonr1al amn1oniát, szép smaragd szín áll eléí. 
2. Ha az oldatot sósavval közömbösítjük, a szín bama

pirosba megy át. Ha chlórvíz hozzáadása után egy csepp sárga 
vérlúgsó oldatot s azután ammoniákot töltünk hozzá, a folyadék 
@zép vörös színü lesz. 

3. Ha a cl1inin híg oldatát brún1 vízzel rázzuk, s azután 
ammoniákkal telítjük, kékes zölclszínt mutat. A chinin vizes 
oldata savakkal ele,g·yílve kék [luornscentiát mutat. 

Vizsgálat. 

Platina lemezen hevítve 
maradék nélkül égjen el. 

2. Aetherben tökéletesen szín-
telen oldattá oldódjék. \ 

il. A chininből feloldunk l , 
grammot 40 grm. alkoholban, 
hozzáadunk annyi hígított kén
savat ho"Y kissé savanykás 

' b 

legyen. Miután néhány csepp 
ammoniával az oldatot éppen 
lúgossá tettük, vízfürdőn bepá
:rologtatjuk szárazra. A mara
dékot feloldjuk vízben, a vi
zes oldat öt kcm.-éhez hozzá 

Niaradók visszahagyása 
lisványsók. 

Zavaros oldat = idegen al
!rntó része IL 

Zavaros oldat= idegen chimt 
alkaloi{lák, cinchonin, ci11-
chonidh1, cbfoidi11, hydro
chinin. 

adunlc apródonként 7.5 kcrn. 
10°/0 -os an1111oniákot, az a1r1-
moniúk hozzáadásakor kezdet
ben előálló csapadék az emlí
tett arnn1oniák: rnennyiség· 11oz
záadásrirH tökéletesen oldódjék. 

.Ara: 0. J 0 grtn. i_\ kr. 
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Chi11im1m bisuUuricum. 

- Savany1.1. kénsavas chinin. -

C,„H„N20 2 H2SO, +7H,O tömecssúlya 548. 

Színtelen hasábos kristályokat alkot, a levegőn cl ll\Ú] ik 
keserü ízü: 11 súlyrész vízben és 32 súlyrész alkoholban old
ható. Az oldat savanyú kémhatású. 

Azonosság meii;áll11pítása. 
1. Vi7.es oldata 200·szorosan higít.va, kékesen fluoreskál. 

A kék lakmusz papírt meg vörösíti. 
2. \7 izes oldatából báryurr1cl1lórid hozzá adására fehér 

porszeríí csaparlék válik ki. 
a. A vizes oldat chórvízzeJ s azután an1rnoniával elegylt.vo, 

szép sn1arag'cl zöld színbfJll játszik. 

Vizsg-i'tlat. 

1 Plati1m lemezen tökéletP
sen el kell égnie. 

2. 1'örnény k_énsa.vva l rneg·
nedvesítve, színét ne változ· 
tassa. 

3. ~römény salétro1nsavval 
megnedvesítve színvá.ltozás ne 
álljon be. 

4. ggy grammját fol oldjuk 
meleg vízben, 11oizáadunlc Ü.;) 

kcm. arnrr1oniáltot, vízfürdőn tö
kéletesen beszárítjuk. A mara
dékhoz 10 kcm. vízet öntlink s a 

l\J:aradék visszal1agyása = 

ásványsók. 
Darna színeződés = CZllkor 

vagy más szerves anyag. 

\Törös színeződés =morphin, 
bmein. 

Zavarodás= idegen alkalo
idák. 
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keverúJ~:et lcözönséges 11őn1ér

sékcn (15°) többszőr összeráz
zuk, míg a víz tejszeríhé válik 
s tökéletesen telítődik. Fél óra 
rnulva az oldatot száraz szürőn 
átszűrjük, öt köbccntimeterét 
7 köbcentimoter 10°/0-os am
moniákkal összerázzuk, az ol
datnak hosszabb ideig is átlát
szónak kell maradnia. 

5. Ha 0.548 grnm savanyú 
kénsavas chinint 10 köbcenti
meter desztillált vízben oldva, 
20 kcrn. 1/'°-ed normál chlórbá
ryum oldattal elegyítünk, csapa
dék áll elő. A felmelegítés után 
róla leszúrt folyadék se chlór
báryummal, se hígított kénsav
val ne adjon erősebb zavarndást. 

Ára: 0·10 grrn. 2 kr. 

Zavarodás -- idegen china 
alkaloidák. 

Chinhmm hydrocll lodcum. 
Sósavas chinin, Chi:ninhydrochló:rát. 

C20H„N2 0,HC1,2H20 tömecssúlya B96.4. 

Fehér, selyetnfényéí, tűalakú, többnyire összegomolyodó 
kristálykákból áll; i·endkivűl keserű ízű; 34 súlyrész vízben 
3 súlyrész alkoholban és 9 súlyrész chloroformban oldható. 

Azonosság megállapítása. 
1. Vizes oldata közömbös kémhatású és nem fluoreskál. 

Egy köbcentimetor vizes oldat 5-6 szorosan higítva és 2--3 
köbeentimoter chlórvízzel elegyítve, ammoniáktól smaragdzöld 
színúvé válik. 

Vizsgálat. 

1. Ha a sósavas chininbé>l 0.79 Fehér zavarodás = idegen 
grammot, 30 köbcentimeter víz- chinaallrnloidák. 
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ben feloldva, pár csepp salétrom
savval megsavanyítunk és 20 
kcm. 1/, 0 -ed normál ezüstnitrát 
oldattal elegyítünk, fehér, túrós 
csapadék keletkezik, az erről 
felmelegítés után leszürt tiszta 
folyadék, sem ezüstnitráttó 1, sem 
sósavtól i1e zaval'odjék: n1eg. 

2. llig -vizes oldata ne zava
rotJorljélc meg. 

a) chlórbáryumtól 

b) hígított kénsavtól 

3. Salétron1savval ne váltov,-~ 
tassa a színét. 

4. Eg;y gramn1 sósa-vas cbi
nint feloldunk vízben és mole
g·en lziesapjuk: nátriurnearbo-· 
nát olclatú.val. A kimosott csa
padóJzot n1egvizsgálj ulc idege11 
chinaalk_aloiclák:ra ép úgy, rnint 
a hog'y a cl1ininnBl le van irva. 

5. ~Platina lemezen hevítve, 
maradék nélkül égjen el. 

G, Sósavas chinin 10 csepp tön1óny 
kónfH1YYal n1cgnodvosítve, ne változ~ 
tassa a színét 

7, l{énsavas oldatáho:r. 1 csepp sau 
létron1sn.Y11t adYa, színváltozás no áll· 
jon be., 

A_ra: 0.10 gr1n. 2 kr. 
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l''el1ór zavarodás = hóu.sa
vassók. 

lfel1ér zavarodás = bát'j'n1u
chlórhl. 

Vörös színeződés = bruein . 

Niaradék: viszr;zahagyása = 

tfüuí.lló ásváuysók. 
Barna s:r.ínozéídés = cznkor és inás 

Hzerves anyagok. 
-\Törös színeződés = salicin, 

Na1·ancssárga szín ~ strychnin. 
Vörössárga sziu = n1orphin1n. 

Cllininum sulfuricum. 
Rénsavas chinin. [Azelött: aljas kénsavas chinin] chinin~ 

s1.1lfát. -

[C20II,,.N2 0 2 ] 2H,S047II2 0 tömecssúlya 872. 
Igen finom, hajlékony, 1üalakú gomolyokká összetapadó, 

selyemfényü, rendkivúl keserű ízíí kristálykákból áll; száraz 
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levegőn elmálik. 800 súlyrész hideg és G súlyrész forró afao
hol ban oldható. Oldata közömbös. 

Azonosság megállapítása. 

1. Kénsavas chinin O.Ol grammja könnyen feloldódik 
1-2 esepp 11íg kénsavval n1egtiavanyitott, 2 köbcentin1eternyi 
vízben, s ez oldat kékszínCten fluoreskúl 2 köbcentimeter chlór
vízzel s 0.25 köbcentin1eter an1n101liával e1 egyítvo, szép sn1a

ragdzöld színü lesz. 
2. \Tizes oldata salétron1savval mogsavan;yítva s azután. 

chlórbáryum-oldattal telít,·e, savakban oldhatlan fehér, kén
savas· báryum ból álló csapadék keletkezik. 

Vizsg•\lat. 
1. Ha 0·872 gran1n1 lcénsavas 

chinint, nehúny csepp higított 
sósav belecseppentilsével lepá· 
rolt vízben feloldunk, s husz 
köbcentimeter '/, 0 szabályos 
chlórbáryum-oldattal clegyí· 
tünk, csapadék áll elő; a fel-
n1elegítés utá11 róla leszürt. tisz-
ta folyadék se chlórbáryummal, 
se hígított 1-::énsavval ne zava-
rodjék meg erősebben. 

2. Vizes oldata vaschlóriddal 
se kék, se ibolyaszínt ne öltsön. 

3. A chininsulfátnak tömény 
kénsavval 111egnedvesítve sen1 
szabad színét változtatnia. 

4. 3alétron1savval n1egnedye-
sítve színét ne változtassa. 

5. Egy grammja két tél'fogat 
chloroformból é8 egy térfogat 
absolut alkoholból készült elegy 
7 köbcentimeterében 'ÍÜ-50°-ig 
hevítve rövid idő alatt maradék 

Zavarodás = idegen chi11a·~ 
allrnlóidiilL 

Kék színezéídés = mm·phln. 
Ibolya-színeziídés = salicyl-

sav. 
Barna színeződés ~ czukor 

vagy niás szerves anyag. 

-'\lörös színeződés = brncin, 
morpb.in. 

n1Iaradék: visszal1agyása, vagy 
a kihülés után az oldat meg
zavarodása= szerves és szer· 
vetlen anyngok. 

Thlagnesiumsulfat, caldum-

j 

~ 

1 
1 

nélk űl oldódjék fel s az oldat 
kihlílés után is tökéletesen át
látszó maradjon. 

6. Egy gramm kénsavas chi· 
nini ]() kiibcentimeter vízzel 
közönséges hőmérséken több 
ideig rázunk, n1íg a víz tejszo
rlívé válik s tökéletesen telítő· 

dik. ~'él óra n1ulva t:záraz RZÜ

TŐn átöz(írjük az oldatot s öt 
kcm.·t a szüredékbol 7 kcm. 
10°/0 -os ammoniá.kkal összerá
zuuk:. Ha a két-:zítn1én3Tben nin
cr;cnelc idegen tllina-alkalúiclálc, 
a folyadék hosszabb idií nmlva 
is ú.tlútszó n1arad. 

7 .. Eg;y gTnrnn1 kénsavas chi
nin 100°-on szú.rit\Ta1 súlyából 
0.15 grammnál többet ne ve· 
szítsen. 

8. Platina lemezen hevítve 
maradék nélkííl égjen el. 

~~ra: 0·10 gTHl. 1 kr. 
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sull'iit, ammoninmsulfat, sali· 
cin, stb. 

Zavarndás vagy csapadék 
l<legeu china-al!rnlóidák ci11-
chonin, cincboni!liu, chluidin, 
stb. 

NagyoLL sl1Jyvcsztosóg 
nagy víztartalom. 

Maradék visszahagyása 
tilzálló ásviiuysók. 

Chinhmm tannicum im;ipi!lum Uo~s11yay. 

- Rozsnyay-féle izetlen csersavas chinin -

Sárgás színíí, tökéletesen ízellen por. Vízhen alig, 4(1 súly-
l'ész alkoholban oldható. 

100 sú!yrészében 30-33 °/0 chinin van. 
Azonosság megállapítása. 
1. Oldatúhoz vaschlórid oldatot adva, sötét kék színező· 

dés áll be. 
2. A készítmény i3 grammját 15 gramm olyan mészoxyd

dal elegyítjük, a melyet előbb 30 gramm vízzel péppé oldot
tLrnk. A keYeréket enyhe melegen megszárítjuk. A megszárított, 
porrázi1zolt maradékot lombikba téve, forró alkohollal digerál· 
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juk. Az rLlkohol kivonja a chinint. A folyadékot a maradékról 
leszűrjük s a k:ivonást mindaddig ismételjük, a i11íg csak az 
alkohol valamit kivon. 

Az alkoholos oldatokat egyesítjük, bigított kénsaYval 
megsavanyítjLLk, megszürjük, a szüredékből az alkoholt elpáro· 
logtatjuk, a hátramaradó folyadékot vízfürdőn bepároljnk. Hat 
óra n1ul va a savanyú oldatot megszíirj ük, a szlirőt jól k:in1ossuk, 
s a nyert szüredékhez annyi nátronlúgot adtmk, a mennyi a 
teljes kicsapásra szüksógos. A csapadékot ismert súlyét szlírőn 
összegylíjtvc jól, de óvatosan kirnossuk: 1 n1egszárítjuk és 111eg·
mérjük. Súlya legalább is 0 9 gramm legyen. 

Ezzel az anyaggal n1egteszszíik: a következő reaktiót. 1\.. 
maradékból egy bizonyos n1en11yiséget feloldunk sósavtartal111ú 
vízben, a;r, oldathoz hozzá adunk cl1lórvízet és an1111oniákat fö
löslegben, a folyadék zöld színíí lesz. 

Vizsgálat. 
1. A fonti eljárással nyert i 

n1aradéknak a meg111aradt ré
szét feloldjuk alkoholban, hoz
záadunk annyi higított kénsa
vat, J1.og·y az oldat egy kissé 
savanykás legyen. _t\zután ne
hány csepp ammoniával lúgossá 
teszszük, vízfürdőn szárazra 
párologtatjuk, s a l1átran1aradó 
részt 1negvizsgáljulc az idegen 
chinaalkaloidákl'a) épon úgy, 
mint. a többi china készítmé-
nyeket. 

2. Pl.-itin lemezen hovítvo, lnara
dék nélklil égjen el. 

3. 1 gramn1ot a. készítménvből fel~ 
oldunk_ salétromsav és vízkvcvoréké" 
ben. A tiszta színtelen folyadék ne 
.zavarodjék n1cg': 

a) kénhydrogén1ől 
b) ezüstnill'áttól 
e) báryumnitráttól. 
Ára: 1 grm. 13 kr 

11aradék -.isszahagyása = tiizáHú 
anyagok. 

Barna szíueződés = ft3mek 
Fehér ;i;avarodá.s = chlórídok. 
Fehér za-.arodás --= sulf'átok 
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t Chloralum bydratum. 
Chló:i:alhyctrát. Chl6rálvizegy. T:richl6raethenyl alkohol -

CCJ„CH(OH), törnecssúlya 165.2. 

Színtelen, átlátszó k1·istályokból áll; szaga sajátságos, g3~en
gén szúros, Jzc kesernyés, csípős; a levegő11 ne111 n3Tirkosodik: 
meg, vízben, alkoholban és aetherben oldódik, chloroforrnban nem. 

Olviuláspon~ja 58". 

Azonosság megállapítása. 

Vizes oiclala nátronhyclr>ittal eiegyítve, azonnal megteje
sedik; e zavarodás csakhan_1_ar eltűnik 1 s ekkor az edény fene
k:én egy csepp átláts;1,ó chloroform g'yül össze. 

Vizsgálat. 

1. Alkoholos oldatába kék ! 

lakn1uszpapirt n1á.rtv;-1, ne vö 
rösítse n1cg'. 

2. Oldata ezüstnitr:'ct.tól ne 
zavarodjék 111eg. 

3. Hevítve 1ökélet.esen .illan
jon el anélkül, hogy elpárol· 
g'ása közben könnyen n1cg
gyújtható gőzöket fejlesztene. 

"1. lforom·négy térfogat tö-
111ó11y lzónsavval színtelen ré

teget alkot, a n1i k:é.sőbb szi
lárd tiin1eggé válilz; a lcénsav
nak a kón1lés Jzözben színto
lorrnok kell maradnia. 

5. 1'1 él gl'arnrnja nehány k:öb
centünetcr tömény snlétron1sav
val felforralva, barnavörös gő
zőket ne fejleszszon. 

A lakn1uszpapir n1cgvörö
södése = szabad sósav. 

:rvrcgzavarosodás = sósav. 

Gyúlékony gáz fejlőclóse = 

e o lo!'a!alkoholá t .• 

s~í.rga vagy barna színezö
= chiol'ála1lrnholát. 

Barnavörös gőzük: ==sósav. 

i\. sósav talúlk.:ozva a salét
romsavval, a salétromsav eloxy
clálja a sósav hyclrogénjót vízzé 
s őn1aga redukálódik: nitrogén
peroxycldá, a mely barmwörös 
o·özük alak]. ábn n elszáll és velo 
" 

1 1 
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egyidejüleg a sósavból felsza·· 
duló chlór is 
HCl+HNO,=H,O+Cl+NO,. 

.Jól záró fekete üvegben tartandó 
Egyes adaqja leqfó'ljebb 3.0 grm. 
Napi adagja le,ryfo'/jebb ().() grrn. 
A-lra : 1 0 g'rn1 18 kr 

t Clorodine. 
Zöldessárga színü folyadék, mely némileg chloroforrnszagú, 

de különö~en az eczetaether kellemes illatával s csípős édeskés 
ízzel bir. Allás közben egy felső, sötét sárgászöldes, és egy 
alsó, világossárgás rétegt'e oszlik: 

.Jól dugaszolva lrnll tartani s kiszolgálás előtt fölrár-ni 
Egyes adaqja leqfO'ljcbb l .5 grrn. 
Napi adagja, leqfoljebb 6 gnn. 
1\_t·a: 10 gt·in. lG kr 

t Chlorot'ormium echlorafo. 
- Ch:6roform. Txichlórmeth.an. 

CHCl" tömecssúlya 119.2. 
Színtelen, átlátszó, nern kelle111etlen szagú, édeses ízű fo

lyadék. Vízben alig oldódik, alkohollal aetherrnl és zsüadékok
kal elegyíthető. 

Fajsúlya 1 ·485-1 ·48\l. 
~'orráspontjn 60-62. 
„~zo11o~Sá2; 1nt>gállapításn. 
Ha nehány csepp chlóroforrno\ alkoholos kálihydrátban 

oldva, pár csepp anilinsulfát oldattal együtt melegítünk, átható 
kellemetlen szagú isocyanphenyl keletkezik. 

CHC13 +3 K 0 H +C1;II,NH2~BKCl +ilH2 0+ C"H,N C. 
Vizsgálat. 

1. A tenyél'!'éíl gyorsan elpá
rologjon és ne hagyjon k:ozn1ás 
vagy a chloroforrnétól külön
böző szagot hátra. 

Szag visszahag;yása=ideg·en 
chlór vegyületei< net.hyl amyl 
stb. szénl1ydrogén g·;yökök szár~ 
mazél\:ai. 
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2. Vlí';zel östizeráz-va ne le
gyen savanyú k!m1hatású, a kék 
la.kn1uszt ne vörösítse 111eg. 

Savanyú kémhatás a kék 
lak:n1usz n1eg·vörösítése ='-" sza
bad sósav. 

a. ,J ódkáliun1n1a.1 összerázva 
ne váljék rózsaszínüvó. 

Rózsa 8ZÍneződés =szabad 
chlól'. 

4. Egye11l6 tól'fogatú kénsav
val üss%erázvfl, egy óra n1ulva 
se színesedjék meg. 

Barna színeződés 
chlór vegyületek. 

.Jól záró fekete ede'ny'·e t t !' , • u ll .ar arn o . 
. ~ra: 10 grm. 17 ke 

Chorda carbolllta. 
Ca.tgut. Car'bolos bélhúr. 

= idegen 

Macska vagy bil'lrn beléből készített bólhúr,a melyet haszná
lat. előtt. 2-:l hónapig oly kov(1rékben áztatnak, n mely 5 rész olaj és 
1 rész előbb 10% víz hozzándúsa által hígított carbolsavból áll. 

Az így olkósr-ített bólhúr " lrnrnskodésben kapható. Foly
tonosan 101J/o carholf:'avnt t.nrtnln1ar,ó olajban áztatva, jól zílró 
üvcg·ben kell tartani 

Törékeny, vngy ki:inll;'l'en szaka.dók ne lcg;venek. 
Ára: 1 iiveg 85 kr 

t Cimmbinis fllclilia. 
- Mesterséges cinobe:r, Veres higanykéneg. -

Igen fino111 por, éiónk piros, szagtalan, Jztolen tüzön i1la.nó, 
salétromsavban oldhatlan. 

Azonosság n1egállapitá8a. 
1. Salétron1savval leiint\'O színét nem vált.oztatja 
2. E..irályvizes oldatához jódkáliu1n oldatot a.tlva, scarlátvörös csapa

dék keletkezik, lEigJJ 1noly a jódkáliu1n fölöslegében oldódik. 
-vizsgálat. 

1. I-Ievít\'e\naradék núlkt'il illanjon ol. 
1 

1:fal'adék vissza hagyása = idegen 
fém Vt'gyiiletek chrorn, ólom stb. 

2. S1tlél1•omsa.vval összerázva színét i Szlnváltozás = chro1uviíriis vagy 
ne változtassa. : miniunt. 

B. Salétro1n~avva! összerázva s a Barnn zavarodás = fé1nek : ólom~ 

salétrotnSa\"fÜ a maraclékI"ól lesz\írve chrorn stb. 
az oldat ne változzék kónhydrogóntöl : 
barnn szín ü vé. 
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4. -vízzel és kálih~7 drátta.l főzve, 

színtelen szliretlóket kapjunk, niely 
sósavval ne vált.o"zék. 

5. A_z előbbi oldat cczetsavas ólon1~ 

1nal fehér csapadékot ne adjon. 
Ára: 10 grm. 8 kr. 

Szín változás vagy csnp8dék ~~ 
'kén vagy arzúnkéueg, 

Fehér csapndék kéusavas vc~ 
g;yiiletek. 

Ci1111amomum. 
-~Fahéj. -

S1árn1nzik a cinnan1on1l1n1 cassia Blu1ne-tól (cinnan1onn1111 

aron1aticu1n N ee s1 laurineae, babérfélék). 
J)óli Cl1inában és a S7,tn1da.-szígeteken tenyé~ző fa. ICér

gét 3-G éves l\ol'ától gyüjtik 1 rnárcziustól i11ájns végéig. A 
2--3 cm. vastag {1gakat levágják, oldalhajtásukat és leve
leiket lotakarítjálz: s parájút gyöngéden lol<::apnrj(tk, nzutún lcö
rü1be1ől no en1. távolságra kereken vúg'júk a }(érget s a kör
met.szést egy, vagy l<::ét szen1bon levő 11osszrnetszés1:-:el össze
kötik ; most a kérget lefejtik és árnyékban megszárítják. 

11 gyógyszcrkön;yvünk_ kiván ta kórger1 a k:ereskeclóHbeli cassict 
l-ignea (cinr1amornnn1 cl1inensc) értendő, a n1cly egyszeresen. 
üsszcgöngyölödött csöves vagy csatorna.szet·lí_ (la.rabokból ú.11. 
l{ivlíl világosbarna, hosszában a levolel{ oclatapacló helyénelz 
rnogfolelőleg sötét foltos s helyenként szúekésbarna, gyéren 
repedezett pmáva1 és középkéreggel v1111 födve, belül fahó.i
barna, hosszában finoman vonalzott. A parátlan helyeken a 
lzóreg nagyobbára csak: báncsból úll. 1'örése egyc:nes. CJsípös1 

fanyar, de csak: alig nyúl leás ízü, sajátságo8 1 k:ollen1os erős illatú. 
Igen jó, de drága fal1éjkéreg a ceyloni (elnrH1n1on1l11n cey

lanicum Brayne), a melyet egy Ceylonban gondosan ápolt 
örökzöld kis fától nyernek. A kereslrndósbe 1 méter hosszú 
henger alakjában kerül, a mely 10-12 egyrnásba dugott csőből áll. 
:B~ csövek: rendesen kettősön göngyölöclnelc ö8sze, s parájuk 
gondosan el van távolítva oly vastagon, 11ogy a drog esnpán 
csak háncsból áll. A csövek jellemző sárgásbama. színüket 
szárításkor kapják, mert a nyers kérng fehéres. A belsií oldal 
sötétbal'na, fénytelen. 'l'örése rövid rostos. Szaga ke1len1os .fü
szeres, íze pedig erősen füszeres csípős, écleses, alig nyál1.::ás, 
nem fanyar. 

i 
J 

1 

l 

349 

A leütam két fajnál sokkal kevesebb értókü a malabári 
cinnan10Jn/u1n1 a nlclyet a kereskedésben, n1int cassia verát kü~ 
lörnböztetnck meg a nálunk hivatalos fajtól. 

A malabári fahéj a cinnamomum ceylanicumnak egy vál
faja, a n1e1yet külör1ösen I{cletindiában és a l(e]etázsiai szige
telcer1 ten;yésztenek. A k:éreg 1-2 cn1. átn1órőjü csövek vagy 
cc<atorrník alakjában jiin kereskedésbe. Kivül nagyobb részt 
zöldesszürke parával, néhol még zuzmóval is födve van, vagy 
legalább partival sürün tarkázott vörösbarna, belííl sötétbarná
ból feketébe átmcnö színü, s hosszában fehéresen vonalzott. 
Leginkább konyhai czélokra használják. 

E három fajon kívül még sok, csekólyértókü fahéj jön 
forcra10111ba cinnan10111u111 cassia és e. vera néven. Ezelc log
nc1;yohb része a Szunclaszigetekről, _t\zsia déli részéről és a 
Philippi-szigetckről kerül ki (lásd alúhb). 

Allrnti·észek: l°lu ·illóolaj, mely a e. ceyianicunmál B0
/ 0·-ig 

is fölmehet (Moeller), 8-10% 9yánla, kevés nyálka és csersav. 
Szöveti szerkezet (41. ábra). A nálunk hivatalos cassia 

oinnnmomi külső kérg·én (hol nincs lehántva) fénytörő falú 
hámot kapunk, a moly alatt 2-4 sor szólos para (41. ábra, a) 

következik; e sejtek fala erősen megvastagodott s üregük 
bnt·navörös anyaggal vari kitöltve. 

A középsők6reg ( 41. ábra, b) 12-20 sejtsor széles és érin
tőinínyában megnyúlt paronchymsejtek alkotják, a melyek közt 
egy-egy olaj· és nyállrnsejt fekszik szabálytalanul szétszórva. 
Az elsődleges kéreg és a háncs 11atárán, sclerenchyn1kötegek 
haladnak órintöirányú sorokba ret1dezve, a melyek közé kis
scbh-nagyobb kősejtcsoportok ékelődnek be, úgy, hogy a háncs 
ós kősejtosoportok együtt, szabálytalan széles gyűrüt képeznek 
(4 l. ábra, e), a mely azonban helyenként meg lehet szakadva, 
mint ez vastagabb kéregdaraboknál látható. 

Rgy-t\gy apró háncsnya1áb a sclerencl1yrn gyűrün lcivűl is 
látható. A belső kéreg bélsúgarai 2 sor szélesek, sejtjei a cam
biurnnál súgárirányban megnyúltak, kifelé haladva eleinte koczka 
alakol öltenek, később meg érintőirányhan nyúlnak meg, mi
nek következtében a bélsúgár kifelé ékalakúan elszélesedik. A 
himcssúgarak parenchymsejtjei apróbbak, mint a középkéreg-
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ben s érintií irányú sorokba rendezkednek cl. Közéjük tág 
szit~,scsövek lcötegei ágyazódnak be, valan1int n1agános l1áncs
sejtek, vagy 2-il sejt alkotta apróbb háncscsoportolc E háncs
sejtek rövidebbek és valamivel vékonyabbak, mint a scleren
chym gyürííben levők. A háncssúgarnk parenchymsejtjei közt, 
az emlftetteken kivííl, még a parencbymsejtelrnél valamivel 
nagyobb olaj sejtek ( 4 l. ábra, d-cl) és nyálkus~jtck is vannak, a 
mely sejtek egyikében halványan rót.egzctt nyitllrn, másikában 
egy fénylő olajcsepp vagy gyántús anyag foglaltatik. (FJ két 
sejtnek górcső alatti kényeln1es 1neglcü1önböztetésére szolgá:ó 
eljárást, lá~d 4. oldal e!. sortól kezdődűlcg) A prn·enchym es 

41. ríbra. Cas8Úl cinna.1nonú krfre9 lcerc8zt111etszde. 
a. pa.i•n; I>. kö7.Úpkfweg: e scleroncb.rmgyCu·ü; <1. ola.i- ÍJ~ nyli!lrnsejl.ok. 

kősejtekben apró összetett keményítőszemcsék vannak, beágyazva 
eg·y barnás a11yagba, a n1e1y csersav reactiót ad. 

A ceyloni fahéj a nálunk hivatalos cassia cinrnmomitól a 
következőkben külömbözik · legkiviíl a seleremchyrn gyíírüt 
kapJ.Uk vau_·y ezt ]eofölcbb a közép kéregnek csak pár sora 
- . ' ' b b <-

födi. A kősejtek nagyobbak és magukra képezik a zárt gyiírüt. 
A háncscsoportok aránylag aprók és nincsenek a kősejtek közé 
ékelődve, ha.nem a kősejtgyíírű külső oldalán foglalnak helyet; 
keményítő szemcséi kisebbek, s egy-egy kősejt kapható a 
másodlngos kóreg k:ülséí részén is. 

1 
<*? 

1' 

l 
1 

T 
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Öss.zetéves:zthetií a drog vagy lehet közte: 

~~Ialabári /'ahe]; ennek középké1•gc kevésbé kifejlődött és puronclly1u" 
-sejtjei közt magánosan vagy ap1·ó csoportokban kösojtek találhatók. Scleren· 
cby111 gyürüjét sok helyen áttörik a parenchym sejtek. A l11íncssügat'akban 
a szitás csövek összenyo1nottak, a háncs pa1·cnchy1nája közt sokaháucs1•ost, 
a melyek rendesen érintü írányú vonalba rendezkednek. Úgy a hélsng-ár~ 

sejtekben mint a középkéreg· varcncb_ymájában sok hasúb vag;y jenGkö 
alakü oxalsavas mészkristály vun. 

Cinnauionnun ta·1nala i. igen vastag kér!~g'1 kősojtjt"i vastagok és a belst-5 
kéregnek a sclorenchym gyűrű felé néző részén s1ígaras sorokat képeznek, 
Szaga gyAngGbb és kevósbó kellemes, íze erősen nyálkás és összehüzó, 

Cinna1no11iuni albifforun1; a belső kérgének kiilső részén igen sok 
kőscjtcsoport, a háncssúgar11k csúcsát egészen kf-ísejtek töltik ki. Gye>ngo 
szaga kevésbé kellt'mes, íze nyá.lkfts összehüzó. 

.4 ra: 100 grru. 32 kr. 

Citrus. 
Czitrom. 

Származik a citrus liinon11n1 Risso-tól (aurantiflceae) na-· 
rnncsfélék). 

Keletindiában honos fa, a melyet ]<;urópa déli részein, küJö„ 
11öson ()laszországban tenyésztenek:. l(ereskodésbe legnagyobb 
részt l)laszországból jön fo1·g'nlon1ba s tartósság tekintetében k:űlö
nösen a Gárdató n1el1űl kikerülö nevezetes. Nál11nk: a drogot az 
érett gyürnölcs lehántott 11éja teszi, gyeng'e hőnél rnegszárítva 
s flavedo co1·ticis citri néven jő elö a gyógy~zetárban. 

A czit.rorn gyümölcse tojásdad aLikú bogyó, 10-1:2 rekesz
szel1 n1indenikben 2 -B visszástojásdad n1ag, a rnolyek igen 
keserüek:. rl gyün1ölcs 8 cn1. hosszú 1 f) cin. széles

1 
folsö végén 

szemölcsszoríi kierr1elkerlése van, külsö 11éja világossárga s igen 
gazdag mirigyes hólyagcsúkban, a melyek illóolajat tartalmaz
nak. A kéreg e rétege kellemes szagú, keserű ízíí. A héj belső 
rétege fel1ér, laza, tap1ószerlí, i11ajdnerr1 teljesen szagtala,n és 
íztelen. 

A kérget leginkább csavaros szalag alakjában hámozzák 
le, néha azonban a gyümölcs hosszában metszett csúcsos elyp
ticus darabokban is. A szeletek széle mindkét oldalt bekun-· 
korodik s körülbelől 2 rnm. vastag, kivííl összeránczolódott, belül 
fehéres, laza. 
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Alkatrészek: illóolctj és hesperidin. 
Szöveti sznkezele megegyezik a naracshéj szerkezetéveL 

Össz0téveszthető a drog vagy lehet közte: 

Citrus: medíPa l~,is§o; gyümölcse hasonló1 de héja keyésbbé sa
-van.Jú és jó\'al vastagabb, szaga. gyengébb. l{onyhai czélokra ezt hasz
nálják. 

Coca. 

SzfH'm azik az erythroxylon coca Lamarc-tól ( erythroxylaceae, 
erythrnxy lonf ól ék). 

I_)eruban, Boliviába.n 11onos 1-2 méter n1agas cserje, a 
melyet ujabb időben igen sok helyen tenyésztenek, nevezete~ 

son Ceylonban, Jávában, Jamaikában stb. s mint igen fontos 
és jövedelmező terményt, ültetvényeit gondosan ápolják. A 
3-5 évos fa levelét már szedik, 1nég pedig évente 3-szor, 4-
szer, s napra tett lapos köveken sr,árítják meg. A fát 14-15 
éves koráig használják. Levele, melyből a cocaint előállítják, 

nálunk nern 11ivatalos 
A cocaleveleket a délámorikai benszülöttek már a leg

Tégibh időben használták élvezeti szerül, olym1forrnán, mint 
. mílnnk a pálinkát vagy dohányt A levelek rágicsálása na
gyobb fáradtság-ok elviselésére képesítette őket. 

A levelek tojásdadok vagy fordított. tojásdadok, 5-8 cm. 
hosszúak, 2~3 cm. szélesek, rövid nyélcésok, épszélüek, ópek, 
biírszerüek, föllil fakózöldesek, alúl halványabbak. A levél főern 
ment.ón két hámlécz halad a levél egész hosszán át, a moly 
különösen az alsó folületen látható jól. Ez érhez hasonló két 
or111ó a főeret lcözrcvcszi és köze1 11ozzá1 eleinte széttérőleg~ 

késéibb a főórrel párhuzamoson s végre a csúcsban összeliaj
lólag halad. 

Igen jellemző a cocrtlevél erezete, a mennyiben a főérbül 

kiinduló másodlagos erek nem érik el a levél szélét, hanem a 
féllevél köz.epén valamivel kívül, többszörösen elágazva egy
füásha hajlanak s így a levél egész kerületén hálózatot képeznek. 

Allrntrész~k: ü.2-0.5"10 cocciin (C„H"NO,), mely'alkaloidá
ból a friss levéljóvaltöbbet tartalmaz, mint az elsárgulni kezdő régi 

t 

.j 
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levelek. Ezr.n kívül hyg1·in nevü folyékony alkaloida, csersav, 
és parányi illóolaj. 

Szöveti szerkezet. A felső felület hámát. szögletes, táb
lás sejtek alkotják, szájacsok nélkül. 

i\_z alsó há111 szen1ölcsös 
(42. ábra, e) s csupán a 
szájacso~ körülvevő két 
ajaksejtnek nincsen szemöl
cse. A levél parenchyma 
felső részén egysoros, osz
lopos parenchyma van, (42. 
ábra, a) mely alatt a sziva
csos szövet. ( 42. ábra, b) 

egyes sejtjeiben oxalsavas 
n1észkristály látható. Az 4:2. ábra. Coca leve'l kereszt'IJietszete. 
edénynJ.,.-alábok szorr1széd- (a. oszlopos parenel1yma; b szivi1csosparencbywi1: 

e. az al~ó felület szemölcsös lláma.) 
ságában levő háncsrostok-
ban szintén találni mészkristályokat. A főér mentén haladó két 
01:rno keresztmetszetén a. hám kiszögelését látjuk (42. ábra, e) s 
alatta szögletein megvastagodott sejteket (collenchym). 

ÜsszetéYeszthetö a drog Tagy lelu3t kHzte : 

nuis erythro.vlou f'nj, ( erythroxylon ovatu1u, e. montanu1n1;) e levelok nagy"' 
sága azonban igen elütő a cocalevélétöl és sokkal kevesebb 0.02~0 05u;

0 

cocaint tartalmaznak. 
),_ra 10 grn1. 10 kr. 

-;- Cocainum hydrochloricum. 
Sósavas cocain. Cocainhyd:roehlo1·át. 

C„H„NO,HCl tömecssúlya 339.4. 

Fehér kristályos por, vagy színtelen kristályok. lze ke
sernyés és a nyelvet mulékonyan elérzésteleníti. Vízben, alko
holban és chlomformban könnyen oldódik. Vizes oldata kö
zömbös hatású. 

ül vacláRjH111t,ia 181.5°. 
Azonosság megállapítása. 
1. Híg oldata jód oldattal bamavörös csapadékot ad. 

23 
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2. 0.5 gTant sósavas cocain l kcm tön1én:y kénsavban 
színtelenííl oldódik. Ha az oldatot kémcsiíben 2 perczig fonó··· 
vízbe mártjuk és 5 kcm. vízzel higítjuk, azután lassan kiliiít
;jük, benzoesav kristályok válnak ki 

3 Ha 0.0.5 grm. sósavas cocaint 10 csepp vízben J'elolclLmk 
és 0 .. ) köbcentirneter kálimnpermangémát oldattal ele0'1•itjük 
V>lágos ibolya S7'ÍnŰ kristályos csapadék keletkezik f~O~ain~ 
permanganát. j 

Vizsglilat. 

l. 0.05 gr sósavascocaint 
10 csepp vízben oldva és 0.5 
kcm. káliurnpern1ang'anát olda
tot adva hozzá, a folyadék fözé · 
sekor ne keletkezzék kosorií 
mando1a sz;ag'. 

2. Ha 0.05 grammjút l köb
centimeter vízben oldjuk, 4 csepp 
káliumpermangánát oldattal efo .. 

"„b·yítve, az oldat ibolya szí no ! 
hidegen ne vá1tozzék. 

B. Ha a sósavascocain 0·17 
grammját ii kcm. vízben oldva 
és salétro111savval n1eg'sava
nyitva, 5 kcm. 1

/ 10-ed norn1ál 
ezüst.nitrát oldattal elegyítünk, 
túl'os fehér esapaclék keletkezik. 
Az erről felmelegítés után le· 
szfüt tiszta folyadék se ezüst· 
nitráttal, se sósavval no zava
rodjék meg erősebben. 

J\._oserlirnandola i:::zag„ = ide~ 
gen benzoyl vegyiilet.ek, me· 
lyekböl a hevítéskor henzal<!
hytl keletkezik. 

Az oldat elszíntolenedése = 
írlegcn coca allrnloi<lák vagy 
más oxydálhatii sze:rv<ls 

anyag;ok. 

Ha a szüredók sósav hozzá
adására zavarodik: meg·, akkor 
nem volt a készítmónyben ole· 
g·endő sósav, a n1o]y az ez-üstöt 
mind lekösse. 

Ha pedig ezüst nitníttól za· 
varodik n·1eg az oldat, alck:or a 
sósav volt felesleg'ben} a só sa
vanyú volt. 

4. Platina lemezen hevítve 
mamdék nélkül óg:jen ol. 

:l'laradék visszahagyása = tiiz 
1

1 auó anyago~h. 
lc'.g!Jes ada!Jja le!Jfiiljebb 0.05 grarn. 
Napi adagja le_qfoljebb 0.20 gram 
_,\_ra. : 0.01 grn1 3 kr. 
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-;- Codehmm. 
Codein Methylr.no:rphin 

C„H„(Cfl,)NO,H,O tömocssúlya 317. 

, , , , i·ehér o·yakran J.ól kifejlődött, rhombos l<'ehcr vaO'y sa1 gas , o · · , , 

hasábalakú kri~tályokból áll; 80 súlyrész hideg és 17 sulyre~z 
f01:r:ívízben, valamint alkoholban, aethorben, chloroformban es 
hio·ított savakban is Jldható. 

b Olvadáspontja 155° 
Azono~iság megálJapítása: 

. ha a;r, oldathoz ain1noniákat atlunk 1. Chlórvíz színtelenül oldja s 

a folvadék színe szép barnavörös lesz. n )i.szkos zöld-
u 9 r,, •'"h 1 ~f'l kémszerben ol<lvu, az oldat kezdetbe l 

..... "10 co ec , . d', k'kbe megy át 
színü lesz a. Inely szín ke\·és iclő eltelte utá.n, szop .'.n ,1go-J~~ l 80"-ig: 

' . t 0 ., l ··1 ntin1ctor to1ncny "onsavva 3 H 0 Ol ü'ramm cocle1n ~~d ro 100 . . 
· a · "" _ 0 , l io·ított vaschlónd-oldatot fölmelegítünk s a fölrnelegített old1Lthoz naoyon 1 "' 

adnnk 1 a?: oldat .meg'kékííl. 

Vizsgálat: 

l. Iia 0.1 grarnn1 codoint víz
zel felforralnnk, a kristályok 
~ltíbb n1egolvaclnak ,s nzut{Ln 

tökéletesen felolclúclnak. 

2, Ha O.Cll gr. eodeint ~-3 
k:öbcentin1eter tön1ény kén~av
val leöntünk l•s gyakrabban 
összerúizuk, a kénsavnak e,Q'Y 
óra lefoly(wa alatt sem szabad 
meg'szín~sednie, rnég akkor , 
sen1, ha nel1ány nuísoclpercznyi i 

időre 80'1-ig föl1nelegí tjük:. 
3. Platin>t lemezen hevítve 

marnclék nólkűl égjen el. 

Zavaros oldat vng3T uz oldás
nál maradék visszalrngyása = 

idegen a! kotó részek, a melyek 
lehetnek szervesek ös szervet
lcrnok. 

Színeződés ~ icleg·en a!ka
lóidák, czukor, stb. 

NJarnclék visszahagyása = 

tüzálló szervetlen anyagok> 

E_qyes ada_qja leyfö?jebb 0·05 grm. 
Napi ada_qj" legfö'lje/Jb 0.20 grm. 
Ára: 0.01 gr1n. 2 kr. 
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t Coffehmm. 
B:ávéAalkaloid. Thea·alkaloid. Coffein. Thein. 

C,H, 0N,O,H,O tömecssúlya 212. 

Tüalakú, fehél', hajlékony, selyem fényű, kellemetlen ke
sernyés ízű kristályok. 80 súlyl'ész hidegvízbon és ~ súlyrész 
forróvízben, körűlbelől 50 súlyrész alkoholban oldható. Vizes 
oldata keserű ízű és közömbös kémhatású. 

Azonosság megállapítása. 
1. Kémcsőben hevítve előbb megolvad, később maradék 

nélkül elillan. 
2. A coffein chlórvízben oldva s vízfürdőn bepárologtatva, 

sárgás-1,rörös 1n<-1radékot ad, a lnel,y }{e-vés an1nJoniáklcal meg
nedvesítve, bíborvörös színt ölt. 

3. Vizes oldatában a csersav csapadékot idéz elő, a melr 
a kémszer fölöslegében feloldódik. 

4. Vizes oldata jód-jódkáliummal csapadékot ad, 

Vizsgálat. 

l. A coffeint kémcsőben he
vítve marndék nélkűl illanjon el. 

2. A coffeint tömény kénsav
ban oldva, az oldat színtelen 
legyen. 

Maradék visszahagyása 
szervetlen auyagok. 

Színes oldat = Uszlátala
nítva idegen auyagol<lrnl, így· 
barnaszínezödés = czulrnr, vő· 
rös-színeződés = salicin. 

3. Salétromsavban oldva szin- Vörösszínű oldat= bmcin-
tén színtelen oldatot adjon. vagy mo1·phi111'11· mutat. 

Er;yes culagja legfiiljebb 0 10 gnn. 
Napi adapja legf'iiljebb 0.fiü grm. 
Ara; 0.10 grm. 2 kr. 

Czitromsavas cofiei:n. -

Fehér, szagtalan, savi kémhatású és savanyú-kesernyés 
ízű (néha szemcsés) porkeverék (1 rész czitrornsav és 2 rész 
coffein) a mely 2 rész melegvízben, 25 rész alkoholban, vagy 1 
rész chloroform és 1 rész alkohol keverékében teljesen oldható. 
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1liZ~,o;{Ú.Jat. 

I\:evés -vízben oldva, tiszta, szörpsürü oldatot ad, a moly óvatos föl~ 

-higítáB alkalmávaJ (coffeinböl álló) fehér csapadékot képez, a Inely további 
-11 Íz; hozzáa.dásilra oldódik. 

:B~ölösleges rnennyisógü rnészvízzel féízvc, fch6r (czitromsavasmészböl 
(C6I-lf,0 1 )~C11B álló) zavarodás vag'y csapadék áll elő, a rnely kihltlés ulán 
föloldódik. 

Kismennyiséglí készítményhez egy kis jegecz chlórsavaskáliun1ot 
adva, pár csepp sóstL\'Val megneclvesítve, s porczellán-csészében szárazl'H, 

párolva (amalinsavtól cl~1-Il~N~O~ szárrnazó) VÖl'Öses színoződós áll be, n1ely 
pár csepp aminonin hozz;áadására bibo1·vöriis színezö(lésbe 1negy ál. 

A készitménybííl, elégetés után, hamu1H1,k csu.k alig nyornai 1nn1'tHl· 
janak vissza. 

Ohloroformmal (alkoholmentes legyen) ö~szcázva, abban a cnlfein
l'észek oltlótlnak, s az átszűrt chlorofortn elpilrolgása után vissznn1aeadt 
i::offein Inenn;visége rnegközolítfíleg G3 ........ G60/0 • 

Az il,y n1ódon nyert s enyhe hőnél kiszfrritott coffoint, valamint a 
;;;züröpapiron o!Llatlanúl viss;1,rirnaradt czitro1nsaval (ez utóbbit kevés chlo
roformmal kirnoCJvn, és kis?.árítva), a további1Lkra né?.Ye úgy vizsgálhatjuk, 
arnint az a coffeinnél és czitromsavnál tárgyalva. van. 

Jól z>lró edényben kell tartani. 
Egyes adagja legfö'ljebb O· 10 grm. 
Napi wlayja legfö'/jebb 0·60 grm. 
Ara: 0.10 grm. 3 kr. 

I11el1ér1 szagtalan, k:esernyós ír,ű (nól1a szen1csés) porko~ 

verék (1 l'Ósz benzoesavusnutrium és 3 rész coffein) a nrnlr 2 
rósz melegvízbon, vagy 42 rész alkoholban olcllrntó: 

\'izs.gálat. 
Chlo1'oforn1rnal összet'ázva, f!bban a coffe1n-részek old6dnak, s az át„ 

szü!'t chlorofor111 clpá1·olgíosa után visszD,mara.tlt coffoi11 n1ennyisége n1egkö· 
ze lítöleg ·72 - 7 40;0' 

i\z lly lllódon U,\~ert <~o"!ein, cblórvízben oldva s ví;1,fiit•d6n bopárohcri., 
(a1nalinsavtól C1~H1 J:--í.1 08 szárn1ay,ó) sárgásvörös n1aradékot ad, a niely igen 
kevés amtnoniával inegnedvosítve, biborvörös szint ölt. 

A t'onnebb c1nlített rnódon elválasztott s enyhe hőnél kisziírított eoffoint, 
-valatnint a szliríípapit·on oltlatlanúl vissza1naradt honzoesavas nátriun1ot, ez 
utóbbit kcvós chlorofor1nn1ar kin1osva és kiszárítva), a továbbüdu'a nózvc 
úgy vizsgálhatjuk, a mint az a coffein ós benzoesa\"asnátriumnál tárg,yalva van, 

Eryyes adagj>.t ler;fö'ljeúb 0. 10 gnn. 
Napi adagja legfiiljebb 0.61J grm. 
Ára: 0.10 grin. 3 kt'. 



358 

-f CoHehmm natrlo-salicy licum. 
- Salicylsavas nat:riumcoffein. 

Fehér, szagtalan, édeskés-kesernyés ízű (néha szemcsés) 
porkeverék, (8 rész salicylsavasnátüum és IO rész coffoin), a 
mely 2 rész meleg vízben, vagy 35 rész alkoholban oldható. 

''izsgálat. 
Chloroforn1rnal összerázva, abban a coffein részek oldódnak, s a:;; át

szí:ü't chloroforn1 elpárolgása után, a vissza.n1ara.dt coffein mennyisége> 1neg

közelítőleg 52 -55°/0 • 

Az ily módon nyert coffein 1 cblórvízben oldva s vízfürdőn bepárolva, 
(ama.linsavtól C12H14N~08 származó) sárgásvörös maradékot ad1 a 111ely kevés 

am1noniával rnegnedvesítve biborvörös színt ölt. 
A fennebb emlitctt módon elválasztott s enyhe hőnél kiszárított coffe

int, vrLlamint a szl'i.r6papiron oldatlanul visszamarftdt salicylsavasnátriumot (ez 
utóbbit kev('IS ch\01•oforn1rnal kimosva ét:i kiszárítva) a továbbiakra nézve ügy 
vizsgálhatjuk, a n1int az a. coffeinnél és salicylsa.vasnátl'iurnnál tá1·gyalYa van. 

Egyes adctgjci legfoljebb 0.10 grm. 
Napi mla.~jct legfó"ljebb O.fill grm. 
A.ra : 0.10 g-rm. 8 kr. 

Cogmw. 

- Spi:ritus vini cognac. Brandy. -

A borból átpárnlogtatús és facdénybcn állás 
tett sárgás, tiszta, kellemes, alkohol szagú és ízű 

Fajsúlya 0.919-0.924. 

útján készí
folyadék. 

Száz súlyrészébe11 46-50% alkoholt ta„talmaz. 

Vizsgálat. 
4. A belőle lepárolás ut.ján 

nyert. alkohol színtelen legyen, 
savi lzé111l1atást ne n1utasson, 
sem kellemetlen pálinka-olaj 
szagot ne terjesszen 

Színes párlat= itlegen festö 
anyagok. 

Savi kémhatás = szal.Jad il-· 
lailósavak pl. eczctsav stb. 

Pálinka-olajszng = amyl al-

1 kohol. 

A cognac tíízetesebb vizsgálata_ 

1\.. valódi cognnc, rnel,yct a bor lepárlása által állítanak elő1 a többi 
pálinkafóléktő\ eltér abban, hogy lt 1na.g·asaUb a.lkoholoknak egész sorozatát 

-
X5\l 

.fogJa.lja_1nagáüan. Így előf~rdúl lionno: uorrnál propyl, bul,yl 1 an1yl, hexyi 
ós heptyl alkohol> ezeken lovűl a µropionsav, va,i ós cap1'ylsavnak az aethol'ei. 
l'i valódi cognac ízét egy 178°C~bőfoknál forró tel'pénnek köszöni. 

r\._ valódi cogna.cban czuko1• soha. sem fordúl elő. Sárgás színét az 
állásnál keletkező feslőanyagnak köszöni, Elpárologtatásáoál soha sern hagy· 
vissza tfízálló mBradékot "" 

Roc(jnes szerint a szeszes italok mino1nüségét eldönthetjük, ha a,zokat 
óvatos lepárolásuak vetjük alá és a klilörnböző hőfokok között átmenő Jár· 
lat részleteket különbö;1,ö kémszcrekkel kezeljük Ernlített szerző 8 félcl 50 
kcn1.~os pá.rlat1·ószletet fogat fel és ozPket rendre rozanilinbisuUit, anilin
acetát, tö1néuy kénsav és an1mo11iákos ozüstoit1·áttal vizsgálja nieg· 

Szerinte a valódi cognac n1 4, 5 ik és li~ik párlata töménykénsavval 
rózsas:dnezfídést ad, a +roe!y s:dnezi'ídés a folyadék felmelegítése után először 
vörös, későbl1 barna lesz. A két els\í párlat nldehyd 8ZaglÍ, a. reá kövotkezö 
há.rorr1 1 alkohol ;.::zagot torjoRzt. Aldehydbon és furfurolban a valódi coo·nac 
dúsabb, mint az egyéb pálinkanemCtek. Az ízt ós szagot, adó anyagok aB~ikés 
7~ik pál'lalrészben foglalt.alnulc A cogtute n1cgvizsgálásánál a: fentebbieken 
kívül ~-ekinteUel le;:,~ünk még a fajsül,y, alkohol tartalon1, kozmás olnjok 
(Fusolol), aldehycl, ln1'fu1·0!, han1ú, ~znkor és fétnok felke!'esésére 

t. Fajsúly 1nPgha.tározá)1a 

A fajsiílyl pykno1ueter, vagy at·eoineter segélyéYl'l határozzuk incg'. 
(Lús1l általános 1·ész}. ' 

2. Alkoholtn1•ta!on1 iueghatározi'ts. 

Egy le11á!'oló lornbikba. 1nel:yct Liebig-féle hílttível ós szedöedénynyel 
kötöttiink őssze, beletnériink a. n:1egvizsgálanclö cogna.cból ogy bizon;os 
111enuyiségct pl. 100-150 kcin.-t Ó8 annak 2/u-át lop1Lroljuk. _A nyert púl'latot 
lohiítjük 15° C-ra s azután de::.:ztillftlt vízzel fclhi~'ítjuk az et·edeti tPrfog'atra 
azaz a mekkora a lepál'olásra lou1ért oognac volt, A felhigítolt pftrlatnak 
r11eghatározzuk a fajsúlyát és fl. ta.lált fnjsülynak 111egfelclr-í o/0 mennyiséget 
n1ognézzük egy tabellába11 [lásd a kön.vv \'Úg'én) Az a.lkohol 1nennyisógét 
:,nílysz{1zalékokban állapítjuk iueg 

3. A kozn1ásolajok 1negha.tározá8a 

lUintlle,~;es meghatározás. A kozmáRolajok minőlegos ki111ntatása czél
jából a cognacból 40 gra1n1uot felhig'Ílnnk annyira, hogy a.z alkohol ta.l'tahna-
12 --15u,'0 legyen. A folhig'ított oldatot összerázznk 15 kctn. veg'yt.iszta chlo1·0-
forrn11utl. A chlorofor1nos oldatot cs1:1.pos tölcsér segélyével elvála.sztvit a víz
résztöl1 vízzel jól kin1ossuk. A kirnosás után a inosóvízt.61 elválasztjnk, por· 
czellán csészébo öntjük R közönséges h6n1érséknél elpárologtatjuk. A ch\oro~ 
for111 elpárolgása után vissza1nara.dó részhe.;, kevés vizet öntünk, azután 
1-:? csepp tö111énykénsavat keverünk hozzá ós aunyi káliun1 hypennaogánát 
oldatot, hogy az oldat n1ég 24 ó1·a eltelte után is rózsaszínű legyen. Az il;ven 



360 

módon elkészített oldatot lombikba töltjük, a 101nbikot jól lerlngjuk és 24 
óráig álla.ni hagyjuk . .fl,,_z állás közben a folyadékot többször n1egszagoljuk, 
ha kozmásolajok voltak a folyadi>kba.n először valeraldebyd, azután vale· 
riánsavas amylaether s végre valeriansav 8Zag keletkezik. 

l\Iennyileges meghatározás: J:\ koz1násolajok rnennyileges megh11tá~ 
rorására 2 módszer van 1negállapítva, az egyik a Stutzer, Reitn1air és E. 
Sell által 1nódosított H.öse-félo. A rnásik a .i\lal'q1uudt.féle. 

a) Röse·féle eljárás. 
A megvizsgálandó cognacból lemérünk 100 kcni.-t, hozzáadunk pár 

csepp nátronlügot, beletöltjük egy lepároló készülékbe s lepárolunk belőle 

80 kcm,-t_ A nyert párlatot lehlítóH után felhígítjuk 100 kcm.-re, jól össze
rázzuk és n1egbatároz:;:uk az alkoholütrlalmát. 

A meghatá-rozás után fclbigítjuk annyira, hogy az alkohol tarialo1u 
.30o/u-ot tegyen. A felhlgításnál ügyelünk, hogy úgy a párlat, vala.rnint a 
higításra használandó víz b6mérséke pontosan 15.5°C legyen, A felhigítás 

után üjból meghatározzuk az alkoholtartalmat1 hogy pontosan 30°/0-e, ha 
-ennél kevesebb vagy több volna, belyosbítjlik, még pedig, ha több mint 
30°/0 , higítjuk, ha kevesebb 1 pár csepp absolut alkohollal töményítjiik azt, 

A 30°/0-os oldathoz hozzáadunk 1 kcm. 1.286 fajsúlyú kénsfl.\'at s erre 
beletöltjük a.z ezen eljárás keresztlílviteléro szerkesztett rázókésziílékbe. 

A rázókészülék egyik végén beforrasztott tágabb üvegcső, n1clyre egy 
kcrn.-rekre osztályozott szí.'tkebb üvegc.<iő van forrasztva és erre egy dugóval 
elzárható tölcsér. r\_ rázókószülék 20~ik osztályzatáig egy hosshÚ tölcsér se
gélyével J5o-os chloroformot töltünk és hlítés segélyével a h6mérséket állan
dóan 15"-on tartjuk. Ha a chloroforrn hön1érsóke pontoi;;an 15°

1 
akkor a 

fennt leirt ·módon előkészített 300/0 -os oldatot beletöltjük, a chlorofot'Ill fölé. 
A készüléket egy jól záró parafadugóval liezárjuk és a kés:;:lilékben levő 
folyadékot 2-3 perczig jól öss:,-;erázzuk, A 3 percznyi rázás után a készü
léket lehűtjük 15°C-ra- és n1egvárjuk1 a míg a cbloroformos réteg külön vá
lik az alkoholtól. 

A különválás után megállapíljtlk a chlorofonnos réteg térfogat szlt
porodását és ebből a kozmásanyBgnk mennyiségét. A kisérleL, illetőleg n1eg
határozás helyosségeért 1nü1dig n1eg kell előre állapítani a chlot'ofol'm, al· 
kohol felvevő képességét s ezt mindig levonásba kell hozni a meg·határo~ 

zásnál nyert órtékből. Stutz0r és Reitmair ugyan is azt találták, hogy ha 
.chlorofor1not so~/„ tiszta alkohollal összerb,,ztak, a chlorofor1u térfogata min
den esetben 1.40 rész térfogat szaporodást mutatott. 

_A, követkoz6 táblázatban álljon Jtt a viszony, a n1ely a chloroforin tér~ 
fogftt nag-yobborlás ós a, neki megfelelő ainylalkohol 0 / 0 mennyisége között 
fennáll. 

A chlorofortn tér· 
fGgat szaparodRsa 

0.20 
0 35 

Az arnyl alkohol 
mennyisége térfo

gat 0 / 0 -okban 
0.1 
0.2 

0.01 kcm. chlorofo1·ru tér~ 
fogat nagyobbodás 1neg

felel térfrigat „/0 ·nak 
0.005 
0 00,17 

ll chloroform tér· 
fogat szaporodása 

0 iíO 
ó Bt.i 
0 80 
0.95 
1.10 
1.25 
1.40 
1.5G 

Az a1nyl-alkohol 
monnyisége térfo

gat 0/0-okban 

0.3 
0,4 
0.5 
0.6 
U7 
O.H 
0.0 
1.0 
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0 01 kcm. chlorofor1n tér· 
fogat nagyobbodás rnegfo„ 

lel térfogat 0 / 0 -nak 

0.006 
0.00(-)2 
O.Oüti3 
0.006.( 
0.006.( 
0.006.J 
0.0064 
0 0065 

b1 l\Iarqnardt féle eljiú•á,; 1\. megvizsgálandó cognacból vagy bá1'" 

n1ely;szeszes italból lemérünk150grmmot és ví:;:zel feíhigít,iuk annyira, hog;y 
az alkohol tartalrna. 12-15 súlyszá.:;:alék legyon. A folhigítutt oldatot 3-szor 
kirázzulcó0-50 kcm. chloroforrnmal. _A.z egyesített 150 kcm. chloroformos olcla~ 
lot 3-szor egy1násután ugyanakkora térfogatú vízzel rázzuk nlindenkor 1 '.

1 

óráig. il. kimossott oldathoz hozzáadunk 30 gr vízben és 2 gr kénsavban 
oldott k[Jlinmbichromátut és kPrek aljl'i lomhikban

1 
melyet felfelé állított 

Liebig,féle hütővel látnnk el 1 ü óra hosszáig vízfürdőn f, zzUk. J\_ hat ríra 
eltelto után a folyadékot áttöltjük egy lepároló készülékbe

1 
a maradékot ntánf1, 

öblítjük vízzel és a folyadékból allnDyit pái·oh1nk le
1 

hogy körülbelöl ~O kcn1, 

maradjon a lepároló készülékbe vissza. Et·re 80 kcrn. vizet töltünk a visz
sza.1naradó részhez és tová.bh folytatjuk a lepárlást annyira, hog',y most csnk 
5 kc1n, iuaradjon vissha. A n,yert µárlatot, a mely két rétog·böl áll, ösz
f>zer{izzuk báryurnoarbonáttal és körölbelűl 30 perczig felfelé "állHott Licbig
híí.tővcl ellátott lo1nbikban fo1Taljnk 

A 30 per'ez eltelte ntán n chloroformot lepál'oljuk, a maradékot a víz

fiirclűu 5 kcm.·re bepárojuk s üjböl lernérjök 1 a csapaJókot vízzel jól kiinos
suk és a szüredékct eg-y1 előre len1éd. porczellán c~;;észóben szárazra párol· 
juk s üjból leruérjük. A lemért rnaradékot pár csepp salólro1nsavval rncg~ 
savanyított vízben ol(ljnk és az oldatot 100 kcm.-re higítjuk. A 100 kc1n. 

oldatot két részre oszljnk. ~<\z egyik részéből kénsavval ld~sa.pjuk <1 Lá.l'yn-
1not és n1int sulfátot meghatározzuk. A másik 1·észb6l ezüst.nüráttal ]evá
lasztjuk a chlórt és inint chlóreziist.öt határozzuk ineg. A_ chlóreziistnek 
megfelelő chiórbá.rynrn n1cnnyiségét lovonjttk a talált összes báryut1J n1eny
nyjségéből és a maradék báryumból kiszámítjuk az arnyl;dkohol mennyisé
gét. Egy molekula báryt. megfelel 2 ruoleknla Cr,ll11 0f-I amylalkoholnak. 1 rész 
BaO= 1.231 C"I-f11 OlI-nak. 

4. J{éndeléM alclehydre 

25-50 kcm. cognacot összeöntünk kevés, kéncssa\7 0ldattal elszínlole· 
nített fnchsin oldattal, al<lehyd jelenlétében a sziutolen folyadék azonnal ro
zsaszínü lesz. 

A.ldehyd lal'ialmn cognac arnrnoniákos e:;:üstnitráttal iuelegítve barna 
szinü lesz és végre féinozüst válik ki. 
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5. Kóntlelés fnrfnrolra.. 

10 keni, lepárolt cognacot összetöltünk 10 csepp ani.Jinnal s ho?.zá.aduuk 
2-3 csPpp sósavat, fln·furol jelenlétében s"itétebb \'agy világosabL rózsaszí

neződés áll Plő. 

ö. Ké1nlelés czukoern. 

A cognacban a czukol' mint karain el lAllet jelen, a n1elyo t festőanyag 

gyanánt kevertek hozzá 
A karan1el kimutatása czéljából egy bizonyos rnennyiségü cognach07. 

frissen készített tojásfehérje oldatot ad11nk, ha a tojásfehé1·jo l1ozzáadására 
a cog'1u1c barnasárg·a színe nem ti.inik el, akkor a cog·nac égetett czuk:orral 

lett 1ncg'festve. 
A karamelt ltimut&thatjuk ruég Antthor szel'iut következőleg Í8. 
~-1.. kara1nelre vizsgála11d6 cognachoz hozzáadunk paraldeliyrlot. és annyi 

alkoholt, hogy a folyadékok koveredjcnck1 azután 24 órái:J; állani lw.gyjuk; 
az alatt az; idő alatt a karamcl barna csapa.dék alakjában kiválik. 

A kiválott csapadékot ví:dien felol(l,ink 1 vízfürdőn bepároljnk, meg
szüi·jiik és a. szí't!'odéklicz 1 g1·ni. sósavas phenylhydrazint és 2 g'l"tll. eczet
savasuátrinn1ot adunk hozzá, ha kara.wel volt a cognacban, s{u·g-a szinl'zlidós, 
illetőleg s{11·ga csapadék keletkezik. A_ csapadék a1nn1oniákban oldódik~ 

sósav az oldatból üjból leválasztja. a csapadékot. 
IIa a cognac~ színe tern1észet.f·S (csersavtól ered6J akkor va:=:ct1lórid 

oldattal fekete. színeződést ad 

7. J{érnlelé:e; f'éniekre. 

A fen1ekre kémlelés ·a rendes elernzési eljárásokkal történik. 
;\.l'a: 10 gr1n. 11 kr 

tt Colchiclnum 
- Xikirics alkaloid, 

C„H„N06 tömecssúlya. 403. 

Sá.rgús fehér k:ristó.Jyos po1\ levegí5n nedvEsséget szi és 
színét barnám vált.oztatja. Ize tartosan kcscríí. Két rész vízben 
valamint alkoholban, chloroformban ós;amylalkoholban is old
ható; aether keveset old belőle. 

O.lva<ll\spontja l4i">''. 
Azonosság megállapítása 
1. H'ovítve megolvad és lcil1űlvo üvegszcrli tön1eggó 1ne

revedik rneg. 
2. Pora töménysalétromsavval előbb ibolyás, később vörös, 

azután sárga oldatot ad. 
t 
! 

l 
1 

a. 'fün1ény lzénsavval a colchicin igen sát'ga oldatot ad; 
11a ehez óvatosan salétrornsavat elegyítünk_i a sál'ga szín lcélc1cé, 
késtJbb zölddé, azután bíborszínüvé változik, végül isn1ét sárga 

szí nü lesz. 

Vizsgálat: 

Platina le1nezen 11evítvc rna- 11aradék vissza hagyása 
radék nélkül égjen el. 1 tüzálló ásványsók. 

El}yes adagja leg/ii!iebú 0.003 grm. 
Nazri adagjn legfó"lje/Jú 0.01 grm. 
L\._ra : 0.01 gl'rll. ::! kr 

t Colchicum 
Kikirios, Öszi kikirics. 

SzárnHt~ik a cokhicnm aul.umnale L.-től (melanthaceae, 
kikiricsfélék). Európa erdiís rótein tenyésző növény. 3 rekeszű 
tokgyürnölcse il tennós levólrc válik szét (kovad) s a szárnos 
111ag, a n1eJyek a drogot teszik_ e ti~!'n18s leve1ok belső szélén 
foglnlnak 11nlyot. ·1~zek. gün1bülycledek, vagy az egyn1ásra gya
korolt nyon1ástól Jielyenlzl'nt ellapultak, 2-8 111111. átn1éröjliel(, 
frisH állapolban kivíll fehé1·e8ek 1 n1egsz{u·adva barnák, vng·y 
fénytelen b·1rnavö!'ösck, A r11ng bója vékon;y, ken1ény és H.])l'Ó 

gödrös. ~~gyik oldalú.n a lcöldök_ e;sőrszerűen nő ki, s. ez a szá
raz 111agról könnyen len1álik 1 vagy lckaparl1ató. A i11a.g· fel1érje 
szürk.6sszínü

1 
sza1·úszerlí. ós benne az ébrény a köldü1(k.el szem

ben lcvií oldalon, egész a szélen, majdnem a héj alatt fekszik. 
Igen keserü, csípős, szagtalan . 
..._A.. 111agvakat gondosnn kel] tart<1ni s éveulzént rnegú;jjtani. 

A l.katrészlll<: O·:l -0·5°/0 colchicin (C22Il„NO"), a mely a mag-
vnJcban1 barnulásuk fok:a szerintn1inrl kevesebb-lcevcsebb 'lcgyi 
tulajdonságai 1cevé~--;sé ismertek s n1ég az sen1 bizonyos valjon alka
loida-o ~ Ilíg sr1vakknl kezelve co]cliiceinrc változik .. ]:\jzekivül lce
vés csersav, .r;ycínla, czi1ko·r és 611

/ 11 isírosolaj van benne. 
Szöveti szerkeze!. (43 ábra.) A magot. burkoló húm alatt 

2-3 sor sejtet kapunk érintő irányban megnyúlva, a melyek 
fala barn(rs-sárga. (4~ úbra, a) A belső maghéj érintő irányá
ban erősen n1egnyúJt és összenyomott egjretlen sejtsorból á1L 
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43. ríbra. Colchi-c1Hn 111ag kerer;zt~ 

1nefszete 
(a. magbu!'oJ(; /1 magfehérje) 

cseppek töltik ki. Ar- ernbrio 
Ára : 10 gr1n. 2 kr. 

A köldöknek megfelelö lm-· 
lyen a rr1agburok csőrszerüen_ 

kinyúlik, itt szövete többsejtso· 
rú s néhol odényköteg marad
ván3rolc is látl1atók, _A n1agfe
hérje parenchym sejtjei (48. 
ábra, b) vastagfalúak__ csupán 
helyenként látni kerek pettye
ket, a 111eJ:ye1< a vastagodásban 
nem vettek részt (pitYaros
pettyes vastagodás). Ji: sej tok. 
szép súgaras sorok:ba rendez
kednek, faluk vízben erösen 
f'öldnzzad, belsejüket pedig prn
tein SY.en1csó1z és színtelen olaj-· 

kicsiny, lencse alakú. 

Collo<linm. 
Gyapottmáz. 

Szintelen, aethor szagú, kö7.ön1bös kó1nhatású szörpsűrű
segu folyadék. 

Azonossií11; megállapítása. 
Vékony rétegben kiöntve az aether elpárolgúsa ulán fü1om 

hártya marad vissza. 
Meggyújtva maradék nélkül el ég. 
Igen jól záró edényben tmtandó. 
Ára: 10 g1·m. 4 kr. 

ColhHlium :llexne. 
- Hajlékony gy~potm.áz, --

I\issé suru, n1ajdne1n teljesen átlcítszói színtolen vagy 
alig sárgás (néha kissé upáföáló) folyadék, a melyllek erős 
aet.herillat.a és közömbös kémhatása Yatl. 

Vékony rétegben fölkenvP 1 a levegőn gyorsan beszáradó, nt!ba szin
!olen, de többnyire fohór, tejes színü húl'tyát képez 

Hevenyében kell készíteni. 
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--vizsgálat. 

Kék lakn1nszpapirt bele1uártva 1 a "\'örös színeződés szabad kénsav 
pa.pir Yörös szinezö1lést ne nyerjen. · jelen1étóre 1nutat. 

Ára: 10 gr1u. 8 kr 

CoHyrium adstringens h1teum. 
- Összohuz6 sárga szemviz. -· 

Tiszta, átlátszó, Yilágossárga színű folyadék, a melynek 
határozott kán1for szaga van. 

Hü\·ös és sötét helyen tartsuk, különben a fény és világosság beha~ 

tása miatt, e színe elhalYányodik. 
Á rfl : 10 gTtn, il kr. 

t Colocyn1his. 
- Sártök. -

Szái·mazik a citmlus colocynthis Schrader-től (cucurbi
taceac, tökfélék). Délnyugoti-Azsia homok területein egész Nyu
gotincliáig honos, Cypmsban és Dél-Spanyolországban pedig 
tenyésztett évelő növény A gyógyszerlíl szolgáló gyümölcs al
n1anagyságú, g'örnbölydedi frissen márványos-zöld 1neg·száradva 
barnássárga 5-8 cm. átmérőjü s fölül behorpadt. Megszáradva 
és meghámozva kell tartani, így a húsa igen könnyű, laza, 
szivacsos és sárg'ásfel1ér szírrü. 

A gyümölcs húsát a központból kiinduló három magtartó 
3 rekeszre osztJa, a melyek vége a gyümöcsbmoktól vissza
kunkorodik s a rekesz közepe felé benyúlik, miáltal a gyü
mölcs kereszt.metszete 6 rekeszünek látszik. 

A 200-BOO mag a válaszfalak bekunkorodó szélén van 
elhelyezve függőleges sornkban. E magvak zöldesbamák vagy 
sárgás színííek, tojásdadok, két oldalt laposra nyomottak, 7 m. 
m. hosszúak, vastag héjúk alatt magfohérje nincsen, csak ern
bryo. _,_~z egész gyümölcs szagtalan, igen keserü. 

A nagyobb, belesebb, kevesebb magvú úgynevezett egyp
tomi sártök jobb a többinél. Óvatosan kell tartani s a magva
kat orvosi czélra használni nem szabad. 

Alkatrészek. 2% colocynthin (C,„H„023 ) kristályos clycosida 
(\Valz).;\foeller szerint a colocynthyn egy nem kristályosodó keseríí 
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~~ae~e~sk;'ö!·lil~elől 0.(1%-nyi mennyiségben van .ielen Tartal-
vul eey fteseru ,r;yantat . .il lllao·vakban oo]" r'"l.l'OSO] . . 

0 
- "" ..._ '~"' R.J van. 

Szöveti szerkezet. KiilsŐ szö
v~trészletei a drog·nak le vannak
harnozva s íg·y }1a n1et:'>zetünket 
a gyóg·yszertüri eo]oe:yntihsból 
k_észítettük, nem tahilji;k mita a 
sarga cuticulás hámot (-14 ábra 

6 a.), n melynek s"jtjei közt bövon 
fordú] elő szájacs, valamint hi
{myzik az ezalatt következö fl--IO 
~o:· g'ön1böJ;yded1 vagy eg·,y kissé 
uru1tő irányában rneg·nyúlt. pa
rench3rn1 is, hanern csak: R% e;:.;t 
követő több so1· széles sdernn
chyn1gyííríínek ( 4-1. ábra b 1 eo-i·es 

• ) e'lc ~ 

somit Jrnpjnk legkivííl. E réteo· 
seJ.lJ·e· I' . . ·~ " .. I e tll'va, pettJres n1eg'vasta-
gorlást mutatnak és befelé Jas-

44 d1n·ci. Colocynlhis yyiiJJió"lcs ke- J , 
·"~ln zent Vflstagfa1ú ]Jal'e11chvr11-re8ztnwtszete · J 

(a. hámFéteg; IJ. Pc!erenchynig,y(u·(t; <'. CSa· l'eteg·be l118Ill18k Út, a J1lülyen 
Yaros edény. bo}(iJ llHg',ysejtÍÍ, V8kon3r Í'alÚ 

.h. • parencl1ym·1 teszi ·o „ „1 . usanak a]apszövctét, s Úo' - -, ~ ._ ' ' e,. :.i e. gyun10 es 
íírök:ben sok levegő van. őy e se,Jtokben, rnn1t a közöttük levő 

A gyümölcsbúrok belső h·im'1 t··bb .. 
áll, a melyek azon a helyen h;·in' o sor osszeesott sejtből 
voltak f'o·o· , t .1 . „ . ' yzanak, a hol a magvak fel Uabesz ve. _._'-\z alapszovetet t' „ 

közt itt-ott eo·y-eo·y csavaro 1. cvo
1
'.wgy parenc·h"·m-s.·e,jt.ek 

0 
" •„ s ec enynya ab (44 'ibi·a ) l J l 

Eyyes adagja legf'ölje/Jb 0.30 grm. · ' ', e tn ar. 

Napi culayja legfiJljebb i ·oo 0 •
1
•
111 .Ara: 10 grxn.1lkr, 0 

' 

Coloplwnhim depui·atmn lfavum. 
~ Hege.dűgyánta. ~ 

. Származik a kiilömböző fen •"f',jc. „ . . 
Mwhx„ p. taed e L 11 1 ,· . PJ? 0 ektol, JHnus austral1s 
( ·r ' „ · aucw 011·et p sylve t · I b com erae, toboztermők). ' . s ns '· st . 
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~jsiak- és K_özéponl'óµában, Északátnérik:ában honos fák
1 

a molyekből elöször a balzsamot nyerik (Ii1sd t.erebinthina 
con1n1unis) s ezt száraz átpárologtntásnak: vetik alá, a n1ikor 
a balzsan1 illóolaja átpárolog s visszan1a1·ad egy gyánta„ a 
colophoniurn. 

N:yet·ik a. colopl1oniun1ot úgy is, 11ogy a terpentinbalzsan1ot 
vízzel púrolják á.t s rnost a gyántás rnaradélc vízzel és kevés 
át nen1 párolt, .illóolajjal lcevnredve, lágy, ragadós anyagot 
k:épez, a n1ely Jeyegéín gyorsan n1egn1ered és a terebinthina 
coctat lcépezi. Ha ezt n1agasabb hőnek: tesszük ki, alckor a 
víz és illóolaj elszállása utún, a tb;zta colopl1uniun·1 rnarad vissza. 

Kereskedésben a colopl1oniumnak 3 színlí faját ismerik; 
úg'y uiint a barnást vagy sárgásbarnát (nén1et), a rnely tartal
maz rnc-"g eg;y kevés vizet, aztán a fehéret vagy átlátszót 
(f'ranczin és an1el'ikai)1 a 1nelynek vize teljesen el van párolog
tatva és végre a barnát "Vagy feketét, a n1elyre a 11ő, n1ég a 
víz teljes elpárolgása után is l1at egy ideig. l{ereskedéseinkbe 
legnagyobb részt Moclling vidékéről ós Francziaorszfi.gból kerül. 

A gyógysr,ertárainlzban tartan<ló colophoniun1 világos sárga, 
felette tö1·ékeny, törése kagylós, f'énylü, vékony darabjai üveg
szerüen átlátszólz, kéz rr1elegénél ragadósak, terpetinszagúak, 11i~, 
degben szagtalanolc, terpentin-ízüe1c, 

Fajsúlya. 1·orn-1 ·100 között váltakozik. Vízfürdőn meg„. 
olvad, 100°-nál forr, 150"-nál elbomlik. Jégeczetben, tömény 
borszeszben, kálilúgban oldható. 

Allrntré;zek: a colophoniumot az cibietinsav anbyclricl
jének tartják, kevés -illóolajjal. 

.Ara: 100 gr1n, G kr. 

t Coni. um. 
- Bü:rOk. 1) -

Származik a conium maculatnm L.-től (umbelliferae, er
nyösök). 

Kertekben, szemetes helyeken igen elterjedt 2 évi növény. 
l·--l 1/2 m. n1agas, fönt többszörösen elágazó virág'os fű. 

Szára lcere1c, csöves, sín1a és kopasz, s virágai az ág'ak végén 
1) Nom hiYatnlos 
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ernyőket képeznek. A szár nyers állapotban kékes zöldszinű, 

tőben barnavörösen vagy biborvörösen pettyes, foltos. 
Levelei 2-3-szor czimpásak, alapjuknál hűvelyesek, folűl 

sötétzöldek, fénytelenek, alól halványak s ulig fénylők. A 
czimpák tojásdudok. Apró, fehér virágaiból 12-20 képez egy 
súgaras ernyőt A gyümölcs 2-3 mm. hosszú, tojásdad, ol
dalt egy kissé összenyomott, barnászöld színű, kopasz, tetején 

---;:~ 

4.5. dbra. Couinni ,qy-Unúilcs keres:::t1netszete. 
{a odénuyalál1; Ii. a középső gyiimölc:sburokba hatoló nyúlványok; 

e. a. beloő g~'iimölcaburok ol11jta.rtalrnú sejt rétege.) 

rövid bibeszár és bibe van. A gyümölcsfelek könnyen szétválnak, 
s a félgyümölcs keresztmetszete vesealakú, az érintkező lapon 
mélyei1 behajló mag-fehérjével. Bordái kiugrók és egy kissé 
11ullán1osalc. A száraz gyümölcs undorító keserű ízű és szag
talan, kálilúggal megnedvesítve azonban jellemző egérhúgy 
szagúvá lesz. 

Alkatrészek: coniin (C,H„N) nevű folyékony alkaloida, a. 
melyből a levelekben csak igen kevés van, 0.09-0J (legtöbb amá
jusban gyűjtött és hevenyében megszárított levelekben). A gyü
mölcsben azonban 0.7-1 "/„-ig fölmegy a conniin tartalom. 
'l an még ezenkivűl n1ethylconiiri és conhyclrin. 
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Szlivctí szerkezet. ( 45. ábra). Tekintve a gyümölcs mér
ges voltát és azt, hogy könnyen vegyülhet anisum vulgare 
rr1agva.i küzé, szükségeb a magvak: szöveti szerlcezetét ismerni. 
A gyürnölcsburok külső háma egyetlen sor világos sejtből áll, 
a inelye1< egy lcissé érintő irányában vannak. rnegnyúlva. 

A középső gyümölcsburok gömbölyded parenchymsejtjei 
befelé mindinkább összenyomottakká és érintő irányában meg-· 
nyúltakká lesznek. E rétegben a bordáknak megfelelő helye
ken, egy-egy jól kifejlődött edénynyaláb (45. ábra, a) foglal 
helyet. A belső gyümölcsburkot egyetlen, tágas, koczkaalakú 
sejts01· alkotja (45. ábra, e), melyek a szomszédes sejtek közű! 
nagyságuk és tisztaságuk által válnak ki. E sejtrétegnek külső, 
azaz a középső gyümölcsburok felé néző oldalán, többsoros 
sejtréteget kapunk, melyben a sejtek sárgásfalúak érintő irá
nyában erősen megnyúltak és összenyomot.tak s a mely réteg
böl a középső gyümö1csbnrokba sárgás tüskeszerű n:yúlványolc 
hatolnak, (45. ábra, b). E nyulványok száma körülbelül meg
egyezik a belső gyümölcsbmok koczkás sejtjeinek számával, 
dc elhelyozésűk nem felel meg e sejtek válaszfalainak A 
maghéj apró, négyszögletes sejtek egy sorából áll. A mag
fel1érje \paroncl1y1nszövete súgarasan van elrendezlcedve s az 
érintkezési felületen mindkét gyürnölcsfél, fehérjéje, egész 
l1osszúba11 mél,y, csatornaszerü vájulatot n1utat. 

Összet.3veszthetö a dro~ vagy lehet közte: 

Anisum Tulgare: lásd a.z a.nisum Yulgarenál. 

Eqyes fülciqja leqföljebú (a herba-nak) 0.30 grm. 
Napi adagja legfö?jebb 2 grm. 
Ara : 1 ü grin. 1 kr. 

Corfa.mler. 

Származik a coriander sativum L.-től (umbelliforae, er
nyősök). 

Eredeti hazája Középázsia és Észrtkáfrika, innen azonban 
elterjedt mindenfelé, így Német- és Francziaországba; nálunk 
is tenyésztik. 

24 
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N áhmk a gyümölcse hivatalos, a mely gömbölyü, :l--4, 
min. átn1érőjfl:i halvány barnássárga, vagy sárgás vöröses, csí ~ 
kos, kopasz s tetején ötfogas kehely veszi körül a kúpalakú 
bibetalpat. A gyümölcsfelek szorosan tapadnak egymáshoz s 
maguktól teljes megéréskor sem válnak szét. Minden gyümölcs 
:félen 5 fő- és 5 mellékborda váltakozik (46. ábra, a), melyek 
kígyozó lefutásúak, Olajtartója csak a homorúan bemélyedt 
érintkezési lapon van 2-2. A magfehérje e homorúlata miatt 
a gyümölcs közből üres és a fehérje keresztmetszete félhold 
alakú. 

Édeses, füszeros ízli, frissen poloskáéhoz 11asonló szag'a1 

szárításkor sajátságos füszeressé változik át. 

46 riúra Corianrler y!Jfi„1niilcs 

kc1·e.c;zl1nelszele. 
w. edén,ykötogok 11 bordrikba.n; IJ. 
az erintker.ési lap ~--~ olnjtarlöja,J 

47. ábra. Co1·iclndcr yyiUnó'lcs ke1·esztu1et-
szetének egy re:<?zlelc. 

(rt. gJlimölcsburok l.Him11; Ii. a g.yümölo5blll'Ok pro~ 
:;eucymatieus elemei; e. edénykölcg a bordában; 

(1. pett;reson megvastagodott sojtek; '" a g·,yümölcs~ 
burok belsö palissads1.e1·ú sojtjoi; {.a maghl•J külső 

ol!ljtnr\6 scjtsora; g. lliagfehi'rje.) 

Alkatrészek: 0.6-1 °lo illóolc\j, la°/o zsírosolaj. 
Szöveti szerkezet. UG. és 47. ábra) A gyümölcsburkon 

legkivül 1 sor négyszögií, érintő il'ányában megnyúlt sejtekből 
álló hámot kapunk (47. ábra., a), a mely alatt egy igea tömött 
réteg következik, nagyobb részt proscnchymaticus elomekből 
és kőscjtekből (47. ábra, b). rn réteg alatt 2 sor, p<ittycsen meg
vastagodott, gömbölyded, világos sejt (47. ábra, d), a moly után 
rövid, súgárirányban kevéssé megnyúlt, palissadszerü elrende
ződést. mutató, apró sejtek egy sora következik (47. ábra, e). A 
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maghéj külső, koczkaabkú sejtjei, olajat tartalmaznak. Olajtartó 
ürege minden gyümölcsfélnok csak kettő van, az érintkező oldalán, 
(46. ábra, b) szemben egymással. A belső maghéjat egy sor 
összeesett sejt teszi. 

Ára: JOO grm. 8 kr. 

Cromis gaUicus. 
~ Sáfrán. -

Szárn1.azík a crocus sativus Ij.~töl (Irictaceae, nőszirorn

félék). 
Eredeti hazája valószí nüleg n Földközi teng·er partviclé

k:ei, (}örögország, Kisázs1a eg·észen Perzsiáig; n1ost azonban 
ig·en sok helyen Európában is tenyésztik, nevezetesen Spanyol
országban) :F'rancziaországban (kü1önüsen Gatinais vidél{én) és 
AlsóauHztriában. 

l\ hivatalos gyógyszert az ős1,szel nyí1ó virógok: 1 11árt.;rás 
bibéi szoJgáltatják n1egszárítva. ,_~ bibék nagyobbára 11á.rn1asá~ 
val fog·lalnak helyet a sárgás bibeszát·on1 a rnelyből a gyóg·y„ 
szerűl szolgáJ(i sáfránho% og-yátalán ue111 szabad hoz?.tt keve
redve lenni. 

A hártyás bibék két széle öss"egöngyölődik s e mlatt a 
drog apró, 2~8 cm. 11osszú csövecslzének: látszik, a n1e1y cső 
egyik oldalán föl van lmsitva és fölfelé folyton tágulva, töl
cséres a1akot nyer. r\ sáfrán sötét bar11avörös1 világosság· fo1é 
tartva pedig élénk vöröRen áttünö, zsírfényű 1 felső szegé1,yo 
·csipk:és

1 
szárazon n1erBv, törékeny. Igen erős, jellen1ző szag'Ú, 

fűszeres, J;;,:eserü, csípős ízü. 
A nyálat naranC.ssárgára festi. I1~énytöl óva., jól záró edény

ben 1{ell tartani; részben 1 mert igen vízszívó és n1ert világos
ságon elJ-1alványodik1 részben, n1ert szabadon hagyva. sok:at 
veszít szagúból 

Víztartalma 100°-nál kiszál'ítv<l 14°/o-nál ne legyen több, 
elégetve 8%-núl több hamut ne hagyjon hátra. O·Ol gramm 
safrán 3 liter vizet szép sárgára fest. 

Nálunk a sáfrán következő fajai fordulnak meg a keres
kedésekben : 
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10 Crocus austriacus; egyenként s7.akított bibék, szár nél·
_kű11 ige11 gondosan g·yüjtvo és siárítva. Becses faj, de igen. 
csekély részét teszi a forgalmi czikknok (30 kiló évenként). 

2. Crocits gallicus; bibói nagyobbára 3-sával rajta vannak 
a bibcszáron, színe ennek mcgfelelőleg nem egyöntetű, hanem 
részben sárgás, részben barnavörös. Szaga kellemes. Nálunk 
ez a hivatalos faj (4000 kiló jön forgalomba évenként) 

3. Crocns hyspcmicus; hasonló az előbbihez s rendesen ahoz. 
keverve, annak czirnén adják el 

-± Crocus oriental-is: igen tisztátalan faj, a melyben a cro-· 
cus sativus bibéjén kivül, még más sáfránfajok virágrészei 
(bibe, bibeszár, poroda) vannak keveredve. Gyenge szag·ú. 

.J'"""':-~t ' 
P.'i..J•',;!' -·'\ 

'ti e' iJ"'iJ ,.,, ~ ··.·r' '~i s1' 

e 

48. ábra. Crocns gallicns. 
(a. §rifránbibe a bibeszát' kis maradva-
nyáYal eg,yütt; b, a sáfrán bibéje ma· 
g:\i•a: e. carthamus tinctoria yirága; d. 

n bibe llosazmetsietén levő bámszemől· 

csök ; e. edényn3·11láb.) 

Az angol kereskedésekben 
sáfrán helyett gyakran hasz
nálják az úgynevezett cavi sáf-· 
ránt, mely a lyperia crncea 
Ecki, Cap földön honos cser
jének a virága s a mely a 
sáfránb.oz 11aso11ló szaggal és 
ízzel bir. 

Alkatrészek: volychroit ne
vü glycosida tern1észetü színes 
anyaga, crocinra, czukorra és 
illóolajra hasad (Weisz); ezen 
k:ivül kristályoH ]Jicrocroc,in és 
kevés szabad illóolaj. 

Szöveti szerkezet: ( 48. ábra.) 
a[ibibét hosszában megnyúlt fi
nom hámsejtek borítják, a me
lyek bői szemölcsös dudorok ( 4R 
ábra, d) nyúlnak ki. A hám kö
zötti teret kitöltő parenchym 
sejtek, tengely irányában meg
nyúltak és egy élénk vörös szín
anyaggal vannak tele. E sejtek 

tartalmát leggyorsabban a víz 
apró olaj cseppek maradnak. A 

oldja ki, mikm a sejtekben 
bibeszárból a parenchym közé, 

t 
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csavaros edénynyaláb (48. ábra, r) nyúlik, a mely ismételten 
villásan szétoszlik. 

Összetéveszthető a drog· T"agy lehet közte: 

Droc1is vernus; bibéje 1·övidebb1 oldal hasadása tátong, szegélye mélyen 
:fűrészes. 

C1·ocus speciosns; bibéje vjllásan oszlott. 

Calenr.lula oft'icinalis széli virága; vízre terítve 2 1/.i cm hosszúi szo
_,gélye R fogú, az egész virág jól kivehetően 4 erü. 

C'arthanins Uncfo1·ius (48. ábra; e); párt.úja a.lul csöves, a cső 2 -5 cm 
hosszú, fönt ar.onban 5 vonalszerlí karéjra oszlik, 1nelyek 6 ·mn1, hosszúak. 
A karélyoktól körülvett öbölből nyúlik ki a porhon

1 
a mel,y a bibét kö~ 

:eiil veszi. A virág élénkvörös, a. porhon sárgás, 

A sálránt sú)yrinak növelésére beáztatják zsirba, g·lycerinbe, n1ézbe s 
aztán vörösre festett ásványporokban (kréta, sulypát) megforgatjuk. Az ilyen 
sáfránt vízben áztatva és gyak_ran kava1•va, ásványpor ülepszik le, elégetve 
pedig a megeng·edettnél jóval több harr1út ad, (pl. az alicanti sáf1·ánnak

1 

a melyet gyakran kevernek crocus byspanicus közé, 12-28°/
0 

ban1úja van.) 
Szoldrílc ?nég a sáfránt alkohollal eS vízzel lúnwsni s aztán megfestve 

jó sáfrán közé keverni. 1'Jz arról ismerhető fel, hogy a színes anyag itt a 
bibe külső részére van tapach·a és nem a sojtnedvben van oldva s nem 
képes olyan intenziv festeni. A erocus sativns bibeszára 1negfestve és jó sáfQ 
~tán közé keverve, (Fe1ninell néven jön a kereskedésbe,) 

Ára: l grm. 18 ki·. 

C11beba. 

O:rvosi kubéba. 

Szá!'mazik .a pipor cubeba L.-t.ől, vagy cnbeba oITicinalis 
:Miguel-ttíl (piperaceae, borsfélék) 

Indiában, Szunda, Jáva, Borneo szig·etoken 11onos kúszó 
cserje, a melyet ugyane helyeken részben tenyésztenek is. A 
l(lrogot az éretlenül szedett, 111egszárított gjTÜmö1cs teszi. Elvi-· 
rágzás után egy közös nyélen 50~60 apró bogyó képez egy 
fürtöt., e bogyók eleinte ülők, később azonban mindenik nyél
czút kap, a mely tulajdonképpen a g-yümölcsbnrok kinyú
lásából és ellrnskenyedéséböl képződik és nincsen a gyü
mölcstől a szokásos körkörös barázda által elválasztva, és a 
gyümölcscsel mindég együtt hull le. 
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A kubéba gömbölyded, borsó nagysagu gyümölcs, 4-5 
mm, átméröjü, alapjánál elkeskenyedik, és körülbelől 1 cm, 
hosszú nyélczévé nyúlik kL Felülete szürkésbarna, szabá
lyos reczés ránczolatú, A belső gyümölcsbmok világosbarna, 
néha porczszcríí és egy fonyadt fekete magot övez, a mely nem 
tölti ki teljesen az endocarpium üregét, s azzal csak az alap

nál van öss%enőve. 
A mag barna vörös héjú, azon helyén, a hol a belső g yü-

mölcsfalhoz van növe, kerekded, barna köldöke van, 
_Á_tható füszeres szagú, íze csípős fűszeres és égető. 
Alkatrészek: 10-Hi°lo illóolaj, 2°/0 cubebin, 4-7°/o alak, 

talan gyánta, mely nagyobbára cubebin és cubebascwból áll, to
vábbá lcernényítö, gunri és 1°/0 zsirosolaj. 

Szöveti szerkezet (49, ábra,) 

4!,!. ábra. C11beba gyiúnölcs kereszt

'Jnetszete. 

Hámrétege alatt 1-, helyenként 
2 sor apró kősejt fekszik ( 49. 
ábrn; a), a melyek keresztmet
szeten legömbölyített sokszög
letüek, igen vastag falúak 

A középső gyümölcs bmok 
széles réteget képez (4\l, ábra b) 
s P"renchym sejtjei vékonyfa· 
lúak, érintő irányában egy kissé 
megnyúltak E sejtek nagyob
bál'a ig'en apró szen1eséjíi lcern8~ 
nyítővel van11ak tele, a n1i n1el
lett még apró olajcseppeket és 
néhol kristályocskákat (cube
bin ?) is tmtalmaznak, A középső 
gyümölcs bmok parenchym sejt
jei közt, nagyobb elypsis alakú 

(rt. a hám a!at.t leYÖ kősC'j\~OI'; Ii. középsö 
gyümölcsbm·ok; e. olajsej1ok; <l. a közép- illóo Ja.jsejtek: láthatók_ (49. áb-
sö gyümölcsburok laza !'687,e; o. !l belső ra; e), 11ossztengel~yükkcl érintő 
gyümöksburkot alkoló palissad szo!'ii kö-

sejt.réleg; (. magfcllérje.) irányában fektetve. 1\._ leirtam 
középső réteg, a belsővel határos 

szélén, lazább szövetíí lesz ( 4\l, ábra; d) s e rész, mint világos csík 
tíínik elő, mely a belső gyümölcsburkot tevő kősejteket bebo-
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l'ítja, E kősejtek (4\J, ábra; e) súgár irányában megnyúltak, 
halványsárgás faluk igen erősen megvastagodott s keresztmet
szeten egyes, vagy kettős sorú palissadnak látszanak, E sejtek 
a snbepidermialis kősejtek nagyságát többszörösen fölülmúlják, 

A maghéj 3 sor sejtből áll, órintö irányában erősen meg
nyul va és összenyomva, A magfehérje paronehym sejtjei (49, 
ábra; f) súgarasan rendezkednek el s keményítő szemcsékkel 
vannak tömve, E sejtek közt valamivel nagyobb olajsejtek 
láthatók, 

Összetéve5zthető a drog vagy lebot közto: 

1 Uubeba crassipens frfi,q. (Pipor crassipens [Corth); nagyobb, nyelo 
vastag és kétoldalt összenyomott s 1 1/ 2 szor hosszabb a gyümölcsnél, nagyon 
keserű. Szaga a cajeput olajéhoz hasonlci. 1\fetsl':éslapjfl.t a lÖrnénykénsav 
nen1 <:arminvöl'ösre f'etiti, niinL az igazi kubóbáót, hane1n barna\'Öl'Ösrc. 

2. Unbeba canina 1\1iq., kisebb, lojásdad, nyele rövidebb a. gyü1nillcsnéli 
felülete kevésLé i•ánczos. 

3. Érett cubeba of/ú:intí!-is (piper anisatuin); gyümölcse nagyobb, jfelü
Jetén a ránczolat nem sznbályosan roc:.-;és1 belül fehéres) rnagva. fejlettebb, 
szaga. gyengébb és a terpentinéhez hasonló. 

--lo B'rnclus a1no1ni (1nyrt11s pirnonta L) ; gyümölcse nagyoUb, 11yolot
lcn, felületén a r{1nczolat new reczés, a gyüniölcs csúcsán kehely van, nöha 
2 n1ag\"a. is van. 

5. Piper ni.grn1n L.1 nyolotlen, magva a belső gyümölcsburokhoz 
van nőve. 

6. Rha·1nu..s ca.tliart·ica L.1 nyele könnyen leválik s a gyümölcs tou1pán 
négyszögletes, négy rnag·vú. 

7. IJaphnirz.iuJn cnbelirt .: gyiimölcse hasonló, do niagvánn,k nincsen 1nag-~ 
fehérjéje, haneLn könnyen válik szét 2 egyenes, dombo1 l1 S7,iklovólre; kemé
nyítőt. ncn1 tartahno.z. 

1~ra.: 10 gr1n. 21 kl' 

Cupl'um al11mh1atum. 

KékeRfehér tiimeg" Szaga kámfonu emlékeztet 

;\.zonosság megállapítása. 

"Vizes oldatából kénhydrog-énvíz foketo csapadékot választ le. An1mo~ 
ni{Lk hozzáadásá1·a sötétkékszínü folyadék keletkezik, a melynek alján fehér 
kocsonyás esaµadék talurniniuu1hyd1•oxy<l) válik ki. Vizes oldatából a rezet 
kénhydrogénnel eltáYolitva, s az oldatból főzés által a kénbydrogént olüzve, 



376 

az oldathoz ugyananyyi törnénykénsavat adva, s az oldat lehűtése után ferró~ 
i:;ulfátoldatot rótegezve föléje, a. folyadékok érintkezési felü1etén 1 barna gylu'Ű 
keletkezik (salétromsavtartaln1ánál fogva) 

Réztöl megfosztott vizes oldatát. bevárologtatva, a n1aradék kis részét színte
len gázlángba tartva, a láng színe fak6 ibolyaszinre színeződik (káliun1 tartalom.) 

Vizsgálat. 
Vizsgálatánál azon fertőzn1ónyekre leszünk tekintettel, a melyek a 

cuprumsnlfurjcum, káliumnitricun1 és alnmennél tekintetbe vétetnek, A vizs~ 
gálat. keresztülvitelét lásd ezeknél. 

Ára: 10 grm. 14 kr. 

t Cuprum 1.mlhulcum. 
Cupri sulias. 

- Kénsavas :réz. Kékgáliez. Eézgálicz. 

CuS0"5H,O tömecssúlya 249. 

Ferde hasábalakú, kékszínű kristályokból itll. 
A levegőn elmálik; 3-5 súlyrész hideg, egy súlyrész forró 

vízben oldható. 
Azo11ossál/,' megállapítása. 
1. Vizesoldatából a chlórbáryum fehér, sósavban olclha-

tatlan csapadékot választ le. 
CuSO,+BaCl2=BaSO,+CuCl2 

2. Fölösleges ammoniával tökéletesen átlátszó sötétkók 
színű folyadék keletkezik. A sötétkék színt a keletkezett ba
zisosrézsulfát idézi elő. 

CuSO,+ '1(NH,)0H=Cn(i\H 3),SO ,+4H2 0. 
B. Az arnrnoniákos oldathoz cyankálit adva az oldat el

színtelenedik, keletkezik a cupmm-kálium-cyánid kettős só. 
2CuS0,+4KCN=Cn,K 2(CN1,+K2SO,. 

Vizsgálat: 
1. Ha a vizes oldatot kén

hydrogén gúzzal telítjük, acsa
padékról leszűrt folyadéknak 
a beszárításlcor sen1n1i i11ara
dékot sem szabad hagynia. 

.Niaradék visszal1a.gyása 
idegen anyagok, vas, zink nic
kel, calcium nátrium stb. ve
gyületek. 

!:yyes adayja legfó'ijebb 0 15 gram. 
Napi adagja legfó'ljebb 0.50 grnm. 
„<\._ra : 10 grrn. 4 kr. 

í 
1 

1 

1 
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Decocta. l<'őzetek. Infusa. Forl'ázatok. 

~ Decocto~infusum. J?t')zetes-fo:rrázat. Infuso-:ieooetum F'or~ 

:rá~stos·fÖzét 

Ez elnevezéseken oly készítményeket értünk, a melyeket 
különböző növényekből, vagy növényrészekből megfelelő oldó
szernknek (viz, bor stbbi) hosszabb-rövidebb ideig tartó s bi
zonyos hőmérsélrnél történt behatása által nyerünk. 

Az ily módon nyert. készítmények azonban, a metyok 
mint látható, nem egyebek, mint tágabb értelemben vett ki
vonatok, nem csak azon anyagokat tartalmazhatják, a melyeket 
a kivonószer oldani képes, hanem e mellett bizonyos oldhatatlan 
növényj, sőt ásványi alkatrészeket is nyerünk:; még pedig oly 
111ódon1 11og;y ezen külörnben oldl1atatlan anyagok: a hosszas 
fözés következtében bizonyos, már oldva lcvií anyagok beha
tása által, szintén oldatba mennek át, vagy pedig a füzetben 
többnyire jelenlevő nyálkás anyagoktól suspendálóduak. 

A mondottak után tehát, lehetőleg· al'l'a kell törekedni, 
hogy e készítmények olőállítúsánál csakis a hathatós anyagok 
mcnjonek oldatba, a lrn.tástalan anyagok pedig, a. melyek a ké
szítmény jóságát és állandóságát veszélyezt.et.ik, távol tartassanak. 

Decoctu1n Zíttnu:inni fortin"I. 

Zíttmann el'(í:;ebb főzete. Összetett erősebb 8~Ítrcsagyökér-fözet. 

G-yógyszerkönyvünk a 8000 gra1nn1ból álló teljes füzetet gyapjuszöve" 
ten sziit·eti át, s 8 egyen Hí r6s7.t'O osztva »er(ísebh főzet·· fölirattal láttatja el. 

E kéRzítmény filtrálása, ininthogy ez által a készítn1énybon a nyálkás 
anyagok behatáza áltitl részben, valósziníileg csak suspondálódva levő ha
tóanya,gok eltávolíttatnának, nen1 lellne észszorüQ 

~'~ra : Egész adag 11 frt. 50 kr; féla.dag 6 frt. 20 kl'; negyed adag 3 f1•t. 40 kr. 

Decoctun1 Zithnanni mitius. 

Zittmann gyönyébb főzete. Összetett gyöngébb szárcsagyiikér~főzet. 

C:l-yóg:rszerkönyviink a 8000 grammból álló teljes főzetet gya1Jjúszöve~ 
Len szüt'eti át1 8 egyenlő részre osztva ~gyöngébb fiizet · fölirattal láttatja 
el. (A továbbiakra nézve lá.sd a fennebbi készítrnényt). 

Ára : Egószadag H frt 30 kr ; féladag 5 frt; ncgyedadag 2 frt 80 kr. 
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.Dextrinum. 

(O"H, 00,)n, tömecssúlya n .162. 

Színtelen vng;r lzissé sárgás, átlátszó, nen1 kristályos da
rabkák. Vízben könnyen és tökéletesen oldódik s ragadós fo
lyadékká válik Oldata közömbös kémhatású. 

Azonosság megiíllapítása. 

Vizes oldata erős alkohollal elegyítve csapadékot ad~ 
higított jódoldattal borvörösszínű lesz. 

Vizsgálat: 
1. Nátriumhydroxyddal ésfer

ricyánkáliummn.1 főzve, oldata 
ne színtelenedjék el. 

2. Kilenczven "/„-os alkohol 
semmit se oldjon fel belőle. 

il. Platina lemezen hevít.Ye 
maradék nélkül égjen el. 

Ara: 10 g·1·m 2 kr 

Elszíntelenedés = czukor, 
jelenlétét mutatja. 

Oldódás =idegen, alkohol
ban oldlrntó anyagok. 

Nlaradék~ visszahagyása 
calcillm vegyiiletelc 

-f DigHaUs. 
~ Gyüszünke, pi:ros gyüsz&nka. ··~ 

Származik a digitalis purpurea L-től (scrophularineoa, 
alakosok). 

l(özópeurópa nyugati ré.szein, Délnémetország és Cscl1or
_szág l1cgysége]n, főleg a Blek.eteerdőn Ps Harczl1egységen vadon 
tern1ő lcét éves növény, a n1elyet nálunk: is gyakran tenyószte
nek kertekben. 

A gyógyszerül szolgáló leveleket a vadontermő növényről 
virágzás idejében kell gyííjteni és árnyékban megsziirítani. 

A levelek hosszas tojásdadok, vagy ritkán lándzsaalakúak, 
3 dem. hosszúak, hullámos, csipkés szólííek s minden csipke 
csúcsában 1-1 mirigyes szemölcs van. A tőlevelek hosszú nyél
czéje szárnyalt, a szár közepén levők rövid nyélczéj űek, a fel
sők pedig íílők. Felűl sötétzöldek, alúl szürkések, s•őrösök. 

T 
! 
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Erezetők mindkét oldalt, de különösen alúl kiemelkedő; vil:igos
Bág· felé tartva a levelet1 e durva recze közt n1ég egy finon1abb 

hálózat is látható. 
Fénytől óvott helyen kell tartani és évenként ruegójítani. 

Nincsen bebizonyítva, hogy hatás tekintetében legjobb lenne 
a vadontermő növény levele virágzás idejében, sőt Hager ha
tásosabbalmak tartja a leveleket virágzás után; Schroff pedig 
nem talál külömbséget a tenyésztett és vadon tel'lnő növény 

levele közt (Moellerj. 
Igen keserií, l{e}len1ei1en eröss szaga a szárításkor elvé'l-iz. 
Alkatrószeli: digitonin (O„H„O„), digitalin (O,H,0,)" és 

digitalein, nevű glycosidál< s egy nem glycosida tern1észetű 
kristályos test, a digito.xin. Az említettem három glycosida bom-

1ástern1ékcül to;ciresln 
és dipitoxirnsin képző
dik. E7,cn kivíil ctigital
sav, digitalein,sav 1 ·ino
sit és keserú-ariyag. 

50. tib1·a DigitaZ.i:-: leve'l keresztniefs.z-ete. 
(a. gombo::J szörmirig~·ek; 1;. egy:;zerii 3 tagö SZŐ\'; e. 

Szöveti szerkezet. 
(30. ábra.) A hámot 
öblös, hullámos sej
tek alkotják fölül
a1úl. Szájacs csak~ az 
alsó hám közt van. 
(50. ábra; f) A hám
képletek köziíl apró 
gon1bos szőrn1irigye

ket találunk, (50. ábrn; 
a) melyeknek egy
sejtíí nyelén, 2 mi
rigysejtből álló fe
jecske van, tov{tbbá 
többsejtli váJadék nól- Jt\ndzSaalaJ;:Ú 8ZŐI' i d, Of'7.lüpü8p!tl'Oilüh)'lll!l.; e. SÚY8,(\~10>i~ 

paranch:ynrn.; (.szája cs.) 
küli szőröket, (50. áb-
ra; b) a melyeknek sokszor egy-egy sejtje összeesik vonal-
szerűen, a miért az utánna következő végső sejt, nyeles lándzsa
kinézésíí (50 ábra; e). Egy-egy szőrnek utolsó tagja kanalasan 
öblös s e tag válndékot tartalmaz. 
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A levélparnnchymán"k felső részén 1 sm· magas oszlopos 
parenchyma (i\0. ábra; d) van. Kristály képződmények hiány
zana le. 

Összetévesztlletéí a drog vagy lehet közte: 

J\ert·i gyiisziinke levele; e;;: kevésbé keserü, sima vagy csak alig szőrös. 
Innla conyza: levele fogas vagy épszélü, a finomabb érhálózata hiány

zik, kevésbé kcserü, dörzsölve kellemetlen büdös. 
Digilatis auibi!)tUt; virága sárga, levelo kevésbé kcseríi1 széle fli.ré

szos, érhálózata nem emelkedik ki. 
1Terbascwin·fa,iok (v. phlomoides 1 v. thapsiforme stb.) levele vastag·abb, 

nem keserü, szöreik csillagosan elrondezettok. A. ?Jerb. nignun levele tGben 
kilnetszett 

'l'eucrúon scorodonia; levelo nyeles, szivalakú, kopasz. 
Symphyt111n offlcinale1 Jevelo épszélü, ne111 keserll, szőrei éiclesek. 

Egyes adagja legfö'ljebb 0.20 grm. 
Napi adagja legfiiljebb 1.00 grm. 

.Ara,: 10 g1'n1. 2 kr 

Elaeosaccllara„ 

- Olajczuk:rok -

Gyógyszerkönyvünk szerint az olajczukrok egy csepp 
illanó olajnak, 2 grm. czukorporral val\í elclörzsölése által ké· 
szülnek. 

Néha azonbaa előfordul oly eset is, bogy pl elacosacc
harnm aurantii Jlavedinis, vagy elaeossaccharum citri Jlavedi
nis rendeltetik; ily esetben a rendelt czukormennyiséggel a 
f1·iss narancs vagy czitrornsárgájár1ak: megfelelő n1ennyiségét 
ledörzsölvc, nyerjük: az olajczukrot; - míg az elaeosaccl1aru111 
vanillae 1 rész finomra porított vanilla és 10 rész czukoqior 
keverékéből áll. 

Az olajczukrok nem tarthatók készletben, mivel az illanó 
olaj egyrésze állás közben, részint elillan, reszint pedig el
gyántásodik, s e mellett, még a legmegfelelőbb légmentes clzá
Tás daczára is nehány nap alatt, ízökben határozottan észlelhető 
kellemetlen változás áll be 
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Electmuia. 
- Nyeletek, -

A nyelctek többnyire kivonatokból, mézekbol, szörpök ből, 
besüritett növénynedvekből, néha nyálkákból, olajokból, bal
zsamokból, s hasonnernü anyagokból nyert, s legtöbb esetben 
finomra porított szilárd anyagokkal vagy néha azok nélkül 
előállított oly keverékek, a melyekben az egyes alkatrészek 
sern sze111n1el, sen1 tapintás által ne legyenek 111egkülönböz-· 
t.ethotők. 

Allományra nézve megkülönböztetünk electuarium inolle-t, 
a mely lassan bár, de az edényből kifolyik és electnariuin spis
sum-ot, a mely jóval síírlibb az előbbinél. 

A nyeleteket, ha nagyon illanó alkatrészeket nem tar
talmaznak, részint azért, hogy jobb állománynak legyenek, 
részint pedig, hogy az• er·jedéstől és penészedéstől lehetőleg 

óvjuk, vízfürdőn felszoktuk ogy kissé melegíteni. Híívös és 
száraz helyen tartsuk. 

Eleclmuium lentii.vum. Electmu·ium e se1rna. 
- Hashajtó :nyelet. -

Barnásfekete, egynemú, pépes tömeg, ~mely kezdetben 
édeses-savanyú, lcésőbb kesern;yés utóízlí s n1e]y száraz és hüvös 
helyen tartva, erjedéstől és penészodéstől teljesen ment legyen. 

Ara.: 10 grzn. 7 kr, 

Emplastra. 

A tapaszok többnyire zsil'ból, olajból vagy hasonnemű 
anyagokból készült, s közönséges hőnél leggyakrabban kemény 
állományCi oly készítmények, a melyek már enyhe hőnél, sőt 

kezeink között is meglágynlnak, alakíthatókká. lesznek, s a 
bőrre _tapadnak, a nélkül azonban, hogy meglágyúlnának rajta. 

Altalában véve kétféle tapaszokat különböztethetünk meg, 
úgymint egyszerű és összetett tapaszokat. 
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J1Jgyszerü tapaszolc azok, a i11elyok: ,zsi~· vag~ ,olaj, ~.s va
Jamely fémoxydnak (p. ólomoxydnak) v1~. Je.lenleteben ossze
fözése által készülnek; ilyen pl. az egyszeru cltacbylontapasz,_ a 
mely tulajdonképen nem egyéb, mint stearinsavas, palmitm

savas és olajsavas ólom. 
összetett tapaszok ellenben azok, a melyek alaP.anyaga 

többnyire a most emíltett diachylon tapasz, m1g a tobb1 a_l
katrészei viasz, fagygyú~ olaj, gyanták, szappan, higany, no-
vényi vagy állati por0k, vagy 11asonnernü anyagok. , 

A tapaszok közül különösen a fölkent tapaszok azok, _a 
melyeknek újabban az oi·voslásban nagyobb szerep .Jut, a _mit 
· · · ·. k ... ··1 · y is hü"Y o·yóo-yszerkönyvunk 1gazoln1 1atsz1lc azon 01u n1en , o o a , .. 

több ily tapaszt vett föl a hivatalos készítmények soraba. Ku
lönösen áll ez a knutsdhulc tapaszokra (collemplastra) a m~lye: 
·k t u 1 tt be a beteo- orvoslásba, s a melyek megfelelo e nna lOZO, - o f l , · d · 
lmutsclmk, vagy guttapercha tartalm;1knál, 'cigv>: 1ossZll .1 mg 
eltarthatók a nélkül, hogy tapadó kepessegulcbol valamit ve-

szítenónek. · · he· 
11_ tapaszokat általában véve hűv.ös és elógge, s~araz 

lyen kell tartani. Különösen óvni kell a nedvessegtöl az oly 

l l 1 elyek növényi vao·y állati alkatrészeket tartal-. ·.apaszo \:H .1 a in , 0 • , , , 
1 

l · ] kl··,10··nbcn könnven megpeneszednck cs 1gy 1asz·· 1nazna_:e
1 

n11 ve · J , 

nálbatatlanokká válnak , 
Illanó alk~trészeket (minö pL a kámfor s'.b.) t~rtalmaz_o 

tapaszolrnt, viaszos papirba csomagolva legczelszernbbeu Jül 

zár·ó bádogedónyekben tarthatni. 

Emplastrum adhaesi.vum. 

Sárgaszínü, glycerintől és nedvességtől teljesen 111entes1 
· J 1 ct h_ű vös és száraz jól tapadó, egynen1ű tömeg· egyen, a me Y 

helyen tartsunk. 
lvcssóo· pedig eltávolítv3., 

Ha a g·lycerin nincs teljesen kimosva, a nec ~ "" 
akkor a tapasz törékeny és nem elégg·é tapadó. 

.Ara: 10 grro. 4 kr. 
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Emplílstum adhaesivum extensum americanum 
.elastlcum. 

Gyárilag készül s Kautschuk sparadrop néven j út forga
lon1ba; sárga szino, sajátság·os k:ellen1es szaga van s igon jó1 
tapad. 

Ár'a.: 100 : cm. 12 k1• 

Emplirntrurn mlhaeshurn Unteo cxtensum. 
- Fölkent :ragasztOtapasz. Vászonra kent :ragasztOtapasz. -·· 

U gyncvezett, Schirding vászoma egyenletesen fölkent s 
viaszospapir helyett rnousselin-neI betakart (s különösen friss ál
lapotban) eléggé tapadó világossárga színü tapasz, a 111elyet 
közönséges hőmérsékü helyq,n kell tartani. 

·,~ra: 100 D cm. 7 kr. 

Emplastt·um a11glhfanum. Emplash·um gluti1wsum. 
-- Angoltapasz. ~ 

:F'ehór, fekete vagy rózsaszinü sel:yemszövetre egyenlete~ 

sen fölkenve és n1egszárítva, megnedvesítés után elóg'gé ta·· 
padjon. 

Hosszabb ideig nedyes helyen tartva, oly (penész) foltokflt kap, a 
melyek n1ár alig távolíthatók el. 

A1~a: 10 0 cin. 4 kr. 

E111plast1·um cantbaridum Emplastrum veslcatom 
1·ium consuetum. 

- Kőrisbogá:rtapasz. Közönséges hólyaghúz6tapasz .. -

A kőrisbogár részecskéktől apró, zöldes-fénylő pontokkal 
egyenletesen ellátott, barnás-feketés tömeg, a melyet. (a pe
nészedés elkerülhetése végett) nedvességtől különösen óva, 
hüvös és száraz helyen kell tartani. 

1\i·a· 10 gr. 1G kr . 
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Emplastrum eantharidum p1n·petuum, 
Emplast:.rurn et:1pho:rbii. Emplast:ru1n vesicato:rium pe:rpetu.um. 

A kőrisbogár részecskéktől apró, zöldes-fénylő pontok
kal egyenletesen ellátott zöldesbarna vagy zöldosfeketés, ke· 
mény, könnyen törhető tömeg. 

Ára: 10 gTnl. 18 kr. 

Emplastrum ce1·ussae. Emplast.l'um album. 
- Ólon1.fehér tapasz. Fehér tapasz. -

:B~risS n1inőségben szép fehér'! eg·ynemű gyurl1ató tömeg, a 
mely hosszabb állás után egy kissé halványsága színeződést 

nyer, s e mellett többnyire keménynyé, tőrhetűvó válik. 

A szénsava.sóloin tartalom 1neghatározása. 

Ez oly 1nódon töl'lénik, a mint az a biganyta.paszná1, a higanytartaiom. 
meghatározásfira nézv~~iárgyalva. van. A szénsavasólomtartalon1 46-47.6°/0 

Á<\.ra: 10 grm 5 kr. 

Em1llast.l'um diacb~ lon compositum. 
Emplastrum litha:rgy:ri compositu:m. Emplastxum d.iaehylcn 

gummi-l' esinosum. 0
-

Ös szetett dia.cb.yl0n tapasz. Összetett ólom.tapasz. 

Yilágossárga, ~llás közben egy kissé elbarnuló egynemű, 
szívós-tapadó tömeg, a melyben (többnyire mognomolvadt am
moniák mézgás gyantából álló) szemcsék, vagy göcsök ne 
leg'yenok:. 

„4..ra: 10 grro. 4 kr. 

Emplastrum diachlou simplex. 
Emplastrum plumbi sim.pléx, Emplast:ru1n litha:rgy:.ri 

simple:x. ~ 

- Egyszerű dia.chylontapasz. Egyszerű ólom.tapasz. -

Friss rnínőségben, alig halványsárgás, vagy k:issé ólon1-
szűrke (ha nedvesség van jelen akkor egészen fehér), köny
nyen g;yúrható, egynen1ű, szivós ta.pfldó tömeg, a n1ely állás= 
közben legtöbbnyire megsárgúl, s keménynyé, törékenynyé válik. 

1 , 
l 

1 
1 

@ 
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Glyceriniől teljesen kimosYa, s a nedvességtől n1egsza.badítva, legczél~ 
szerübben 1 klgr'nJos rudakban tartjuk. 

Ily n1ódon ugyanis aránylag kisebb fölület 6rintkezik a levegővel, 
.minha sok apró rudat állitanánk elő, - s e lnellett. a. levegő a nagyobb tö 0 

n1eg egész belsejére nen1 léYéu képes oxydáló hatást gyakorolni, a tapas:lí 
belső színe több hónapig teljesen változatlanul mal'ad. 

Vizsgálat. 

1. 25-öü gr1n. tapaszt, 10-20 grm. 
lepárolt enyhe n1elog vízzel kilnosva, 
s a Tizet egy porczolláu cs8szében 
vízfürdőn felére bep<irol.va., a mH.ra
dék édeskés ízü ne legyen 

2. 2 gnn (glycerintöl és nedvesség
től teljesen 1uentes) tapaszt, egy kén1-
csöbe téve, vízfürdőn megolvasztva, 
s 20 gr1n. aetherrel összerázva, leg
alább fele, ol<latlanul 1naradjon vissza 

3. 1-- 2 grm tapaszt meleg t.erpon~ 
Liu~olajban oldva, oldatlan szilárd alkat. 
részek ne ra.kódjanak az edény feno· 
kére. 

4. ·Egy rud tapaszt ketté vágva, s 
a friss felületet salétromsavval n1eg
:ned \"eSítY!'f,° pezsgés ne keletkezzék, 

5. A. tapasznak avas sz::i..ga ne le
gyen. 

Ál'a: 10 gl'nl. 3.;;-,kr. 

Édeskés íz, (a nem) vagy nem 
eléggé kimosott tapaszba.n levő) gJy, 
cerintéí! sz{t.rroazik. 

Ha a tapasz aethel'ben teljesen (vagy 
n1ajdnen1 teljesen) föloldódik, akkor 
zsi,r helyett olaj1Sa:rb6l; ha csak 
17~-20°/0 marad vissza., akkor olajból 
állíttatott elő; a zsírból készített ta· 
paszból csak 40-50°/0 oldható aethe1·· 
ben 

Oldatlan, szilárd leri:tkodás 1 ólon1° 
oxydtól, vagy ff>nióJointól származik. 

Pezsgés, (a lithargyrumban igen 
nagy mennyiségben jelen volt szén· 
savtól keletkezett) cnrbona,toktól ered. 

Avas szag, a nem tökéletesen el
szappanosított zsírtól származik. 

.Emplastrum hydrargyri. 
Emplastrum. m.e:rcu:riale. Biga.nytapasz. 

Szürke, hossza.bb állás után néha (a fölületen), sárgás
zöldes, egynemű, szívós, ta.padó tömeg, a melyben higany
golyócskák (szabad szemmel, vagy helyesebben 3-4·-szeres 
nagyitásnál) ne legyenek kivehetők. 

A hosszabb állás közben néha megzöldülő tapaszt kiszolgálás előtt 

mindig újra kell malaxalni, hogy ezáltal eredeti színét újra visszanyerje. 

A higanytarf alom meghatározása. 

10 grm. tapaszt egy megfelelő üvegedénybe adva, s 100 grm. torpen
tinolajjal leöntve1 vízfürdőn addig hevítünk, míg a tapasz teljesen föloldódva·1 

25 
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h, · k'k az edény fenekére (n1egfelelö állás után) leülepednek. a 1ganyreszecs e · . . 

E k t ldatát a higanyról óvatosan leöntve1 a v1sszama.i·adt h1gannyt1 
kora apaszo . r',, ' -

előbb kevés terpentinolajjal, azután alkoholos káhlugoklattal, s \ egre a.lk.o-
holos aetherrel jól kimosva, a nyert higany 18 18.5°«) tartamnak megfe

lelöon legalább 1.8 grm le •yen 
Ára: 10 gl'm. 8 kr. 

Emplastrum ruinii adustum. Em1ilasl1rnm 
Emplastrum fuscum. 

noricum. 

_ Égetett 6lo:mtapasz. Nü.:rnbe:rgi vagy barna ta:pas:z:. -

Feketésbarna friss minőségben lágy s nagyon tapadó, 
hosszabb állás utá'.n gyúrható (de nem törékeny) .tö:"eg, a 

1 1 l t , tt J•a'mforsza"a van s a melyet apro tablaala-me ync e 1a arozo ~ . a ' „ .. 
kokra fölaprítva, /8 viaszpapirba jól becsomagolva, huvos he
lyen (legczélszerübben jól záró bádogedényben) kell tartan_i. 

A , "t't fénJ'lö-fekete tapaszt, a mely többnyire (a lnlsag-os 
nagyon so e, ó h r· 'k l'i' 

hevítés által létrejött els:tenesedés miatt) nem hajlíthat 1 anem oro e1" , 

ne szolgáljuk ki. 
1~ra: 10 grn1. G kr. 

Emplastrum saponatum. Empfastrum saponato~ 
camphoratum. 

- Szappanos tapasz. -

Fehér vagy halványsárgás, hosszabb 4llás utim jobban 
elsárguló kámforszagú cgynemü tömeg, a melyben (többnyu·e 
szappanból álló) szemcsék vagy gö~skék ne legyenek, s a 
mely nedvességgel (vízzel stbi) érmtkezve, (szappan tartal-
mánál fogva) sikamlóssá válik. . 

Hüvös és száraz helyen, viaszpapirba jól becsomagolva 
(legczélszerübben jól záró bádogedényben) tartsuk. 

AI'a: 10 grm. 5 kr. 

Emulslones. 
~Fejetek. -

Emulsionak nevezzük azon, többé-kevésbbé sürü, tejszerű 
folyadékot, a mely zsíros vagy illanó olajokat, balzsamokat> 
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gyantákat, viaszt stbi, szóval vízben oldhatatlan anyagokat, 
bizonyos nyálkás anyagok segélyével szerfölött finom és egyen
letes eloszlásban tartalmaz 

Azon anyagot, a melyből az cmulsiót nyerjük, emiilyen
diiin-nak, azon anyagot pedig, a mely a fejetté alakítást, az 
·emulgálást lehetővé teszi, emul_qens-nok nevezzük; az emulgens 
többnyjre rnézga, e1nulsin, cz11k:or, vagy rnás, nyálkanen1ű 
anyag. 

Az ernulsiok két főcsopmtra oszlanak, ugymint valódi 
·emitlsiokrct (en1ulsiones verao, vel sen1inales, vel g·enuinae) és 
álemulsiolcrci ( emlllsi ones spuriae, vel pseudoemulsiones). 

Valódi ernulsioknak az olyanokat nevezzük, a melyek 
·olajtartalmú magvakból készülnek; bármily más anyagból nyert 
·emulsiot álemulsionak mondanak. 

Emuisio amygdali1rn. Emul~io commuuls. 
-- Mandola fejet. Eözönaóges fejet. Mandolatej. -

Sürü, tejszei·Lí folyadék, a mely fölrázva az üveg olclaláL 
fogja meg, s a melyben szabadszemmol kivehető olajrészocskék 
ne legyenek. 

Hasonló arány szerint (10 : IOO) kell készíteni a többi olaj
.tartalmú magvak fejeteit is. 

Aral: 100 g1'annnig 29 kr. 

Emulsio 11ieosa. Emulsio olei i1myg(lalarum. 
Mixtura oleosa. 

- Olaj fejet. Manö.ola-olaj fejet. Olajos keverék. 

Súrü, tejszerü folyadék, a mely fölrázva az üveg oldalát 
fogja meg s a melyben szabad szemmel kivehető olajrészecskék 
ne legyenek. 

Ára: 100 gran1n1ig' 23 kr. 

Eucalyptus. 
Származik az eucalyptus globullls Labillardiere·től (myr

taceae, myrtus-félék), Eredeti hazája Ausztrália, de részint 
'3gészséges, balzsamos illatáért, résziut rendki vül gyors növe-

2&• 
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kedéseért igen sok helyen tenyésztik, a hol az éghajlat elég 
meleg. Tenyésztésével különösen Egyptomban, Draziliában és 
Déleurópa egyes helyein, nevezetesen Olaszországban, Spanyol-
országban és Francziaország déli részén foglalkoznak. Ausztriá-
ban Póla a legmagasabb hely, a hol még mogóL 

A 400-500 láb magasságig megnövő eucalyptus fának 
levele, a mely gyógyszerííl szolgál, a szerint, a mint idős vag-y

fiatal fáról gyűjtik, kétféle. 
A fi,a.tal fálc és ágak levelei átellenesek és ülők, tojásdadok, 

széles alapúak, vagy néha alapjuknál szívszeriíen kimetszettek, 
épek, aránylag vékonyak, hártyaszeriíek, szürkészöldszínűek, 
vagy alúl kékesszürkék, 10-15 cm. hosszúak, alapjuknál 4-8 
cm. szélesek, szélei kevéssé visszahajlottak. Fősre vastag és 
az alsó feliíleten kiemelkedik s a belőle kinyúló mellókorek a 
levél széle mentén egymásba hajolnak. 

Az idJ,seub fálc és á,qak levelének 2--3 cm. hosszú nyélczéje 
vanj vá1talcozók, sarló vagy kasza alakúa1c. vag'y nél1a tojás
dadok is, alapjuknál elkeskenyednek, ép széliíek, hőrszeriíek, 
merevek, zöldes sárgák, 12-20 rm. hosszúak és legnagyobb 
szélesséf(ök 4-6 cm. A levél mindakét oldalán számos barna 
mirigy látható, a melyek fris állapotban gyántával vannak 
telve. A levél e mirigyeknek megfelelő helyen, ha világosság 
felé tartjuk, áttetsző pontozottságot mutat. 

E barna mirigyeken kivűl a levélnek még igen sok he
lyén apró, barnás paraszemölcsök emelkednek ki. 

A levél széle egész kerületén ormósan meg van vasta
godva s ez ormón belű] mintegy 1 '/, mm.-re, azzal mindenütt 
}lárhuzamosan, egy kissé hullámosan, egy-egy oldalél· vonul, 
e rnelylyeI az alig kiemelkedő főérből kiszakadó mellékerek köz

lekednek. 
Íze fííszeros, kesernyés, eleinte meleg·ítő, később hiísítő, 

szaga kivált dörzsölésl(OI'7 balzsamos. 
Alkatrészek: 6"/0 illóolaj, a melynek legfontosabb részét 

kámfor hoz hasonló szagú. színtelen folyadék, az eucalyptol képezi ; 
ez az illóolajnak 50--60"/o-át teszi. Van továbbá csersav, gyánta, 
·viasz és keserűanyag. (Némely faj, illóolajban igen gazdag pl. az e·. 
amygdalinus, de illóolaja eucalyptolt nem tartalmaz. Schimmel), 

-·· ·o· Szii~~ti _szerkezet. (5L. ábra.) A hámot fölííl-alúl négy
nzoblctes "'blas se_Jtek alkotJak, a melyeket vastag cuticula bo-

DJ dbra. li11ca1ypl-ns /p,l)c'l li:c1·cszl1nets.z:ete, 

rít (5 l ábra, a) E hám 
sejtek között sok elyp
tieus, vagy kerek szá
jacs látható. (51. ábra, 
e) A levél parenehyma 
mindkét oldalán 2-4 
sor n1agas oszlopos 
parcnchyma van, (•31. 
:\.bra, b és d), a mely 
fiüktizor n1njclncn1 ösz

szoér cgyn1ássa} 1 úgy~ 

J-1ogy csak ke;-,;keny 
esí1c rnnrad a lü\'él 
köriopén n SJ;ivn.c.so~; 

pan~ncl1y1na (i) l. úbrn 1 

e) szú.rnára. Ebbe >:an-
nalc az edényn;_ynlú
bolz bo{1g·yaz;ódva. 

A pallisad J'.éteg 
·J„ folsii f,•Wlol !u\,ma onticuln ptl,l'kúnynyal; /1• a foltiö 

d. I\~. ulso foliilu!. t·JlJbczifrü.•; Oé!zlopnspu1·onohynulja; 

f', s~iv::to,J·Jspni·euull,vnrn; e. s:.::6ja!'8; /, olujtr\.etó, b•> 

87.:Ü11dt. gy<iHUlll l.al'talornuw! y). ÖSSZ8fÜg'g,'f:Sét S(lk he-

- _ _ _ . _ lyc11 n1egszak_ítják_ n, 

n_ag)' c;(Jty::;ogen olaJtactók (Dl. úbra
7 
f')

1 
a. rnelyelz kcrek:dcdek, 

vagy g'yakrabban tojásdadok éz.; csuk ritka o~etben feküsznek: 
a lev·él k~)z;.opún 1, 11ane1n lleg·yeselib csúcsoklcal, 1101 az eg·yiki 
hol_ a rna"'k liamhoz közelednek, s hossztengelyük keresz
tezi n JeveleL l 1~z ,olajtarLók út·(iben /:'.l',YHkt·n.n beszára.dt gyántás 
anyagot kapunk (öl. ábrn, y). · 

, _i\._ prt1:asznn1ölc.sök részint az oszlopos parencl1yn1a lzöió 
nynlnak, reszint azon kiviíl feküsznek, s különváló kerekdorl 
csoportot k:épeinek, a 111el31 nck apró parase.1't1.ei ,sÚQ.'ai·asnn és 
l .. b - ·~ 
""'-cor _ ~11 .:'~~1nak rendezkedve. J~ sejtek eg'y része barna) Yap;y 
bar11asvo1·0.ses. 

, Az ,?szl~po_s~ és szivacsosparenehy111a egyes sejtjeiben 
boglai·Jzet·u kt·1stalycsoportok és magános kristályokat kapunk. 
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A fiatal leveleknek cut.iculája vékonyabb, palissadja pedig 

csak fölül van. 
~~ra: 10 gr1n. 1 kr. 

-- Kutyatej. -

Származik az euphorbia resinifora Berg.-től (euphor
biaccae, kutyatejfélék). Marokkó hegyes vidékein honos, kak
tuszhoz hasonló évelő növny, a mely hozzánk legtöbbször 

J\foo-adorból kerül. 
D Gyógyszerül anővénynek levegőn megszáradt tejnedve szol

o·ál a melyet nyár végén nyernek olyan módon, hogy a g·yü-
D ) 1 ' "h 
111ölcsök _/teljes n1egérése előtt a négyszög etes aga le or11101 a 
hemetszene k, a mire azonnal kifoly a fehéres tejnedv és a 
növény ágainak cr;úcsá11 meg is szárad. Osszogyűjtésénél po
rától a szájat, orrot és szemet gondosan óvják. A leírtam egy
szerű módon nyert tojned v igen sokféle alakot mutat: ékalakú, 
gömbölyded, három bütykös, vagy kagylós stb. s rendesen bor
sónagyságú, vagy ritkán magyarónyi darabban fordul elő a 
kereskedésben. A darabok gyakran át vannak forva, szennyes 
halvimy sitrgák, homályosak, vagy áttetszők, hidegben tőréke
nyolc. Szagtala11, de heVJtve, különösen izzó szénre dobva, áro
más benzoéra és tőrnjéme ernlékeztetö illatot. terjeszt. 

Í?,e tartósan égető, csipős; pora. szerfelett heves tüsszentést 
és bőrlohot okoz s ezért. óvatosan kell bánni vele. Vízben és 
borszeszben csak részben oldható. 

Közbevogyült ágdarabocskáktól meg kell tisztítani s óva-

tosan tartani. 
Alkatrészek; 38°/„ alaktalan gyánta, 22°!., e1iiJhorbo11, 18°;0 

111éz,r;a, aztán alniasavassólc és lca~dsuk. 
J:~ra : 10 gr1n. 5 kr. 

Exh·acta. 
Kivonatok. -

Szoros értelembell vett kivonatok alatt oly készítményeket 
értünk, a melyek az e czéha szolgáló, s néha igen jelentékeny 

/ 
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hatóanyagot tartalmazó növényekböl, vagy azok og·yos, a ható
anyag legnag~>obb mennyiségét tartalmazó részeiből, megfelelő ol
dószen:kkel kivonva, s bizonyos állományra bosürítve, nyerotnek. 

A kivonatok, - a szerint, hogy a kivonásra minő oldó
szert alkalmaztunk, -- különböző elnevezést nyernek; a mon
dottak alapján vannak; 

Vizes kivonatok, ( extracta aqnosa); 
szeszes kivonatok (extmcta spirituosa); 
aetheres kivo11atol<, (extracta aetherea); és végre 
:wtheres-szesz•M kivona1ok, ( extracta aethereo·spirituosa). 
JÍ.llomimyukra nézve a kivonatok gyógyszer könyvünk szerint: 
~'olyékonyak, sürűfolyók; ezek a tisztított mez sűrüsé· 

gével bi rnak ; 
,;í\rilk, ezek oly pépsCLrüek, hogy kibíílés után az edény

ből nem őntbetök ki, s a lapoczról nem folynak le; 
félsiirűek ; ezek a folyékonyak és sűrűek között ál~ 

lannk; 
szárazok; ezelc egészen besürítve egymagukban, vagy 

va.lan1ely indifferens száraz anyag (óde:;;;g'yölcérpor, tejcznk:or 
vagy gyógyszerl\:önyvünk szerint dextrin) 11ozzúk:ev~iróse folytán 
poná dörzsölhetiík. 

idegen1líthet(ík még az n n. fluid extl.'actok (extracta lluida), a 1nelyek 
habá1· ne111 hivatalositk, de a g'yógyás:t.alban rnút• is nagy s7.oropot játsza.~ 

nak; ezek a festvé11yek állon1ányával birua.k. 
.L\._ nli a ki,·onatok azonosságának n1egállapítiís!i.t ós batóa11yag-1nony~ 

nyiségónck n1eghatározását illeti, - habár a.z ezekre vonatkozó cljárások1 

részint mt~g nagyon hián;i1 osak, részint pedig· neu1 1ninden osotbcn megbiz
hatók, - luin<lazonáltal egyes esetekben, különösön az alkaloida tartalmú 
kivonatokat illet6leg, az ed<ligi. viszonyokhoz képest elég'gé megbízható ered~ 
mónyeket nyerhetni általuk. 

_Különösön I\_remel, Dockurts és I-Iolst, Dietorich, Ita.lie, stb. azok, kik 
üja.bb időben sokat foglalkoztak és foglalkoznak 1na is, a fenneLb említett 
czélokra vonatkozó s ma már nagyon is szükséges eljárások rnogállapításával7 

s n1egllatiirozási módszerük egy nélllelyiko o inunkába.n isruerteb·e van. 
\Tógre, a n1i a .kivonaLok esetleges fert{)zményeil·e vonatkozó vizsgá,

latokai illeti, er1•e nézve a következőket kell szem előtt tartanunk. 
J _A. kivonatok, a nekik u1egfelelő állon1ánnyal, színnel, íz- és illatLa.l 

birja.uak, s az előállításra szolgáló oldószerben (1: 20) tökéletesen, (R több~ 

ny.ire tisztán), oldódjanak föl A száraz kivonatok, nagyobb mennyiségű, 

nyákos ::iuyag tartaln111knúl fogva többnyire zavarosan oldódnak. 
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Oldatlan anyagok legtöbb esetben n helytelenül (szabad tlizön) he· 
párolt készítményekben vannak jeleni s mt1gégott._. elszeneseclctL részecskék

ből állanak 
2. A. kivonatok fémekkel, killönösen rézzel 1

) továbbá ón, ólom (s le
hetőleg vassal) no legyenek fertőzve ; ezek kipuhatolására, köYetkez(Heg' 

járnnk e1: 
1-2 gr1n. kivonatot 4-8 grtn. lepárolt vízben eldörzsölve, s az ol~ 

dathoz egy pár csepp sósava.t adva, egy fényesre csiszolt vaslapot és eg-y 
ügyan oly zinklapot állítunk bele s ezul<í.n az oldatot forrásig be\~ítye, fél~ 

ót·ái,q á\lani hagyjuk. 
Ha ezen jdő elteltével a vas vagy zinkla.pon vö1·ös folt >ngy lcrnko

dás támad, akkor réz) ba a zinklapon szürkésfehér. a.kkOI' 1fn, ha pedig a 
zinkla_pon szürke lerakódás vagy folt támad, akkor ólom van jelen. 

}dinthog-y azonban a most említett reaktiók csak is a vízben o/.dható 

kivonatokkal bajthn,tók végre, ennélfogva a fertőző f('n1ekre Ynlö >izsgála~ 

iot logczélszerlihben követker,(íleg eszközöljük 
1--2 grrn. kivonatot hamüvá égetso, s a hainút higítotl sósavban 

oldva, az oldathoz kónhydrogónt öntünk1 ha csapadék >agy zavarodás ke~ 

letkezik, akköl' réz, ólon1 vagy ón van jelen; ha rnost a kéiulét (esetlcg'es 
megfiltrálás utá.n) am1noniával túltelitve, kéua1nmoniu1n1na.l kez0ljlik1 akkor 
csapadék ne, s legfcnnebb csak (vastól szá.r1uazó 1 színeződés álljPn be. 

t Extractum aconlt.i (tuhernm). 
- Sisakvi:rágkivonat. -

Higított alkohollal készített kivonat, mely SLll'l\ nllománvra 
bepárolva, sárgás-barna tömeget képez; 1•ízben és hígított al-
1rnholban oldható. 

J) Igaz ügyan, hogy ruiként azt ch'. C.+a.lippe 1nár 18'{7~ben, később 

lll~lsok, üjabb időben Hell. PharnL Post 1g94_ ápr. 22. 1 28.) kisél'lctoi beig<1.
zolták, i·éz majdnem minden növényben van jelen, azonban e n1ennyiség a 
vizsgálandó 1--2 grm. kivonatban oly csekély, hogy a fenneh1.1 említett 

--rouktióva1 nen1 rnutatbató ki ha azonban mégis találunk rezet, akkor biz~ 

tasak lehetünk arról1 hogy az. Tn{u' nen1 a növóny tel'lnészetcs I'l~ztartalilla 1 
hanem t:sakis (a készítésnél alkalmazott odéilJektöl származó) fertöztnény. 

A bajor cl1enlikusoknak 189::1-ban R.egensburgbnn tartott gyíiléséu 
:Niayrhofor, Leh1nannak élettani vizsgálat.a.i alapján kirnondotta, hogy 1 klgrm. 
befőlt gyii1nölcsben 25 1nilligrm. réztartalom, az egészségre á1ialmatla11nok te~ 
kintendő; niennyivel kevésbé lehet ártalnias {mondja.. Hell) 25 millignn. réz 1 
klgrm. kivonathan

1 
tekintve, hogy a kivonatokat átlag O·l-1 gr111. a(h1gok

ban vesszi.ik inag·unli ba, míg a fenneLbi éleluü czikket jóval nag;yobb n1eny

nyíségekbon. 
A kilogrammonként 25 uülligrrn. rezet tartaliuazó ki>onatból, 1~2 

gramn1ot a. fennebbi módon megrizsgálva, a réztartalon1 nern rnutnthntó ki. 
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Hivatalos az eg'yenlő rész dextrinnel kiszá1·ított készit1nén,y. 
Alkatrészek : Aconitin, C~3H43 NOl'l gyanta, c-r.nkor 

Azonosság xneg;állapítása; 

1. 0.5 grm. kivonatot u~,ran annyi, vagy esetleg két rész vízben oldva, 
a..z oldatot előbb egyenlő n1ennyiség·ü mószhydrátta.l, azután hasou n1eny
nyiségíí talcuin venctu,mrnal óvatosan összekeverjük; e keveréket oly Ü>eg

tölcsórbe tcss%lik1 a melynek alsó nyílását előbb 2 ctmtl' .. hosszú, paruut du
gasszal könnyedén elzártuk, s azutan a dugaszt aelberrel megoedvesítettiik, 
..i1-z ily módon, a tölcsérbe helyezett kovoróket (hideg) aetherrel (01 grin. 
kivonatra 10 gr1n. aethe.rt, számítvn) pcrkoláljnk kivonj11k s az aethcres 
ki-vonatról az acthert elpárologni hagyjuk. ' ' ' 

1'1.z aothor elpárolgása után nyert maradókhoz, 1.5 g'l'lll, phosphorsa
vat adva, az oldatot folytonos keverés n1ollett, .szabad tüzön óvatosan be
siirítjiik, a, midőn is, a n1egfclelő töménységre siiritott ol(l<tt halál'ozott üiollJa 
színeződést nyei-. \Dieterich.) 

2 Ila OJí grni. kivonatot 50 grm lepárolt vízbPn oldunk, s az oldathoz 
vaschloridoldatot öntiink, nkkor sötétebb színe%ődés kcletk.ezik. 

3. A kivonat kczclotbon édeskés, később éget.<:í, csípős fzíi, vógTo 
pedig a nyelvet érzékot.lcnnó teszi. (Régi kószit1nény ez utóbbi tn!njdon· 
sággal nem bír.) 

Az alkaloida mennyiségének meghatáro?.ása, 

7.5 gl'm. kivonatot, egy porczelláncs6szébo mérve, lD köbcn1. lepá
rolt vízben oldunk; nz oldatot egy 150 köbcentin1étcrre osztott liveglom
bikba fl,dva 1 s a csészét 5 köbcrn. vízzol utántuosv:t, a.z egész JU\'nynyisóg
hez övat(1san annyi ~J;J 0/0 -os alkoholt aclagolnnk, hogy az oldat éppen 150 

köb cm legyen. Az alkohol csak igon kis adagokban adható az oldathoz, és pedig 
azért, hofry a;1, ez által kicsapodó fehérnyene1ní.í. anyagok. la;,sankónt és tinom 
apró pelyhi~kbcn váljanak lo, s az alkáloidáliólse1n1nit r11agukkal no rrio·adjanak 

3 -4 Ól'ai állás után, a.z ily 1nódon megtisztult oldatból, 100 köbc~~1ti;neLe.r~ 
(a n1i éppen 5 g['Jn kivonatnak felel meg) leszürlózünk1 s azt. egy porczel
lán csós?.ébe adva, s 25 köbcn1. vízzel fölhigít\Ta, folytonos kevorós mellett 
vízfürdőn a.ddig púroljuk, \körülbelől 25-30 köbcenti1netcrro) míg az a!ko 0 

holl teljesen elüztük. 

Ekkor az oldatot, - hogy abból a gyantanern('i anyagok ti:ikélelosPn 
lev:'illiassanak, -~ 3-4 óráig állani hagyjuk, s azután rnog>nodves(tett fehét' 
szürőpapiL·on, egy választótölc8érbe átszüdézve, a szliröpapirt kevés vizzcl, 
óvatosan utúnn1ossuk 

.A.z ily inódon nyel't és savi halással biró oldatot, hog'y abból a 
rr1ég jelenlev6 gyantauernü anyagokat és szorvessavnkat oltávolíts-,ü::, - a 
választótölcsérben 15-20 köbcm. cblol'ofol'1nmal kil'áz:tnk. 2 -3 órai állás 

után, a chlorof'ortnot (minthog'y abban még ekkor• á!ká!oida nincs) oltávolítva, 
a visszamaradt oldatot, kovós szénsavaskáliurn1nal határozott lt1g0Rsá téve, 
há.rornszo1• egymásután ós pedig 20, 10 és i) köbcm. chlorofonn1nal kiráz-
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k · 1 l °'á 's olkalmával 2-3 óráig érintkezésben hagyjuk a két zu , s lllinc en 01 za ,_„ 

(cbloroformos és vizes• réteg·et egymással. . 
Vé re a három kirázás által nyert chloroform oldatokat, egyma.ssal 

egyesítve~ egy ogyenes falú 1 jegcczítő üve~tál~ól, közönsó~·es, bő~é-~ elpá~ 
1 · h · 1 . ily rnódon nirert alkaloidaJOa'eczek:et, kensav folott ad-ro ogn1 agy,1u :e, az . e- , . „ 

d . á .,. 1 ruío' többé súlyveszteség nom áll bf', s azután len1erJuk. (Kremel). ig sz r1 ,Jll e, 0 
Az alkaloida. tartaloni (friss ki vonatoknál) 1 .4-1 ,P 0

10 *) 

Az ·1 módon nvert alkaloida laconllin) a kivonat a.zonosság·ának meg-
1 y L , 0 ' < 

határozására is szolgálhat, a mire nézve lás:l az aconit1n a:-:onossa.g1 meg~ 

határozását. , · · . ál · 
Az alká\oida mennyisége, a bclladonna ki vonatnál leírt modon, titr as 

által is megbatározt-.ató, a roidön is az alkaloida által megkötött minden köbcro. 

/ 
normál sósav, O.OOG33 grm. acouitinnak felel meg. 

! 101) 

Egyes aclagja leqföljebb O.OB grm. 
Napi ciclagja legföljebb 0, 12 grm. 
Ára: 1 grni.. .7 kr 

t Extractum aloe~ 
~ Aloeld.vonat. -

Lepárolt vízzel készített kivonat, mely szánizra, párolva, 
sárgásbarna szcn1cséket vagy a.lak::,alan darabolcat k.cpe%; víz
ben és hígított alkoholban oldbato 

Hivatalos a dcxtein nélkűl klszá1·ított készítmény. 
Alkatt·e1'>zek: Aloin (?) C17 fl180 7 nloelceser(í. vagy aloetin 

1\zouosl'HÍg n1egállapl tásn. 
1. 0,1 grm. kivonatot, 1 köbcm. 3 rész ví_z és 7 rész alkobolból álló 

1 · 1 l h ezen a.etheres kivona,t-kcverékben oldvr•1 5 köbcrn. aethel'l'E' ra.zzu r. <1; a ," 
·b l á 1 t t a inRradékhoz 5 ból 4 cseppet egy potcz;ollán csésze cn o p,.ro og a .va, 

k 11 ( · !r aloefaJ·nál) sál'~tász(.)!cles sz[~ csopp tömény kénsavat adnn , n. i': ;:or .mnH. ~n " ' ~ 

nozödés keletkezik .. 
2. Az elí:íbbi inódon nyert aotho1·es kivonatból 8 .csepr_iot, 5 kobmu. 

h 1 1 · •t g CS<'l>IJ ainn1oniával összerázva, csa.k1s a h1vatnlos (cap· aet e\'re 11g1 vn, s . , . . 
földi aloeból nyert) készíttnény ln utat sárgászöldes színeződést, 1:11íg ~ töbln faJta 
inkább világos sárga, vagy sárgásbarna színozödóst nyer. (D1oter1cb.) _ . 

3 JI::gy pár decigrrn. kivona.tot kevéR vízben oldva, az oldatot add.1,g 

1 · .,. k · · ozo"déso alig van· ekko[' kevés kónsavasrozet adva hozza, 
ng1 JU ' mig SZLil , ' < ' 

, , ' "dés áll elő· ha most. kevés chlornátoiumot adva hatarozott sarga sz1nezo , 
az oldathoz, az oldat fölülotét enyhén hevítjük, akkor vörösibolya színe-

z6dés koletkezik. (IClunge féle cupraloin reactio.) . 
4 A kivonatnak l'endkiv(il keser(í íze és sajátságos undorító illatta van. 

Ára: 10 gl'1n. 1H kr. 

-- -~Az alkaloidák mennyisége a. doxtrin nélküli kivonatokra él'tendő~ 

395 

t Extratum be! hufomrne (radicis). 
- Nadrag11lya kivonat --

Hígított alkohollal 
bepárol va, barnásfekete 
koholban oldható. 

készített kivonat, mely sűrű állományra 
tömeget képez; vízben és higított al-

Hivatalos az egyenlő rész dextrinnel kiszárított készítmény 
Alkatrészek: Atropin C11H23NÜ3 hyoscia11iin C17 fI23 J\03 és hyoscin 

C17 1-I~ 3 N0u, ezen kivül asparagin, (mely idővel kijegcd), czukor. 
Azono~uJág niegállapítása. 
1. 0.5 grni. kivonatot 20 grtn, lepárolt vízben oldva, s az oldatot chlo-· 

rofor1nmal kirázva, a chloroformoldatot elválasztjuk, s elpárologni hagyjuk. 
A maradékot forró vízben oldva, megszürlózzük, s 1 csepp amn1oniát adunk 
ho:;;zá, a midőn is az oldat, határozott sárgás-zöldes fluorescentiát mutat. 
(1\1egkiilönböztetés az ex tractum hyoscia1ni fol-tól, mely hasonló eljárás 
mellett, nern ílnoreskál. 

2. 1 csepp 1negszi.irlézett 5°10 -os vizesold
4
at, szernbe cscppintve, a pupilla 

kitágulását errdményezi. {I\llelichar u. Soydr.) 
Az alkáloidak niennyiségének n1eghat:'t.roziísa. 
2.5 grrn. kivonatot B köbc1n alkohol és 6 köbcrn .. lepárolt víz keveré~ 

kében oldunk, s a?: oldathoz 1 köbctn. an1moniát adva. egy választótölcsér~ 
bon előbb 20, azLJtáu kélszer 10-lü köbc1n chloroformrnal rázzuk ki. A 
vizesalkoholos folyadéktól elválasztott és cg.v1nással {'gyosített, chlol'ofor1n., 
részokct, vagy lepároljuk, vagy elpárologni hag'yjuk, s a maradékot 5 köbcm. 
1

/ 1 •1 nonnál sósavban (a mi GO köbcm. 1/ 100 norm{il sósavnak felel meg) 
oldva, pár perczig vízfürdőn hevitjük 1 megszüdézziik s a szüröpa1Jil"t ko~ 

vés vízzel után mossnk. (Ez által a sosav bizonyos részét, az alkaloid 
n1cgköti.) Ekkor a szlil"léh0z indikátor gyanánt pá1· csepp coccionc\Ja fest~ 

vényt adva, 1
/ 100 norn1ál kaliluggal (a meg ncrn kötött sósavat) addig tit~ 

rá.ljnl;: vissza, míg a folyadék ibolyavörös színeződést nyer. 
l\1intbogy az alkaloid.a által megkötött minden 1 köbcrn- 1/

100 
normál 

sósav, 0,0028\l g'I'ln. atropinnak (beloél'tve a jelenlevő hyosciarnint ós hyoscint 
is) felel n1og, ennél fogva a visszatitrálásl'a elhasznált t/Ho normál kalilúg 
köbce ntiinet(woinok szá1nát, levonva az 1/ 100 11ormál sósav 50 köbcentiinét.e~ 

rébfíl, s a 1naradékot 0.0028fl-czel szorozva, 1negtaláljuk az alkáloida azon meny
nylsógét, a moly a vizsgálat atávett 2.5 grrn kivonal.ban jelen van (Beckurts). 

Az; a,lkrft·iorla. inrfalo1n (atropin, hyosciamin és hyoscin) 1.G-2. 5o 
0

. 

Ha tit1·álás után a ké1nlót, kálilúggal 11.'tgossá téve, aelher, -vagy chlo~ 
rofornnua\ kirázzuk, s az a.cther vagy chloroformolda.tot elválasztva, egy 
porczellá.ncsészéböl elpárologni hagyjuk, akkora vissza inaradt alkaloidával, 
az azonossági kérnlés kiivetkez(í\eg ejthető meg: 

Egy kisjegec;:.: alkaloidot egy porczelláncsészében pár csepp füstölgő salét~ 
ron1sa \'Yal, vízfiirdGn Lcpárologtatva, s a sárg'ás u1aradókot ví.znientes alkoholos ka-
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lilúggal megnedvesítve, intensl\r ibolya\ későlib -vörösbe átmenő színe7.ődés 

keletkezik. 
:Niinthogy azonban hasonló e1jál'ás mellett, a veratl'in is. ug~_an ily 

színeződést. mutat, szükséges
1 

hogy a kémlcl-2.st Beckmann szennt kovotkc·· 

zöleg módosítsuk : , , ~ . 
Az alkaloidáh61 eg'y kis jegr;cz dal'ahot, keYCS saletromossava·~- kal!11tn1 

s tötnóny kénsavval oldörzsiilve 1 kevés ·vL::es ~<1Jilúggal ~edvesít~.u~: _n1eg; 
·1 1·, ' - ll tt mol' a yeratl'Ín nern s csak1s az ittrop1n ad voros1bolya iyeJarasmee, ,. ' 
színeződést 

l\1inthog·y azonban a f(istölgő salétro1ns:i.vval _eszközölt reak!io alkal-
inával netncsak a bella.dona kivonatból nyert atropin, hanelll a hyoscia.tnus 
kivon~tból nyert hyosciarnin is yörösibolya színeződésl mutat, enuélfog"v:J, a 
belladonna és hyosciamus kivonat közötti külörnbség fölls1nerós végett, lásd. 

az 1 pont alatti a.zoriossági iueghatározást 
Az fllkaloida niennyiségc, az aconitu1n kiYonatnál leil'l n1ódon1 súly-

elemzés által is meghaUíroz:ható 

Egyes arlagj" lcgfoljebb 0 05 gnn. 
Napi adagja. legfó"ljeúú 0·20 grm. 
Ára.: 1 gnu, 6 k1· 

Extractum cah1mba". 
- Kolombóki'1'onat. -

Hígított alkohollal készített kivonat, mely szárazra pá
rolva sötétbarna, leggyakrabban fekete szen1csók:et, vag;r ala1c
talan tömeget képez; vízben és hígított alkoholban oldható; 

íze _nagyon keserü. 
Hivatalos a dextrin nélkül kiszárított készítmény. 
Alkatrészek: Coü~n1bin C21 H2,10p berUel'in O.,ol--l17N04. 
Azonosság 1negállapít{u~a 
1. 0.1 grni. kivonatot, az aconitun1-kivonatnál loirt módon 1nészhsdráttal 

kezelve, s az aethor elpárolgása ulán nyert 1naratl6kol1 5 köbcm víz és 5 cs~pp 
sósavból álló keverf~kben oldva.1 - ha ezen oldathoz chlór (vagy brorn) vizet 
adunk, akkor az oldat (borberin tal'talroánál fogva) -vörös színeződést nyee. 

lvlinthogy azonban berberin, úgy az ext. berbcl'is, valanlint az ext. 
hydrastis canacl.-ben is va.n jelen, ennélfog'\'a a megkülönböztetésre kön 

vetkezőleg járunk el : 
2. 0.1 grm. ki\TOllatbó\ a fennebb említett inódon, a.z; a.ether· elpárolgása. 

után nyert maradékot, 20 csepp tön1énykónsavban oldjuk, a inidőn is, ha 
colombo-kivonattal van clolgunk1 akkor az oldat YÖrösbarna színe:r.ődést nyer, 
míg a berberis- és hydrastis-kl\·onatok oldata majclnen1 oiaj.-:öldtlé >{Llto~ 

zik (Dieterich). 
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Az alka"lói<la 1uennyiségének rneghatá:eozása. 
I-Ia egypár gnn. kivonatot higított ::>.lkohoJban oldva, 2-3-sz:oros meny<• 

nylségű szénsavasmészszel vízfürdőn beszárítunk, a.kkor1 ba a rnaradéko 
o]őbll aether1 azután chlorofortnmal t•ázzuk ki, az aether elpárolgása után 
coloinbin, a chloroforin elpárolgása után podig berberin marad vissza. 

Az alkalóida-ta·l'/ldoin': berberin 13.6°/0 ; colutnbin (keserű anyag) 50;0. 
Ára: grni. 12 kr. 

t Extractum cam1abis i.n1Ucae. 
- Indiai kender-kivonat. -

Tömény-alkohollal készített kivonat, mely sürü állományra 
bepárolva, feketés-zöldes tömeget képez; vízben nem, alkohol
ban oldható. Gyöngén keserü ízú és sajátságos, bódító il
lata van. 

Hivatalos a két rész dextrinnel kiszárított készítmény. 
Alkatrészek : Cannabin s talán cannabinin. 

Egyes adagja legfdljeúb 0· 10 grm. 
NCLpi aclaqjCL leqfó"ljebb 0·30 grm. 
Ára: 1 grm. 7 kr. 

Exh·actum mmtaurli. 
-Eze:rjóf{íkivonat. -

Lepárolt meleg- vízzel készített kivonat, mely suru állo
mányra bepárolva, barna-fekete tömeget képez; vízben és hí
gított alkoholban oldható; íze keseríí. 

Hivatalos a sürü kivonat. 
Ha 1 grm, kivonatot 80-100 grm. lepárolt vízben oldunk, akkor az 

oldat vaschlorid hozzáadása által zöldesbarna színeződést nyer. 
Ára: 10 grn1. 26 kr. 

Extractnm chlníle 
- Chinahéjkivonat. -

Lepárolt forróvízzel készített kivonat, mely szárazra be
párolva, vörösbarna tömeget képez ; vízben és hígított alkohol
ban oldható; íze összehúzó, keserü. 

Hivatalos a dextrin nélkül kiszárított készítmény, 
Alkatré8Zek: Chinin, CioHHN202 i cliinidin~,?) c?.QH~~N~02; c-inchonin,_ 

C19H2~N20; cldnchonidin, C19HHN20; chinacsersav OuH16Ü9 (?) stbi. 
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Azonosság nlegállapí.tása. 
1. Ha 1 grm. kivonatot 80-100 grm .. lepát·olt vízben oldnnk, akkor 

az oldat vaschlorriddal kezelve, zöld1 ·- jód-jódkáliumoldatta.1 pedig barna

ibolya színeződést nyer. 
2. 0.1 grm. kivonatot az aconitnm kivonatnál leirt módon, mészhyd-· 

ráttal kezelve, az aether elpárolgása ntán nyert maradékot 1 csepp higított 
sósav és 3 köbcm. lepárolt víz keverékében olcljnk; ha ezen oldatot 2 köbcnl. 
erős cblórvíz és 15 csepp ammouiával keverjük, akkor az oldat szép zöld 
színeződést nyer. Igen szépen sikerül a zöld színeződés akkor, ha a chlór
vízzel kevert oldat fölületét'e aromoniát óvatosan öntlink. (Tallciochinreaktió). 

3. 0.12 gT1n kivonatot, 5 kölicm. egyen16 rész alkohol és lepárolt víz 
és 5 csepp bigított kénsav keverékében oldva (a hivatale:> vi'le8) kivonat 
-oldata világosslirga színeződést nyer, míg· az alkohollal készített kivonat 

vörösbarna színeződést mutat (Holf. Annal). 
Az alkaloidák mennyiségének meghatározása. 
5 grrn. kivonatot, 10 grm. 50°/0 -os alkoholban oldva, ogy ismert súlyú 

lombikban 12 grm. frissen készített n1észhydrát és 190 grm. tön1ényalk0hol
lal keverünk. A lombikot tartalmával együtt újra len1érve, egy fiigglílege
sen állított hüHível látjuk el, s gyakori fölrázás 1nellett1 egy óráig vízf(ird6n 

hevítjük 
l{ihltlós után, a hiányzó folyadékot, tömény a,lkobollal pótoljuk, s az 

egészet megfiltró.ljuk. A leszűrt folyadékból 100 gra.m1not (ami 2.5 grm. ki~ 
vonatnak felel mog) 0,5 grm. borkősav és 20 grn1 lepárolt vízb(íl álló ol·· 
<lattal keverünk, s az alkohol elüzése végett, vízfűrdéín hcYítünk i\ihűlés 
után a maradékhoz 10 grm. vizet adva, egy jól zárható választótölcsérbe 
szűrjük, s a t>Jzüröpapiron levö maradékot, kevés vízzel jól k.Húgozzuk 1 

kimossuk. 
lVIost az egyesített folyadékokhoz nátronhígot addig ad11nk, míg a, 

folyadék határozott lúgossá válik és csapadék többé nem képzlídik; ekko1· 
hogy a csapadékot oldjuk, 25 köbcrn. acthertt) adunk hozzá s azzal jól 

összerázzuk. 
Rövid állás után, a chinaalkaloidákat tartalrna:zó aetb.cres réteget, a 

vízrétegtől elvála.s:ztva, a vizes folyadékot még kétszer, hason monnyiségí.í. 
aetherrel kirá,zzuk. Az eg;vesített aotheres kivonatokat 1 ismert súlyú por
©zellán vagy üvegcsészéböl elpárologni hagyjuk1 s a visszamaradt alkaloidot 
100 C. foknál addig szárítjuk, míg többé súlyváltozás nem. áll be 1 s ekkor 

lemérjük. 
Az j\y módon, (a 2 5 grn1. kivonatból) nyert alkaloida mennyiségét, 

40°nel szorozva, megtaláljuk a kivonat alkaloida tartaln1át 
0 /0~okban. 

Az aet.lwrben oldható alkaloida tartalo1n :4.50-5°/0 

1) Ha az i)sszes, vagyis a chlorofvrroban oldható tchinin1 chinidin, 

cinchonin, cinchonidin stb~böl álló) alkaloidák mennyiségét óhajtjuk meghatá

rozni) akkor aether- helyett mindenütt chloroformot alkalmazunk. 
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A chlo1'ofor1nban oldhal,ó ó'ss-zes ctlkaloidti (chinin ch1'n1'ct1' h' · h ·d· . ' n, e 1nchonin, 
c1nc on1 u1 stb.) tartalom 6-6.250/0 

... A.z ily módon nyert alkaloida, a kivonat azonossá.gának meo·batározá
sára IS szolgálhat; ugyanis 0.1 grm. alkaloidát 30 O'l'fil vízzel f~o"" 0 , „ , o · ,~v , az 
oldata: Jnhulés_ után megfiltráljuk i' ha e lefiltrált oldatból 5 grinmot, 1 g·rm. 
chlorv1z s nehany cse11p ammoaiáva.l összerázunk szóµ zöld. . · -
dés áll be. 1 es szanezo-

. Az alkaloida n1ennyisége, a belladonna kivonatnál leírt 1nódon, titi•álás 

á~~al IS megha.tározbató, a midőn is az alkaloidiLk által megkötött minden 
kobcm., 1/100 normál sósav, 0.00309 grm. alkaloidnak felel meg'.1) 

Ara: 1 grn1. 11 kr. 

t Extraclum colocynthidum. 
- Sártöltkivona.t. -

. Higítot'. al.lrnhollal készített kivonat, mely sűrlí állományra 
beparolva, sargasbama tömeget képez; vízben és hígított alko· 
holban oldható; íze nagyon keserlí. 

HivataJos az egyenlő rész dextrinnel kiszárított készítmény. 
Alkatreszek: Colocythin Ci;,,.fI84 Ü23 (glycosida) és colocyntkirlúi. 
Azonos11ág n1egil.llapítása ' 
1. Ha 1 gTm, kivonatot 80~100 grrn lepárolt vízben oldunk akkor 

az oldathoz vaschloridoltlatot adva, zöldes S7.Ínezödés keletkezik 
1 

2. 0.05 g-rm. kivonatot, 10 köbcm. ec:.1etaetherben oldva az aethert az 
~ldatlan részről leöntjük, s 3 porczelliLn csészébe osztva, elp~rolocrni hagy· 
,1uk; az aether ~lpárolg~ása ntán„nyert maradékokat, következöleg·"'kezeljük: 

a) Az elso csészoben levo 1naradékot 5 csep1, töme·n k" b ld ·· „ b Y ensav au 
o va1 voros arna színeződés áll elő; 

b) a másodi~ csészében levő maradékot 5 csepp vanadinkénsavban2) 
oldva1 cseresznyepiros színeződést nyerünk; 

e) a harmadik csószében levő maradékot 5 csepp ]~1·öhde-féle kém~ 

sze:·ben ,q) :ld va, a színeződé@ előbb sötétvörös, de nemsokára ibolya színü v ó 
váhk. (Helfenb. Annalen)-

I-Iatúanyag tartaloni · Colocynthin 2 "/ J 1 .u 01 co ocynthidin 2°/0 , 

Egyes adagja legföljebb 0.10 grm. 
1yapi "dag;a legfó'ljebb 0.40 grm. 
Ara: 1 grm. 11 kr. 

----

j Ha csak az aetherben oldható (s g bb" h' · llidinből álló) alkaloidák . , , . na yo ara e in1n s kovés cincho~ 
helyett . d „ m.enny1seget akarJuk meg· határozni, akkorla chloroform 

1 min enutt aethert alkalmazunk. 
1 

2 ) Vanadinsavas arnmoniumnak tiszta (" · k" data (1: 200) omcny ensavban Való Ql-

3) l\!Iolybd~lnsavasnnatrium 
savban való oldata (1: 100). vagy ammoniumnak, tiszta, töménykén-



i\i 
,j},1 

400 

Extractum cubcba1·mn aethereo spiritummm. 
--- Aetheresuszeszeil'i! ku'béba kivonat. ·-· 

Aetheres-szeszszel készített kivonat, mely a folyékony és 
félsürű közötti állományra bepárol va, sárgásbarna tömeget és 
állás közben többnyire lerakodást képez; vízben nem, aether
ben és alkoholban oldható. 

Hivatalos a folyékony és félsűrű közötti állománynyal biró 
készítmény. . . 

Alkatrészek: Cubeb·in C1aH10 Űii; knbebasav C\ 3 H14Ü1 ; illóolaJ, gyanta. 

Azonosság megállnpítása. 
· 1. A kivonatnak csíp5s-fűszeres kesernyés íze és sajátságos balzsan1os 

illata yan. 
2. 0.01 grm. kivonatot 3-5 csepp tömény kénsavval kovorve, él.énk 

vörös (majdnem vérvörös) színeződés áll elő ; ha . kénsa,v ~,el!ett m~~yb~ 
diinkénsavat, 1) has?:nálunk, akk.or sötót csereszn,vop1ros szinezodest nyeru nk. 

(Dieterich). 
Hatóanyag tartaloni: Cubobin 2.6°/„, kubebasav 4°/o· 

Tartsd jól záró üvegben és használat elölt rázd föl. 
1~ra,: 1 grm. 21 kr. 

Extractnm FiUcis :maris aetllereum. 
- Aethe:res páf:rán kivonat. -

Aetherrel készített kivonat., mely a folyékony és fólsűríi 
közötti állományra bepárolva, zöldes barna tömeget, s állás 
közben többnyire lerakodást képez; vízben nem, aetherben és 

alkoholban oldható. . . I (O. c„H,O.J, 
Alkatrészek: .Páfránycsersav, páfránysav (fihc1n) C6HB \ OH 

a 111e1y hosszabb állás után kijeged1 a midőn is a készítmény zöld színe bar~ 
nára változik át; továbbá zöldszínű zsiros olaj és gyanta. 

Vizsgálat. 
1. A kivonat íze összehuzó, csípős; aethert ne tartalmazzon. Aether

tartalom rosszul készített, (az aethertöl tökéletlenül, norn elégg'é megszaba

dított) kivonatot jelez. . „. , , ~" 
2. i:\. fölrázot.t kivonat kis mennyisége, glycer1onel folh1gttva, górc::;o 

alatt, keményítő szemcséket ne mutasson. Keményítő tartalom rosszul ké
szített (besűrítés előtt nem, vagy roszul filtrált) kivonatokra mutat. 

Tartsd jól záró üvegben és használat előtt rázd fel. 
Ára: 1 grm. 23 kr. 

----- · k ti'szta tömény kén~-1) 11.olybdiinsavas-natrium vagy ammon1umna , 
savban való oldata. (1 :100) (= Fröhde-féle kémszer). 
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Extractum gentia11ae. 

- Ta:rnieskivonat. -

Lepárolt melegvízzel készített kivonat, mely sfüü állo
mán3rra bepárolva, sárg·ásbarna, vagy vörösbar11a tömeget ké
pez ; vízben oldható, íze nag'Yon keseríí. 

Hivatalos a súrű kivonat. 
A.:katrészek: Gent·ianasav vagy gentianin C1.1H100

6 
továbbá gentianke~ 

sen'i. \Tagy genÜopikrin 0~.,fl30Ü13 és czukor. 

I-Ia 1 grm, kivonatot 80-100 grtn. lepárolt vízben oldunk, akkor az 
oldat vaschlorido]dattal zöldesbarna színeződést nyer. 

A kivonat hamúvá ógetve, csak 3°/0 harnút adjon; nagyobb harnú
n1ennyiség, esetleg centauriuin vagy trifolium fibr. ki\·onatokkal hamisított 
készíLJnényre tnutat; említett kivonatok ugyanis 12·-140/{, hamút nyújtannk. 

„:'Í •. ra: 10 gTnl. 18 kr. 

Extractum llydrastis canadensls fluidum. 1) 

Hígított alkohollal perkolálás által készített folyékony ki
vonat, mely sárgásbarna színnel, nndorító keserű ízzel s né
mileg opiurnra emlékeztető illattal bír, állásközben néha ber
berinből álló jegeczeket választ. ki; s a nyálat sárgára festi. 

Faj<"úlya 15 C. foknál (osztrák hiv. készít.) 0.945-0.955 ; (ámerikai 
készít.) 0.972-1.333. 

Száraz n1aradék (osztrák hiv. készít.) 14-14.50/11 ; (ámerikai kószít.) 
15-2-!G/o· 

Alkatrészek: Berberin C~0H17 N04 ; hydrastin C~ 1 HnNÜ6 • 

Azonosság megállapításu. 
Erre vonatkozólag lásd a kolon1bó lcivona.tnál leírt azonossági meg

határozásokat. 
Az alka1oida n1enynyiségPnek meghatározása. 
20 grm. kivonathoz addig adagolunk salétromsavat, míg többé csapa

dék norn kelotkezik; ekkor a folyadékot leszürjük és félre teszszük, a csa~ 

padékot pedig - mely salétrornsavas berberinböl áll - kevés vízzel ki
mosva megszárítjuk és lemérjük. 

A leszűrt és félretett. savas folyadékot, egy választótölcsérben ná,tron~ 
lúggal lúgossá téve, az ez által szabaddá levő hydrastint többször egymás~ 

1) Nem bi"vatalos. 

26 
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után a.etherrel kirázzuk .. A vizes folyacléktól elválasztott és egymással egye0 

sített aetheres kivonatokból a hyclrastint1 kénsav tartalmú vízzel való össze
x>ázás által kioldjuk:, az oldatot az aethertöl elválasztjuk, s nátronlúggal lú· 
gossá (s ezáltal a bydrastint szabaddá Léve) aetherrel üjra többször egymás~ 
után kirázzuk 1-~ vizes folyadéktól cl választott, s egymással egyesített aet~ 

her részeket, egy porczellán császéblH elpárologtatva, kiszárítjuk s le
mérjük. (I{ren101.) 

Az ily n1ódon nyert alkaloidok1 az alábbi rnóclon, azonossági megha~ 
tározásra is szolgálhatnak 

A berberin azonosságának niegrillapítÚSli. 
Ila pár jegecz berberint és salétromot1 tömény kénsavval leöntünk, 

akkor kezdetben piszkos, barna vörös színeződés áll be; nemsokára a salétw 
romjegeczektől kiinduló ibolya csíkok jelentkeznek, s az egész tömeg ma~ 

hagoni b1trnára, hossztLbb idO inulva, narancssárgára válik. 
A hydrastin azonossrtuánalc niegállapít/isa. 

Nehány jegccz hydrastint egy óraüvogen kevés töménykénsavval 
meg-nedvesítve, előbb gyöngén sárgás, hevíté;; után pedig, sötét ibolyakék 
oldatot nye1·iink. 

A..lkalofrl. frtrtalo;n: Berberiu 2.28°/0 , hydrtLsLin 0.76°/0 , 

.t~ra: 1 grrn. 2 kr 

Ext1·actum hyoscyllmi foUorum. 

-· Eeléncteklevélkivonat. ~· 

A friss növény kisajtolt nedvéből. hígított alkohollal ké
szített kivonat, mely sűrű állományra bepárolva, zöldesbarna tö
meget képez; vízben és hígított álkoholban oldható; íze kissé 
csípős, kesernyés, illata bódító. 

Hivatalos az egyenlő rész doxtrinnel kiszárított készítmény. 
Alkatrészek: B;1;oscy(unin C11 H211.N0.1 ; at1·opin, C17 H23 NOtJ; h,1Joscüi 

C!.1 H2~N08 , 

Azonosság m.egállavítása. 

Erre vonatkozólag lásd a belladonna kivon:itnál leírt azonossági megu 
határozásokaL 

Az alkaloiclák n1ennyíségének n1eghatározása. 

A_z alkaloida tartalom meghatározása, akár kirázás, - a mint az az 

aconitum, akár pedig titrálás által, a mint az a belladonna ki vonatnál nd va 
van1 - eszközőlhetO; első esetben a nyert ji:igeczeket, - hogy azok tisz~ 

tábbak legyenek, - sósavtartalmú vízben újra föloldjuk, s a folyadékot 
natronlúggal lúgossá téve, chlorofor1nmal kirázzuk, s a chloi•oform clpá= 
11.'olgása után ~ jegeczeket kiszárítva1 lemérjük/ az ily módon nyert alka-

loida jegcczekkel nz azonosság meghatározása, a belladonna ki\7onafból nyert 
jeg-cczok vizsgálatánál leírt módon hajtható végre. 

Ha az alkaloida tartalom 1neghatározáRa titrálás által lÖl'ténik, akkox• 
az alkalojda által megkötött minden köbcentimeler 1/:10o norrnal sósav1 (éppen 
úgy, n1int a helladonna kivonatnál), 0.00289 grm. hyoscyaminnak (lieleérlve 
a jelenlevO atropint és byoscint is), felel meg. 

A lkrdoirla tartaloni: (Hyoscyamin, atropjn és hyoscin egyi.ittvéve 0.2 -0 Jo/G 

Egyes adagja legf'öljebb 0. 15 grm. 
Napi ctdagja legfoljebU 0.80 grm. 
Ára: 1 gr1n. "4 kr. 

Extractum Jiquiritiae. 

- ÉC!.esgyökér-kivonat. -

Lepárolt hidegvízzel készített kivonat, mely folyékony 
állo1nányra besürítvo, vörösesbarna tön1eget k.épez; vízben és 
higított alkoholban oldható . 

Hivatalos a folyékony állománynyal bíró készítmény. 
Alkatré:'lzek: G-lycy1-rkizin (glycosida) 044l:l63 N0

18
, czukor, gumtni. 

Azonosság megállapítása. 

1 A kivonat íze sajátságos édeses, 
2. Ha 1 grm. kivonatot 80-100 gr. lepárolt vízben oldunk, akkor a?.; 

oldat vaschlóridoldat hozzáadására zöldesbarna színeződést nyer. 
3. O.G grm. kivonatot, 5 köbcm. lepárolt vízben oldva, s az oldathoz 

0.2 köbcm. higított kónsaYat advit, pelyhes, glycyrrhizinből álló, édes ízü 
csapadék keletkezik; e csapadék sziír6papiron vízzel jól kimosvD„ amrnonia, 
vagy töménykénsavban barnássál'ga színnel oldható. (Dieterich). 

A gJycyrrhizin 1nennyiségéuek 1neghatározása. 

10 grm. kivonatot, 100 köbcm. lepárolt vízben oldva, az oldatot 100 

köbcm 90°/0~os alkohol hoz:;o;áadása ut<in, n1egszürlézzük1 s a szürlepapirt 
kevés <15"/0-os alkoholla.l ntánmossuk. Ekkor az oldatot egy porczelláncsész;ébe 
téve, abból az alkohol ti folytonos keverés n1cllett, vízfürdün elpárologüüjuk s 
.a lnaratlékhoz kihűlés után 4-G köbe, higitott kénsavat adva, a glycyrr
hizin pelyhes csapi1dék alakjában lo fog válni. 

Az ily módon nyert s szürőpapiron lepárolt vízzel jól kimosott csapa
·dékot 90°/ 0 ·0S alkoholban oldjuk, s az oldathoz kevés ammoniát adva, egy 
:porczelláncsészében bepároljuk s a maradékot. (glycyr1·hizinum amrnoniacale 1 

-C,HHG2 (NH4)N0 18 ) 100 C. foknál kiszárítva, lemérjük. (Kromol). 
Glycyrrhíz·in-tartalo·1n 3-6.5°/0 , 

Ára: 10 grm. 21 kr. 

26* 
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Extraetum malatls ferri. 
Ext:racti:tm ferri pomati. Almasavasvaskivonat 

Savanyú érett alma nedvével készített kivonat, mely fél
sum állományra besürítve, r,öldes-feketés tömeget képez; víz
ben és higított alkoholban oldható. 

Hivatalos a félsűrű állománynyal biró készítmé1iy. 
AlkatrA8zek: Al1nasavasvasoxyd1il1 [C~II3 0H(CÜ.Ü) 1 :F'o 1 e mellott eczet

savas-1 tejsavas~, borostyánsavaH- és csersavasvasoxydul; továbhá az ezeknek 
megfelelő yasoxydsók; oxtractiv anyag·ok. 

Azouos'.'lág megiíllapításn. 
1. A kivonat ízo édeses-savas·Összehúzó, de csípős egyáltalán ne 

legyen. 1) 

2. A kivonat \'izes oldata
1 

sárga vagy vörösvérlúgsó-oldatával kezelv_e1 

kék csapadékot ad. 
A va.s ntennyiségének 1neghatározása 
2 grn1, kivonatot hamúvá égetve) a. hamút hevítés által higított sósav

ban oldjuk; az oldatot egy üveglornbikba szürlózzük, s egy kis jegecz 
chló.rsavaskálium hozzáadása által oxydáljuk és (csak ezután) a szürlepapirt 
ntánmossuk. Ekkor a folyadékot - hog·y abból a fejlődő chlórt teljesen el

távolítsuk - hevítjük s megsziirlézzük, 
A megszürlézett folyadékot eg·y jól záró üvegdugós üvegbe öntve, 

1-2 grm. jódkálium.ot l\Üunk hozzá s összerázás után enybe hőnól (40 C.) 
egy óráig' állani hagyjuk Ezen idő elteltével a kémléhez indikátor gyanánt 
kevés keményítő-oldatot adva, a kiválott jódot 1

/ 10 normál nátriurnthyosul
fát-oldattal addig titráljuk1 míg a kék színeződés toljesen eltűnik. 

Minthogy 1 köbcm. 1/rn normál n.átriumtbyosulfát-oldat 0.0056 grm. 
fémvasna.k felel meg

1 
ennélfogva az elhasznált 1/ 10 normál nátriumthyosul· 

fát-oldat köbcontimeteroinek számát 0.0056-tal szorozva, megtaláljuk a vizs

gálat alá vott 2 gr. kivonat vastartahnát 2) 

A vaslartaloin 3-6 °/o
. A_ra: 10 gr1n 11 kr. 

1) Csípős ízü1 vadberkenyéből (Sorbus aucnparía) nyert készítményre 

mutat. 
~) A ferrisók (oxydsók) iuint tud,iuk 1 föloldott jódidok által, szabad 

jód kiválása mellett, fcrrósókká (oxydnlsókká) redukálódnak. 1v1inthog'y a 
kivonatban a vas nagyobbára mint forrósó van jelen, ez már némileg az 
ógetés és sósav által is, de különösen. a chlórsavaskálium által ferrisóvá 
oxydálódik

1 
s így a jódkáliumból l'lzabad jódot választ ki. A fejlődő szabad 

chlór elűzése azért szükséges, mivel ellen esetben a chlór a jódkú.liumhól. 
szintén választ ki jódot

1 
s így tévesen a vasból nagyobb mennyiséget talál

nánk, mint rnennyi a tényleg jelen van. Végre, minthogy 1 köbcm. 1/t 0 nor
mál nátriumothyosulfát0 oldat 0.0127 grm. jódnak felel mog1 e jódmennyiség 
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t Extraclum mrnis vomicae. 
- Ebvészmag kivonat. , __ 

Higított alkohollal készített kivonat., mely siírű állományra 
bepárolva, barnás-feketés tömeget kepez; vízben és hígított 
alkoholban oldható. 

Hivatalos az egyenlő rész dextrinnel kiszárított készítmény. 
Alkatrészek: Strychn:in, C~ 1H~2N,Oi; br-iicin C13H 15 N.i04 továbbá ke· 

vés loganin (glycosida) C~nH3 ,1 Ü 1 "- zsirosolaj 1 csersav 
Azonosság megállapítása. 
1. A kivonat íze l'endkivül keserű.. 
2. Ha egy pár decigrmm kivonatot porczolláncsészóben egy pár csepp 

higított kénsavval melegítünk, akkor (a jelen levő loganintól) cseresznye
piros1 vagy ibolya szí.nezödős áll be. 

3. Ha a kivonat vizesolclatához (1.20), molyot előbb egy pár csepp 
sósavval meg_,iavanyítottunk, fereocyankaliumolclatot adunk, akkor, ferrocy
anstrichninbfíl á1ló, jegecr-es csa.padék kelotke?.ÜL 

Az alkaloida n1enuyh1égének 1neg·hatá1·ozá8a. 
2 grmtn kivonatot, 5 köbcm. ammonia, 5 köbcm. lepárolt víz és 10 

köbcm. alkohol keverékében oldva., egy választótölcsérben eHíbb 20, azután 
kétszer eg·ymásután 10-10 köbcm. chloroformma.1 .rázzuk ki; az ammoniás 
folyadéktól elválasztott és egymássrtl og·yesített chloroform részeket e1páro" 
logni hagyjuk, s a maradékot 15 köbcin, 1/ 10 normál sósavban (roog·felcl 150 
köbcm. 1/ 100 norm.á.l sósavnak) oldva> a továbbiakra nézve úgy járunk 
el, a mint ar, a bolladonna ki vonatnál tárgya,lva v1n, J\,_z alkáloida által 1neg~ 
kötött 1 köbcm. 1/ 100 normál sósav, 0.00364 grmm alkaloidnak (strychnint1 

brucint ogylittvévoJ felel meg. 

Az alkaloida tartrLiom, az acoo.iturn kivonatnál loírt módon1 kirázás és 
súlyelemzés által is meghatározható. 

Alkalo,ida tartaloni. (Stychnin, brucin) 15-230/
0

• 

Egyes acla,qjct le,qfo'ljebb 0.04 grm . 
Nctvi adagja ie,gfo'ljebb 0.2 grm. 
Ára: 1 grm. 9 kr. 

t Extractum opii. 
- Mákonykivonat -

Lepárolt hideg vízzel készített kivonat, mely száraz állo
mányra bepárolva, vörösbarna tö1neget képez; vízben és hígí
tott alkoholban oldható. 

pedig a ferrisó alakj<lban jolenlevö 0.0056 gr1n. fémvas által választatik ki, 
ennélfogva 1 köbcm. 1/ 10 norrnál nátriumthyosulfát-o!dat 0.0056 grm. fém· 
vasnak felel meg. 
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Hivatalos a dextrin nélkül kiszárított készítmény. 
Alkatrészek: "il'Iorplán C17 HinNÜ3 , codein C18 IT21 NOu, továbbá narcolirt7 

papaverin, thebain, landanin stbi 1 a 1nelyek többnyire meconsa-.;hoz van

nak kötYe. 
Azonosság megállapitása. 
1. A kivonatnak igen keserfí, csípős íze és sajátságos bódító illata van. 
2. I-Ia a kivonatból 0.2 - 0.3 grtnot, 10 gnn. lepárolt. vizben oldunk s 

az oldathoz 1 csepp vaschlóridoldatot adunk, akkor (1uoconsaY1ól C7Il10 7 
szíinnazú) sötótvöeös színezfídés {mcconsavasvas) koletlcezik. 

3. Ha a fennebbi keverékhez l csepp vörös vérlúgsóoldatot adunk~ 
akkor (a 1norphin redukáló hatása folytán) kók csapadék áll elő. 

A n1orphin mennyi~é~Pnek 111egha.tározá~a 
3 gr111. kivonatot, 42 gr111. lepárolt víz Len old\'a., az olda.lot n1egfi ltrá.I~ 

juk; a. 1ncgszürlózett oldatból 30 grmmot (:J gr1n. kivonatnak felel meg)
egy jól záró üvegdugós iivcghen, 10 gnn. tömény alkohol, 10 grni. aether 
és 2 grnL an1n1oniáva.l kevorve, s időnként onybén összürázva-, 24 óráig 

10-~ 1:) e. foknál állani hagyjuk 
·\-'~zen idő elleltével, a kiválott (morphiu) jegeczoket, egy kis szűrő 

papírra gyiijtjük, 2 g'l'HL lligít.ott alkohol, 2 grrri. lepárolt, víz és 2 grrn. 
aetherből álló keverékkel kétszer jól kÜ!1ossuk, s végre 100 e. foknál ki-· 
szárítjuk s le1nérjük. tüsztrák g'yógyszerkönyv).t) 

i<\._ morpbin ta.rtalo1n meghatározása iget1 pontosan eszközölhető az; 

ahtbbi (1)ieterich~félc) eljárás által: 
3. grm. kivonatot, 40 grnL lepárolt vízben oldva., s az oldatot (fölös~ 

leges rázás kikerülésével, - 1niá1Lal a folyadék mnulgálását is elkerüljük) 
17 gr1n. amn1onia és 83 grm. lepárolt vízből álló kev·erék 2 grmjáYal ke~ 

vor\'e, az e czBlra rnár előre olkószített 10 cUn. átnirfröJii szlírőpapiron azon~ 

na.l megszűrjük. 
A_ r11egs,,;ü_rt folyadékból 30 grmn1ot 1 a nü pontosan 2 gT111. ki \"Onatnak 

felel 1neg) egy pontosan letárált üvog'lornbikba mérve, 10 grm. eczetaether~ 

rel enyhe himbálás álta.l öss'ZekeYerjük, s ezui.án 4 gr1111not az előbbi bigított 
an1nio11iá.ból hozzá adva, a keverést addig folytatjuk1 1níg a {kiválotl nar~ 

kotin az aelherben föloldódva) a folyadék 1uegtisztnl i ezután a lon1biJ.::otjó1 

e1dugaszo1va, a folyadékot állani hagyjuk. 
5, vagy leg'fonnebb G ÓI"ai állás után, mindenek előtt az aetherrélcg'et 

(lehetőleg' teljesen) eg;y 8 ctm. átmérőjű szürlepapiron átszürlézzük, s a 
visszamaradt olda.tho?; üjra 10 ge1n. ec?;Olaethert adva, s a folyadékot egy 
pillanatig himbálva, az előbbi sziidepapiron, olőbb az aethcrrétoget, azután 

I) Ezen mogbatáI'ozás szedut többnyire valamivel (1~ 20/o~al kevesebb 
Jnorphint t~lálunk1 inint a 1nennyi tényleg az opiumkivona.tban jelen van i éppen 
azért ba 170fo-ot nyertünk 1 akkor a készítrnény legalább 20°/u, az opium pedig 
melyből előállítva lot.t.

1 
{a gyógyszerköuyvnek megfelelően) legalább 100;0 

n1orpbint tartaln1azott. 
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pedig .a ~izes folyadékot szürjük át; nem törődve azzal, hogy a Jonibikban 
J11orph1n Jegeczek maradnak vissza. 

J\1ost a lombikot, eczetaethorrel telított 5 grn1. lepárolt vízzel kétszer 
egymásután jól kiöblítve, s 11, folyadékot a szürlepapü·on szintén átszürlézve 
úgy a szüröpapirt, mint a lombikot, 100 e. foknál kiszárítjuk. ' 

Az ily n16don a szürlepapiron nyert száraz jegecz.eket, Ó\7atosan s) 

10111bj]cban levő jegeczekhez adva, addig szárítjuk tovább, míg· többé súly
változás ncn1 áll be, s ekkor a jegeczeket (a lombikkal együtt) lemérjük. 

Az en1.lüellek közül bárniely niódon. nyert Jegcczek súlya (legalább J70/0 

1no rphiu11inak 11iegf'elelöen) legalább 0.34 grni. legyen. 
A 1norphin tarlalo'/Ji J7-2G0/0 

Az lly rnódon nyert morphinjegeczekkel a.z azonossil.g 1n0gha.tii.t·ozá
sát, követkozőlog oszközölj ük : 

1\,_ morphin .iegeczoket 100 súlyrész rnészvízzel összerázva, nohány 
órai állás után, Rárgára festődött oldatot uyerünk, a 1nelyhez ha lassanként 
chlórYizet adunk, állD.ndó barnavörös színe:úídés, ha podig vaschlor-idoldatot 
adunk kék, vagy zöld szinczödés ko1etkezik. 

Eques ailagja legfoljebb 0.05 grm. 
Napi adagja leqfö'ljebb 0.30 gmi. 
_Ara: 1 grw. 22 kr. 

Ext.ractum punicae gl'auati. 
·--- G:ra:nátfakéregkivonat. -

Lepárolt vízzel készített kivonat, mely félsűrű állományra 
bepárolva, sötétbarna tömeget' képez; vízben és higított alko„ 
holhan oldható 

Hivatalos a fölsűrű állornánynyal biró készítmény. 
Alkatré~zek: Pnnú:-iu (pelletierin) CsII, 6NO; gránrítcsersa·v C1,0Ht 60rn 

(? .L inúnnit C,1H 8 (0H)0 • 

Azonosság megállapítása. 
L A kivonat íze keserü, összchuzó 
2. I-Ia ec>y grrn. kivonatot 80 100 gr111 lepárolt vizben oldunk s az 

oldathoz vaschloridoldalot adunk, kék csapadék keletkezik; a vize:; oldatot 
ruészví;zel öss7.erázva, \'Örös, pelyhes csapadék áll eHí. 

_Ara: 1 grnL 8 kr. 

Extractum :ratanhae depiuiitum. 
- Tisztitott :ratánkivonat 

Arubeli mt:ínkivonatból lepárolt meleg vízzel készítve, s 
szál'az á11orr1ányra bepárolva, sötét vörösbar11a, fén5rlő törékony
tömegut képez, mely vízben és higított alkoholban oldható. 
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Hivatalos a dextrin nólkúl kiszárított készítmény, 
Alkatrészek: Ratanhin C10H13N03 , 1·atanhacset·sav, ratanhavörös, gummi 

czukor. 
Azonosság; megállapitá1:>1a. 
1. A kivonat ize kesernyés 1 erősen összchuzó. 
2. A kivonat vizes oldatához (1: 100) vaschlo1•idolclatot adva, piszkos 

zöldes csapadék keletkezik. 
3. Ásványsavak, a kiYonat vizes oldatából1 húsvörös színű (ratánha= 

vörösből álló) csapadékot választanak le. (Továbbiakra néz\·e lásrl a ratanha 
festvény azonossági reaktióitJ. 

Ára: 1 gr111. 3 kr. 

Extractum Rhamni purslliani fluidum. 
Extractum cascarae sagi·adae :lluhlum.1

) 

Higított alkohollal (10% magnesiumoxyd hozzáadása mel
lett, hogy ez által a keseríí íz némileg elvonassék) perkolálás 
által készített folyékony kivonat, melynek barna.vörös színnel, alig 
kesernyés ízzel és közömbös kémhatása van. Az amerikai ké-· 
szítmén:y sárg·ásbar11a, k:eseríi és savi lcé111hatású. 

Fajsúlya 15. C. foknál (osztrák hiv készít.) 01964; (amerikai készít.) 
1.036-1.070. 

Száraz n1aradék 100 e. foknál (osztrák hiv. készít.) 16.55°;0 ; (ame
rikai készít..) 20.22-25°/0 • 

Alkatrészek: Gyantanemű hatóanyag·ok, chrysophánsav, csersav1 ko
vés illóolaj stbi. 

Azonosság megállapítása. 
1 köbc1n kivonatot, 7.5 grm. aetherrol kirázva, s a tis?.ta aethores ki

vonatból 4 csoppet egy porczellá.ncsószóböl elpárologtatva, ha. a maeadékhoz 
5 csepp tömény kénsavat adunk, akkor barna.vörös színeződés keletkcúk. 
(Dieterlc.) 

Ára : 1 gTm, 2 kr. 

Extractum 1·hei. 
Rheumkivonat. Rheba:rba:rakivonat. 

Lepárolt hideg vízzel készített kivonat, mely száraz állo· 
mányra bepárolva, sárgásbarna tömeget képez; vízben és hí
gított alkoholban oldható. 

Hivatalos a dextrin nélkül kiszárított készítmény. 

1) Nem hivatalos. 
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Alkatrészek: Ch1·vsophdnsa·u CHfI100 4 ; rhen1ncse·1·sav, g-ummi) czukor. 
Azonosság xne,g;álJapítúsa. 
1. A kivonat íze kesernyés, összehüzó; illata sajátságos, nem kollemes. 
Ha 1 grm. kivonatot 80-100 grm. lepárolt. vízben oldunk s hozzá 

Yascbloridoldatot adunk, kékeszöldes csapadék koletkezik. 
3 . .1:'1,._ kivonat vizes oldatát aminoniával kezelve, vörös színozödést n;re· 

rünk, s ha rnost e kémlóhoz sósavat aduok, akkor {chrysophánsavból álló) 
barllássárga csapadék áll elő. 

1~ra : 1 grm. 8 kr. 

t Ext.ractum ~cUlae. 
- Tengerihagyma~ltivonat ---

Hígított alkohollal készített kivonat, mely sűríí állományra 
bepárolva, sárgásbarna tömeget képez; vízben és higított al
koholban oldható. 

Hivatalos a két rész clextrinnel kiszárított készítmény. 
Alkatrészek : 8cillin, scilltán 
1. A kiYonat ízo n<tgyon keseríí, undorító csípős. 
2. Ha 1 grm. kivonatot 80~100 grn1. lepárolt vízben oldunk, akkor 

az oldat higított. sósav által vöröses, Yasehloridoldat.tal zöldes, s7,8nsa1'tts~ 
nátritnnoldatával pedig, sárgás színeződést nyer. 

Eyyes adayja legfO'ljebb 0.20 grm. 
Napi adagja le1;fö'ljebb 0.80 grm. 
Ára; 1 g1·m. 2 kr. 

t Extl'actum secalis col'1mti siccum pn1 pulvere. 
- Száraz anyarozsh:ivonat. -

Sííríí anyarozskivonatból, egyenlő rész dextrinnel kiszárí~ 
tott lcészítmón:y; a továbbiakra nézve lásd az anyarozs sürű 
kivonatát. 

J\ ra: 1 gr1n. 6 kr. 

t Extractum secalis cornuti spissum pro solutioue. 
Ergolin. 

~ Sűrű anya:rozsk!vonat, 

Lepárolt vízzel készített (és higított alkohollal tisztított) 
kivonat, mely süríí állományra bepárolva, vörösbarna tömeget 
képez; vízben és higított alkoholban oldható. 
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Hivatalos a slírlí állománynyal biró készítmény. 
Alkatrészek: A hivatalos kivonat az itayar ozs (lásd ott) alkatrésze 

közül, különösen a «1clerohnsa·va.t. (ergotúisav, ergotsav) tartahnazza, n1íg a 
leghatásosabb alkab•észok közül --- minő a cornutin~, különösen pedig a 
sph.acel-ins(l.'V (talán az eHíállílási mód czélszerütlensége miatt) - csak igen 
kis mennyiség lehet jelen {NeLn hivatalos készítmények nón1elyike, e két 
ulóbbi hatóanyagot - állítólflg' sO kkal n11gyobb 111enn_viségbcn tartaln1a:r.za. 

Azonosság inegáJlapitúsR. 
1. A kivonat íze kezdetben édeskés, később kissé csípős, illata gorn~ 

bára erolékeztet6 
2. Ha 1 gr1n. kivonatot 80--100 gTtn. lepárolt vízhen oldunk, akkor 

az oltlat vaschlóridoldattal sötétobbé, j6dj6clkálinn1 oldatával pedig' zavarossá 
válik; káli lúggal keze\ye trirne'thylaminl'a emlékeztető kellemetlen illatot 

tcrjes:d. 
3. 0.3 grm kivonatot, a,.; a.conitnrn~kivonatnál leírt lUÓdon1 1nészhyd-

ráttal keze\ye, s az acther elpárolgá~a után nyert 1naradókot 20 csepp 
töniény kónsaYban oldva, ha. e?.en oldatot 3 csepp ehlór- vagy \n·on1vízz;el 

keverjük:, a.kkol' piszkos iboly·aszfnezéídés áll be (l)ietcriuh). 

Egyes ada!J.ja legf'ö\je71b 0.~ií grrn. 
Napi ada!J.ja legföljebb 1.00 grm. 
1\ra. : t gr1n. 8 kr 

Ext,ract\l,m taraxacl. 
- Pitypang-kivonat. 

Lepárolt. meleg vízzel készített. kivonat, mely folyékony 
állonuinyl'a bcsürit\re barnás tün1eget képez; vízben és 11igltott 
alkoholban oldlrntó; íze keserü. 

Hivatalos a folyékony állománynyal biró készítmérty. 
AH;.ata·f>-l'zek: Taraa:aci:n {kcse1·ű anyag'} ezukor, stb 
I-Jn 1 gT1n. kivona.tot 80-100 gr1n. lepárolt vízben oldunk, akkor az 

olda.t, vrischlórid oldat hozz{1adására zöldes csapadékot ad. 

1~ra: 1 grm. 12 kr. 

Ferrnm lacticum. Ferrosi factaR. 
- T ejsavas.vas. Fer:r6lactát --

l<'e(C, H,0,)23H,0 tömecsséLlya 288. 
Zöl<les fehér, apró i.ííalakú kristályokból álló kérgek, vagy 

kristályos pOl'. 8~gy súlyrósz, finom porrá dörzsölt állapotban 40· 
súlyrész, hideg és l~ súlyrész forró víz,ben oldbató; alkohol

ban alig oldódik. 
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Azonossáµ; megállapítása. 
1. Hidegen készített vizes oldata ferricyankáliurn oldaltól 

n1egkékül. 
2. Egy gran1111 belőle salétromsavval megneclvesítve és be

szár1tva, a l1ovítésnél igen meg1,özelítöleg 0.27 grnn1m rozsda
színű ferrioxdot hagy hátra 

Vizsgálat. 
1. Egy gramm belőle salét.

ron1savval rnegnedvesítve és be
szárítva, a J1cvítés11él igen n1eg· 
közelítőleg 0.27 gran11n rozs-
daszínü maradékot hagyjon. 

2. E maradék vízzel való össze
rázás után és a folyadék át-
szűrése után nen1 illanó részc
}(et ne 11agy,jon hátra. 

3. A J'errólactútnak hido-
gcn készített oldata ne-, vagy 
na,gyon gyöngón za\Ta.rodjók 
n·1eg: 

a) eczot.savas ólorn-tól; 

b) kénltydl'Ogéntől, ha az ol
datot sósavval megsavanyit
juk lS ; 

e) búryumchlól'idtól; 

d) ferróc,rankáliumtól; 

Kevesebb maradék 
11.ag,yúsa = idegen 
allrntórészek. 

vissza-
szerves 

lVJaradék visszal1agyása. 
Hizálló ásványsók, 3.lkálisilk. 

Fehér zavarodás= k.énsn.vas~ 
vei<yiilctek, chló1·ülok, bor
kősav, citronJfHtvi almasav. 

Zavarodás = wasox~rd, vagy 
más fémvegyületek. 

Fehér zavarodás sul-
l'átok. 

Kék színeződés = forrive
gyületek. 

4. A Yizes oldat egy részét Vörös csapadék keletkezése 
főzzük fel köL·ülbelől 10 peL'- : = tejczulrnl', glycosc, dextl'in, 
czíg neltány csepp higított [

1

gummi, keményítő. 
k:énsa.Y\Tal, nz11tán adjunk 11ozzá 1 
fölösleges nátrium ltyd!'oxydot. ' 
A csapadékJoól lcszíirt folya-
dékl1oz adjunk nohány csep-
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pet oly elegyből, a melyet 1 
rész rézsulfátból, 3 rész borkő
savból és 20 rész vízből készí
tettünk; azután pedig annyi 
nátriumhyclroxydot, hogy az 
oldat kék színlí és átlátszó Je
gyen. E folyadékból a felfor· · 
raláskor ne támadjon vörös
csapaclék 

5. Tömény kénsavval össze
clörzsölve, ne keletkezzék erő
sebb gázfejlődés, s a színe hosz
szabb idő nrnlva se váljék sö
tétbarnává. 

Ára : 1 grm. 2 kr. 

Gázfejlődés szénsavas 
vegyü 1 etek. 

Barna színeződés = szer
ve.s anyagok:: gu1nrni, czukor. 

Ferrnm natrio ·pyrophosphoricum. 
Ferrosi-1111.trii pyrop hosp has. 

Pyxophosphorsavas vas és nát:rill.m. Nátrium és fe:r:ripy:ro~ 
hosphát. -

2Na,Fe2(P20 1)ziNa,P2 0,7H20 tömecssúlya 1670. 

Fehér kristályos por; íze enyhén sós, de nem összehúzó. 
Hideg vízben lassan és nehezen, langyosban könnyebben oldható. 

Száz részében mintegy 13 rész Iémsav van. 

Azonosság megálla1>ítása. 

1. Vizes oldatából e sót tömény alkohol, fehér, pelyhes 
csapadék alakjában választja ki. 

2. Vizes oldata főzéskor megzavarodik, orthophosphorsavas 
vas keletkezése miatt. Savak hasonló változást idéznek elő az 
oldatában. 

3. 'lizes oldatához amrnoniákat adva, rozsdabarna csapadék keletkezik. 

Vizsgálat. 

L Vizesoldata salétromsavval 
meg-savanyítva, ne zavarod
jék meg: 

a) ezüst.nitráttá]; 
b) báryumnitráttól. 
2. Vizesoldata nátrium car

bonáttól ne zavarodjek meg. 
sÍ..ra: 1 grm. 2 kr. 
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Fehér zavarodás= chlóridok. 
Fehér zavarodás = sulfátok. 
Zavarodás= idegen vegylile
telr, calcium, maguesium stb. 

Ferrum oxydatum sulf1nhmm soluta.m. 
Ferri sulfas solutus 

- Oldott kénsavas vasoxyd. Ferrisulfát oldat. 

Fe,380.1 tömecssúlya 344. 

Sárg'ás barna, átlátszó, kissé SŰ!'Űs folyadék:, nag·yon ösz~ 
szehúzó ízzel. 

Fajsúlya 1.428-1 430. 
Száz súlyrészében tíz súlyrész vasat tartalmaz. 
Azonosság megállapítása. 
l3áryum chlórid oldattal fehér csapadékot ad. 
J:i'errócyankáliummal sötétkékszínü csapadékot képez, a 

mely ferriferrócyanürnek vagy bedinikéknek neveztetik. 

2Fe,llSO, +3K,Fe(CN),=6K2SO, +2Fe,,3Fe(C:'.li)0 . 

Vizsgálat. 
1. 'I'iz annyi vízzel higítva, 

ferricyankáliumtól ne kékül-
jön meg. 

2. Ezüstnitráttól no zavarod
jék meg. 

3. 'I'iz annyi vízzel higított 
oldata fölösleges ammoniával 
kicsapva, színtelen szüredéket 
adjon, mely bepárologtatva és 
izzásig hevítve, maradékot ne 
hagyjon. 

4. Ha ugyan ezen szüredék
bol 2 térfogatot, 1 térfogat tö
ménykénsavval elegyítünk és 
föléje 2 térfogat telített vas-

Megkékülés = ferró ve-
gyületek. 

8(Fe22SO 4)+4I{3Fe( CN '6 = 6I{2SO 
4 

+3Fe24Fe(C.N)" párisi kék. 
Fehér zavarodás = chlóridok. 

Maradék visszahagyása = 
idegen ásványsók. 

Barna gyuru keletkezése 
nitrátok. 
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gálicz oldatot rétegezünk, a 
folyadékok érintkező felületén, 
ne keletkezzék barna gyürü. 

500 gram lcé<zletben tartandó. 
~~ ra: 10 grm. 5 kr. 

Ferrum pulveratum. 
- Vaspor. -

Fo, atomsúlya 56. 

.Finom, sötétszürke, nehéz por, kevéssé fémfényü; 

neshez tapad. 

a n1ág-

Azonosság megállapítása. 
Higított savakban hydrogént fejlesztve oldódik: 

ferri cyánkáliL1moldattal sötétkék csapadékot ad. 

az oldat 

Vizsgálat. 
1. I(ét grn1 vaspor, lü grnL 

tön1ény::.;ósav és 15 gran1n1 víz 
1 

elegyében enyhén melegítve, 
nagyobb részt oldódjék fel; a 
maradék 0.05 grammnál ne 
legyen több. 

Oldásakor a finom nyílású 
csövön eltávozó hyclrogén, az 
ólomacetát-uldattal megnecl ve· 
sített szüröpapieost ne barnítsa 
111eg és 111eggyújtva a belétar
tott porczellán lemezen sötét 
folt ne keletkezzék. 

A savanyú oldat egyrésze 
fölé kénhydrogén vizet réte
gezve, az érintkezö felületen 
hosszabb idő mulva se kelet
k:ezzék: sötét színü gyűrű. 

2. Az oldatából nátronhydrát
tal a vasat kicsapva ós leszűr
vei a szüredék kénan1monium
tól ne zavarodjék meg. 

Nagyobb mennyiségű mara
dék ~ idegen alkotórészek. 

Az ólomoldatba mártott pa
pir megbarnnlása ~ vasklineg 
tartalom. 

A porczellán lemezen fekete 
folt. keletkezése ~ arzén. 

A kénhydrogén előidézte fe
kete gyürü ~ ide.ge11 fémek, 
ólom, réz stb. 

Barna zavarodás= mangán= 
co bál t-vegyiiletek. 

Fehér zavarodás = Zink. 
·.·.".· .. • •. • .• 1Yl 
<· 

;1 

~l 
.•..•... '.·.1 d 

~< 

3. A sósavban oldhatatlan 
rész salétromsavban oldva, se 
kénhydrogéntől ne öltsön sötét 
.szint, se ammoniákkal kék színt. 

1~ra: 10 grm. 4 kr. 
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Sötét szín= idegen rémek: 
ólom, réz. 

Kék színeződés = :réz. 

Ferrum reductum. 
Fe:rru:m hyd.:rogénio reductum. 

- Szinitett vas. Hidrogénnel reducált vas. ~ 

:B'o. Atomsúlya 56. 

Szürl\:e, fénytelen, igen finom por; szaga és íze nincs. 

Azonosság megállapítása. 

A mágneshez hozzátapad, hevítéskor a levegőn fekete 
ferróferrioxyddá ég el. Higított savakban hyclrogén fejlesztés
közben oldódik. 

Vizsgálat. 

1. Kótgrmja 15 kcm törnény
sósav és ugyananynyi víz ele
gyében csaknem tökéletesen 
oldódjék fel. A hátrahagyott 
maradék ne legyen több 0.02 
gTammnál és salétrornsavban 
föloldva, kénhyclrogén vízzel ne 
adjon sötétszínü csapadékot. 

A sósavban oldáskor fejlődő 
gáz szagbilan legyen és az 50 
0/ 0-os ezüstnitráttal megcsep
pentett szűrőpapírt. ne sárgítsa 
vagy barnítsa meg azonnal. 

A vas % mennyiségének 

Nagyobb menny1segu mara
dék visszahagyása ~ idegen 
afüotór~szek: szén, kovasav, 
fémek. 

Sötétszínű csapadék ~ ide· 
ge11 fémel>, ólom, réz stb. 

Záptojás szag ~ kénhyd
rogén. 

Fog-hagymaszag = arzé11 ~ 
hydrogén. 

B11rnaszínez5clés arzén. 

meghatározása. 

A meghatározáshoz lemérünk a készítményből 0.56 1
) grm.„ 

1
) A gyógyszerkönyv' hibásan 0.28 grammot méret le és ezen meny~ 

nyiség f'elemennyiségónek titrá1ására 40 keni. kálin1npermáng'áná.t~oldatot ki-
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mot s beletesszük egy 100 kcm.-os mérőlombikba; hozzáadunk 
50 grm. mercurichlóridoldatot (1 s. r. Hg0l2 19 s. r. víz) és 
leveg·őtől elzárva, vízfürdőn 1 órahosszat pállítjuk. A pállítás 
alatt a vas és mercurichlórid között cserebomlás megy végbe, 
fém higany válik ki és ferróchlórid keletkezik 

Fe2 +2HgC12 =2FeCl2 +Hg2 

A pállítás után az oldatot kihűtjük. Kihűtés után kifő

zött. hideg desztillált vízzel felhigítjuk 100 kcm.-rn. Felhigítás 
titán a folyadékot jól összerázzuk, hagyjuk leülepedni, leüle
pedés után lemérünk a tiszta folyadékból 50 kcm.-et, ugyanannyi 
lügítot.t l<énsavat adunk hozzá, enyhén felmelegítjük és 1

/ 10-ed 
normál káliumhypermangánát oldattal titráljuk. A titrálásra 
legalább 40 kcm.-t kell elhasználnunk. 

A titrálásra elhasznált káliumhypermangánát köbcent.ime
tereinek számát szorozva kettővel: nyerjük a vas °1o meny
nyiségét. 

Vagy így is kiszámíthatjuk: 

l kcm. KMnO, megfelel 0.0056 gT. Fe-nak = 40: x 
x = 0.0056 X 'ÍÜ = 0.224 gr. azaz, ennyi 

tiszta fémvas foglaltatik a lemért 0.56 gr. készítmény felében 
vagy is a titrált mennyiségben 

A % tehát lesz : 
0.28 : 0.224 = 100 : x 

x = 80. 
A tltrálásnál végbemenő vegyfolyamat következőleg fe

jezhető ki. 
5Fe22S04 -t-2KMn0,+8Il2S0,=5Fe,3SO,+K2SO, 

+2MnS0,+8H20. 
Ára: 1 grm. 3 kr 

ván elfogyasztani, ebből ép!_Jen 1sou/0 tiszta f61n számítódik ki) mivel 1 kcm. 
KWin0.1 megfelel 0.0056 grm. fémvasnak. 

40 kc1n. 40"szer annyinak1 azaz 0.224 grm.~nak felel meg; tehát ennyi 
fé1nvas foglaltatnék a gyógyszerkönyv szerint 0.28gr. felerüszében fJ,14-ben. 

0.14 grammban foglaltatik 0.224 = 100 : x 

x = _o.22.4x100 = 160,1,. 
0.14 

l 

1 

1 
{'.;0 

f 
1 
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Kristályos vaschl6:rid. Kristályos fer:richl6:rie1. 

Fe,Cl6 12H,O tömecssúlya 540.4. 

Kristályos, barnássárga, a levegőn szétfolyó tömeg; víz·
ben, alkoholban és aotherbon tökéletesen oldható. 

Azonosság megállapítása. 
1. Higított vizes oldata ozűstnitráttal túrós, fehér ammo

niákban oldható csapadékot ad 
2. Vizes oldatából az ammoniák rozsdabarna fenihydroxyd

ból álló csapadékot választ le. E csapadék 

Fe,Cld-6NH,OH~Fe2(0H),+6NH4Cl 
leszűrve és kihevítve vörös vasoxyddá (Fe,03) alakú]. 

3. Vizes oldatából a ferrócyankálium sötét kékszínű berlini 
kéknek nevezett ferriferrócyanürt csap ki. 

2Fe,Cl6 +3K4Fe(CN)0=211'e,,3Fe(CN)6 +12K Cl 

Vizsgálat: 
1. Ha a ferrichlórid fölé am

moniákba mártott üvegpálczát 
tartunk fehér füst ne kelet
kezzék. 

2. A jódkáliumos keményítő 
oldattal megnedvesített szűrő
papir ne kéküljön meg a fö-
lébe tartáskor. 

3. Husz rész vízben oldva, 
nehány csepp sósavtól és forri
cyankáliumtól ne kéküljön meg. 

4. Félgramja 25-ször annyi 
vízben oldva és fölösleges am
moniákkal kicsapva, színtelen 
szüredéket adjon, a mely bepá
rnlogtatásnál és gyenge heví-
tésnél maradékot ne adjon 

Fehér fűst .keletkezése, a vas-· 
chlórid szabadsósa v tartalmá-
ra mutat. 

A papir megkékülése 
szabad cb.lór 

Meg-kékülés = a. készít
mény ferróvegyiiletet tartal
maz. 

Kékszínü szűredék = réz ; 
maradék visszahagyása = réz 
és más fémvegyiUetek. 

27 
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5 Ha ugyane szüredékbéíl 
két térfogatot egy térfogat tö
mény kénsavval elegyítünk és 
fölébe két térfogat telített vas
gálicz oldatot öntünk, az érint
kező felületen barna gyűrű ne 
keletkezzék. 

Ára! 10 grm. 7 kr. 

Barna gyűrű keletkezése = 

salétromsavas vegyületek. 

Ferrum sesquicbloratum solutnm. 
_ Liqu.o:r fe:rri sesquichlorati. Vaschlörid oldat. Fe:r:ri-

ehló:tid oldat. ~ 

Sötét sárgásbarna színű folyadék. 
Fajsúlya 1.280-1.283 
Száz súlyrészében körülbelöl 10.3 súlyrész vas van. 
Azonosság meg:í.llapitása és vizsgálata ugyanoly módon 

történik, mint a kristályos vaschlóridé. 
Ara: 10 grro. 5 kr. 

Ferrum su.Uuricum oxydulatum. 
Fe:r:rosi sulfas. Sulfas fex:rosus. Ferrósulfát. Vasgálicz. --

Fo22S04 14H20 tömecssúlya 556. 

Kékes zöld, kristályos por; 18 súlyrész vízbén oldható. 
Azonosság megállapítása. 
1. Higított vizes oldata chlórbáryummal fehér csapadékot ad. 
2. Oldatából ferricyankálium sötétkékszínű, párizsi kék

nek nevezett ferróferricyánürből álló csapadékot választ le. 
Vizsgálat. 

1. Kifőzött hidegvízben kö
zömbös hatású, kékes-zöld folya
dékká oldódjék fel. 

2. Két grammja vízben oldva, 
és salétromsavval addig főzve, 
mig egy cseppje a híg ferri
cyankálium oldatot már nem 

Savanyú kémhatás = sza
bad.kénsav. 

Zavaros oldat= bázisos fer-
1•ósnlfát. 

Kékszínü szűredék ~ réz. 

1 
J 
1 

1 

i 

1 

! 
r 

kékíti meg, ammoniával ösz
szerázva színtelen szüredéket 
adjon. 

3. E szüredék kénammonium
tól ne zavarodjék meg; bepá
xologtatás és kihevítés után 
pedig ne hagyjon 11átra ma
radékot. 

,1. A ferrósulíát nátronhyd
ráttal melegítve no fejlesszen 
arnn1oniát" 

5. \fizes oldatához 1- 2 csepp ká
linmsuU'ocya.nátumo t adva, ne szine
zödjék rózsaszínűvé. 

Barna színeződés vagy csa
padék,;= réz. 

Fehér zavarodás vagy csa
padék = zink. 

Maradék visszahagyása = 

alkáli és más fémek vegyü
letei. 

An1monia-szag· 
nium-vegyfüetek. 

ammo-

Rózsaszíne7.Ödés = fer1·ivegyiHet. 

A 0/0-os ta1·talorn rnegálla1ütása. 
A meghatározáshoz JemérUnk a ferrósulfátból 0.56 gramn1ot, feloldjuk 

150 keni. kifőzött vízben, hozzáadunk 20 kcm. higított kénsavat és kálium
hype rn1a11gánát··oldattal tit.ráljuk. 

A gyógyszerkönyv előirása szerint ft 0.56 g'l'UL ferrósulfát oxydálá~ 

sára 20 kmn. káliumhyper1nangánát-oldatot kell elhasználni. Ha kovesebbet 
használtunk el, a készítmény Og'y része oxytlálódva, van. 

Az itt végbemenő vegyfolyan1at a következőleg fejezhető ki: 
5.lfe2 2SO 4 + 2I{~ln0 4 + 8I:12 S0,1=5Fe~3SO 4 + K~ SO 4 + 2J\in80 

4 
+8.H

2 
0 

A mint látható 2 tömecssüly, vagy 316 s. r. KJ.1n04 , 5 tömecssúl;y 
vagyis 5XG56=2780. s. r'. ferrósulfátot képes oxydálnL A ini káliumhyper
manganút-olclatunk tehát, melynek egy litere 3.16 gr1n. ICTuin0

4
-ot tartalmaz 

27.8 s. részt, ~ kcm. tehát 0.0278 grm.-ot s rnivol mi ennek 20-szoros n1eny
nyisóg6t, 0.56 grammot mértünk le, feltéve, hogy a só egészen tiszta, a 
titrálásra 20 kmn. IZNin04 oldatot ha.sználnnk ol. 

A kcm.-ek szán1át szorozva öttel, kapjuk a 0/0~ot, ebben az esetben 
20X5=100 °/0 , mivel 20 a száznak ötödrésze. 

Ára: lO grm. 1 kr. 

FU:ix mas. 
- Páf.:rá.u.y, erdei páfrány. 

Származik az aspidium fllix mas Swartz-tól (polystichum 
filix mas Roth, polypodiaceae, páfrányok). Majdnem egész 
Európa hegyes vidékein honos haraszt. Nálunk a gyöktörzse 
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hivatalos, a mely 1-2 dem. hosszú, 2 cm. vastag, vízszintesen 
fekvő, felső végén alig felemelkedő, kivűl világosbarna, belű! 

zöldesből fahéjbarnába átmenő színű. Keresztmetszet.e szabá
lyos sokszögletű, a. kéreg az átmérő 1/,-ét teszi, s benne apró, 
szétszórt edénynyalábok vonúlnak a gyökerekhez és a lomb
hoz. A faállományt 6-10 vastag edénynyaláb képviseli, a 
melyek szabad szemmel körbe rendezkedett világos pettyeknek 
látszanak. Az egész gyöktörzs külső felületét sűrűn borítják a 
lombnyél maradványai, a melyek 2-3 cm. hosszúak, '/,--1 
cm. vastagok és csavarosan felhágó sorokban feküsznek egy
máson, miáltal az eredetileg 2 cm. vastag gyöktörzs, majdnem 
karvastagságúvá válik. E lombnyélmaradványoknak úgy külső 
színe, mint keresztmetszetének kinézése megegyezik a g·yök
törzsével, csakhogy ezeken a 6--10 edénynyaláb nem mindég 
vehető ki szabad szemmel, mivel jóval kisebbek a gyöktörzs 
nyalábjaináL Frissen húsosak, szegletesek, megszáradva ki vííl 
fénylő sötétbarnák, belül zöldesek és száraz, barna, hártyás 
polyvalevelekkel vannak borítva s közülök vékony barna gyö-· 
lrnrecskék nyúlnak ki. 

Édes-kesernyés ízű, sajátságos nndorító szagú. Őszszel 
kell ásni s évenként újítani. A g·yöktörzset porrátörés előtt 

meg kell tisztítani a nyélmaradványoktól, polyvalevelektől és 
gyökerektől s aztán a letisztított gyöktörzset a nyéldarabokkal 
együtt gondosan megszárítva porrá tömi. Az így nyert kékes
zöld színű port, jól bedugaszolt sötét üvegben kell tartani. 

A páfrány gyöktörzse vagy pora csak akkor használható 
' 

ha zöldszínű, azaz, ha nem régi; állás közben ugyanis meg-
romlik és használhatatlan fahé;ibarna színűvé lesz. 

Alkatrészek: 10°/11 filixcsersav, a mely hig kénsavval 
czukorra és filixvörösre hasad. Van továbbá filixsav, egy sűrűn 
folyó zsír (filixolin), gyánta és kevés illóolaj. 

Szöveti szerkezet. (52. ábra.) A gyöktörzset, valamint a 
lombnyél maradványait 6--8 sor táblás sejt borítja, a melyek
nek barnás vastag fala van; ezen belűl az egész alapszövetet 
tengely irányában egy kissé megnyúlt táblás parenchyma ké
pezi. A sejtek vékony falúak s keményítővel tömve vannak. E 
sejtek nem mindenütt feküsznek szorosan egymáshoz, hanem 

1 

1 

1 

1 

' 

n:ag~k között kisebb-nagyobb sejtközötti üregeket hagynak 
(o2. abra, e), a melyek tengely irányában vannak megnyúlva. 
E seJtközti üregekbe a ha-
tároló sejtekről hólyagsze
rű szőrmirigyek (belső tri
chom) nyúlnak (52. ábra, 
d), a melyek körtealakúak, 
vagy néha gömbölyüek és 
alapjuknál rövid nyéllé 
keskenyednek össze. E mi
rigyek a sejt közötti űrö

ket határoló sejtek falának 
kitüremkedése által kép
ződnek és egy kevéssé is
mert, zöldessárga gyántát 
tartalma.znak. 

Az alapszövetet tevő pa
renchyma közé vannak 
beágyazva az edénynyalá
bok (52. ábra, a.), a melyek 
a gyöktörzsben és i1yelek- 52. ábra. Jt1:il,ix tnas gyiJktó'r.zs hossz-
b 1nels.?:et6ndc egy 1·észlete. 

en egymással n1eg·eg·yezű (a, ed6uynya!1\b; 1;. llil &lapszövelet tovő parcu

concentl'icus zárt kötegek, a cbymsojtek; e. 1wjt!;Ö;t,li Ü!'Ök; d. a se.jtközt.i. 

n1olyeknek: farészét a b.áncs ürbo i1y1.Hó hólyagocskák.) 

kör,iilburkolja. A faedények hosszú tl'acheidek, tágas üreggel 
s reszmt pit.varos pettyes, részint lépcsős megvastagodást mu
tatna.k. A háncsrészt nagyobbára szitáscsővek képezik. Az 
egyos edénynyalábokat többszörös védő hűvely (endodemis) 
V8S7Jl l;;;:örül. 

Összet.éveszthetii a drog vagy lehet közte: 

Aspi<l-in·1n filix fc·1nina S1v. 1 gyöktörzse íigus és fénylő fekete polyva-
1eveleklrel födött. A nyélmu,radványok külső olda.Jukon ormósn.k s szélükön 
fogasok 1 keresztmetszetük 3 szögű s csak 2 edény nyalábjuk van 1 a melyek 
rna.jdnem S~as alaküak. 

Aspidilon spinnlosttJ)i Schk.1 ogyik oldala boltozu.tosi niásik lapos,· ko
resztinctszeto félkör alakú s a két sarokban kí3t kis odénycnyaláb Vfl,n. 

Aspfrlintn acitlrxdntn Döll., gyöktörzse fol'dítoti kúpalakú) hosszába.n rán
czos, 1aza és hosszü nyélcz6kkol borított.; ezek keroszt.motszote trapezoid 

1 . 
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alakú és 6 edónynyalábja körben van ugyan he1yezvo, cle közülök keltő 

jóval vastagabb a többinél. 
Aspidinni niontaniiin; keresztinetszetén csak két eclénynyaláb van. 

Ára: 100 g'l'ffi. l 5 kr. 

·- Antiseptikus selye:n::donál. -

A chinai fehér selyemfonálból gyái'ilag készül. 
A selymet '/„ rész carbolsavat tartalmazó viasz meleg 

oldatába beáztatják és a felesleges viasz eltávolítása után föl" 
gom bolyí tj ák. 

Igy elkészítve, a kereskedelemben kapható. 
Jól záró üvegben kell tartani. 
1~ra : 1 üveg üO kr. 

Foenicnlnm. 

Származik a foeniculum capillaceum GiliberH,61 (vagy 
foeniculum officinalo Allione, foeniculum vulgare Glirt.-től; um
bellifeme, ernyősök). 

Emópa melegebb vidékein, különösen a Földközi tenger 
partvidékein honos, nálunk pedig tenyésztett növény. Gyümöl
cse hivatalos. 

A gyümölcs hengerded, 5-8 mm. hosszú, 2-3 mm. vas-· 
tag, barnászöld, kopasz s gyümölcs felei könnyen sv.étválnak. 
Minden gyümölcs félen 5 szalmasárga, erősen kiemelendő bor
da van a melyek közül különösen az érintkező lapnál levő kettő ' . 
ugrik élesen kL A bordák közti völgyek szélesek és sötétebb 
színííek. A gyümölcsfelek keresztmetszete G szögű, az ösztög 
leghosszabb lapja a cornissurának felel meg. 

Sajátságos szagú, édeses ízíi, rágva a nyelvet csípi. 
Alkatrészei<: illóolaj (ol. focniculi), a mely az indiaihan 

2.2"/0-ot, a szász ós galicziaiban pedig 5-6°/0-ut is tesz, (ez 
olaj anetholból és egy terpentinltoz hasonló részből áll). Van 
ezen kívül 2% czulcor és 12% zsíros olaj. 

Szöveti szerkezet (53. ábra.). A gyümölcsburok külső 
háma apró sejtek egy sorából áll. A középső gyümölcsburok 
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parcnchymsejtjei vékonyfalúak s CSLL]lán az edénynyalábok 
szomszédságában levő sejtek fala vastagabb valamivel, az olaj
tartókat (53. ábra, b-b) kör
nyező parenchymsejtek fala pe
dig sárgásszíní.í. A belső g·yü
mölcsburok keskeny sejtsorán 
hoszmetszeten kivehető, hogy 
mindenik egy anyasejt 8-as osz
tatából áll (iVIeyer). A bordák 
mindenikében egy-egy jól kifej
lődött edónynyaláb (53, ábra, a), a 
völgyekben pedig egy-egy elyp
ticus olajtartö, az érintkező lapon 
kettéí-kettő. Ez olajtartók apró
sejtii hámmal vannak bélelve 
és vagy színtelen olaj 1 vagy 
barnás anyag tölti ki. 

53. ábra. Jt'oenicnlHu1, gyiiinó"lcs 
keresztnietszete. 

koPo::;zt.rnotszeLc; b. ólaj!.11.rtók.) 

1\z e11dosporn1iun1 vastagfalú sejtjei, súgarasan re11dez~ 

kerlnek cl s v.siros olaj:it. és protein szemcséket tartalmaznak. 
Az ébrény keresztmetszete félhold alakú. 

Üsszetévesxthető a drog vagy lehet közte: 

b~nic(n:-: foe-11-'iculi ronuini"! a 1nely a fooniculum du\ce DC. gyümölcse 
nagyobb, 8-12 mm. halványabb, bordái szárnyszorüen kiuyúlna.k, a gyü
n1ölcsfelek sarlószerltcn meggörbülnek. Olajtartói aránylag kicsinyek és 
faluk, >alarnint a szo1nszéclos sejtek fala csa.k alig bal'nás. 

Yádontcr111ű kb'zih1séges l1:ó'nte'ny gyüiuölcso kisebb, oldalt ·kissé össze~ 
nyo1nott, íze kesernyés. 

-~ra: 100 gr11L 1•1 kr. 

I~olfa sennae sine reslna. 
-- Gyant;:,i. nélküli szeni'lalevél. -

Tömóny-a.lkoholban (48 óráig) való áztatús és kisajtolás 
által a gyantarészelctől n1eg'szabadított szennalovelek sárgászöl~ 
des szinück, s a sajtolás minösége szerint egyes helyeken sö~ 
tétcbb foltokkal vannak ellátva. 

Ou ugyu.nis1 hol a snjtó nyon1ásá.11a.k a levelP.k nén1oly rószei nem 
voltak eléggé kitAve, a zöld festa.nyagot (r:hlorophyll). is trLrl11l1nazó alkohol 

1 
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szabad elpárolgása után, a festanyag az illető részekre lerakódva, sötétebb 
foltot hagy hátra. 

Az ily rr1ódon kivont levelek törékenyebbek1 enyhébb ízű- és illatuak, 
mint kivonás eHStt, s vízzol leforrázva, kihűlés után, zavaros forrázatot ad~ 
nak; alkohollal leöntve (ha az első kivonás olég' tökéletes volt) az alkohol 
-csak gyenge (sárgászöldos) színeződést nyer. 

Ára: 10 g'l'm. 12 kr. 

Ganae. 

Származás. A gllbacs a Kisázsiábrm honos quercus lusi
tanica Webb., q. infectoria Olivier és más rokon quercus fajok 
rügyein és vékonyabb ágain képződő beteges kinövés, a mely 
olyan módon jön létre, hogy a cynips gallo tinctoriae Olivier 
nevíi gubacsdarázs (bymenopterák) nősténye, tojócsövével át
fúrja a fiatal ágak kérgét, vagy a rügyét s petéit azokba be
rakja. Mire aztán részben a sebzés, részben a peték el6iclézte 
izgatás, bő nedvelválasztást és rohamos sejtképződést eredmé
nyez, miáltal a gubacs néven ismert körtealakú kinövés támad, 
a melynek belsejében egy kis üveg van, körülvéve kősejtoktől, 
és a melyben 5--6 hónap alatt a petéből kifejlődik a gubacsda
rázs, ez pedig átfúrja a gubacs falát s kirepül. 

A gubacsnak számos faja jut kereskedésbe, nálunk azon
ban csak a kisázsiai (török) gubacsot szabad használni gyógy
szertári czélokm, a melyet főpiaczáról aleppoi gubacsnak ne
veznek. 

E gubacs kezdetben lágy, húsos és kívül zöldszínú; a 
keieskedésbe kerülő azonban teljesen ki van száradva s ekkor 
majd sötétebb, majd halványabb zöldesszürke, vagy sárgás
bamaszínű, kemény és súlyos, 1-2 cm. átrnérőj ű, görn bölyded, 
felületén orrnós léczek és tüskék vannak, alapjánál pedig rövid 
nyélszerü, nyúlványnyá vékonyodik. Törése szemcsés. 

Ha a rovar már átfúrta a gubacsot, akkor rendesen az 
alsó félen egy 2-B mm átmérőjü, kerek nyílás látható. Szagta
lan, íze igen fanyar, összel1úzó. J{eresztn1etszetén l{özbül vagy 
egy kerek üreget kapunk, vagy az üreget többé-kevésbé ki
tölti az elhalt álcb. E: közbelső ürt egy barnás tömött réteg 
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veszi körű], a melyen kivűl a gubacs többi szövete szürkés
sárga vagy világosbarna. 

Alkatrészek: 60--70% gnbacscsersav. 3% gubacssav, 3% 
CZlllcor, s 2% keményítő. 

Szöveti szei·kezet. (54. ábra.) A 
gubacsot kivül vastagfalú, apró pa
rasejtek borítják (54. ábra, a). Bel
jebb igen széles parenchym réteg·et 
kapunk (54. ábra, b), a melynek sejtjei 
gömbölydedek vagy solrnzögletüek, 
vékonyfalúak s befelé mind nagyob
bak-nagyobbak lesznek és súgárirány
ban megnyúlnak. IDzek a sejtek tar
talmazzálc a csersavat, színtelen, szög
letes, üvegszeríí lemezek alakjában. A 
csersavon kiviíl találunk e sejtekben 
so1<: oxálsavas inészkristályti részben 
boglárszeríi kristálycs'?l1ortok, részben 
pedig· négyszögü n1agános kristályok 
alakjában. Közvetetlen a hámalatti 
parenohyrnben chlornphyH is találni. 
E: leírtam sejtek között vonulnak az 
edénynyalábok, a legsürübben a k:ör

54. ábra. rlleppoi gnbacs 
keresztnwtszete. 

n,yékfe1é. E rétegen belül a 1~:üsejtel{ (a. pl!.ra; 1i. a g·uuncs 1;zé1os {kütsől 
több sor vastag zárt gyürűje követ- parenchyrnija; e. lrfüiojtg-yűdl; d. 

l 
a gllbaes kemén;yí!.ő lul'f,!J.lmú (be!Q 

.\:ezilc (54. ábra, c)1 a sejtek: fala vas-" ső) parenchymáJa_1 

tag', sárgás s néhol egy-egy vélcony-
falú keményítő tartalmú parencbymsejt van beékelődve közéjük. 

I.1eg·belső rétegét a gnbacsnal< pár sor vékonyfalú
1 

g;ö111-
bölyded parenchym teszi, telve apró keményítő szemcsékkel 
(54. ábra, cl), e 1·étep;et azonban a legtöbbször csak egy sojt
sor alakjában kapjuk, vagy ezt is csak helyenként. E réteg 
keményítüjéből táplálkozik a lárva s ha már kirepült, e sejtek 
legnagyobb részt fel vannak emésztve. 

Ü:i:!azetévefolzthe.tH a drog vag·y ]ehet közte ; 

1. Gallae cnropaeae, n1cly elnevezés a következő nevezetesebb Ja~ 

jok gyíljtéínevekÁnt szerepel : 

- . 
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a) 1\Iagyar gnbacs, a melynek 2 fontos fa.ja ls111eretos: a lci.csi, a Inely 
15 mm. hosszú, nyeletlen, sötét barnavörös, nóhol szürkésen foltos) tüskéi 
nincsenek, és a nagy, ez 31/2--41/ 1\ cm. átméröj lí, alapjánál egy kissé elkes~ 
kenyedik~ hamuszínü, felső részén összevvissza kúszálódó or1nók haladnaJr, 
mi iniatt a gubacs szabálytalanúl szög'letes, igen könnyli. 

A kicsi gubacs a cynips lignicola I-Iárt. szúr{Lsára képr.íídik a q uercus
sessífloran, a nagy gubacs pedig a cynipH hungarica I-I. szúrfLsa miatt a 

quercus pcdnnculátán. 
b) l{e'niet gnbacs, a cynips kollári IIart. szúrására képz6dik a quercus 

sessiílorán és a q. pubescensen; gömbölyl'i, nyeletlen, könnyü) sín1a1 fénylö

csak 25-30 °/0 csersavat tartalmaz. 
e) .1.\fo1·cai gnbacs, a quercuti cerris L.~en képződik, 12 n1m. hosszú, 

alapjánál összekeskenyedik, felülete barnavörös és hálózatosan orn1ös. Az a 
nyílás, a melyen a darázs kirepült, aránylag igen nagy. 

d) Francz·ia vagy 'ist1·iai gnbacs1 a qucrcus ilcx L-en képr.ődik, 15 
mn1. hosszú, alúl rövid nyéllé vékonyodik, barnavörös, felülete sr.a.bályta
lanúl ránczos, a nélkül, hogy a rá.nczok közül egy is teteinesebben ki11gra~ 

nók; 41 0;0 csersavat tarta.lm1:1z. 
2. Chinai és japáni gubacs, a rhus sernialata Murray, ág-hegyón és 

levélnyélczéin fejlődik a Schicchtenúalia chinensls Lichtenst. (Aphis chinen~ 
sis) szúrása miatt. Szabálytalan alakú, szürke1 2- 8 cn1 hosszú, 4 cin. széles, 
könnyű, hólyagszcrü s igen különböző, rendetlen, szögletes alakú 1 több vagy 

keveseLb orinóval vagy dudor1•al. 
Parenchy1uje edénykötegektől és tojcsövekléíl álszőtt. Parenchyrnjé

ben rnindeniitL van keményítő, Csersavtartalma aklcorai mint a legjobb töl'ök

gubacsnak (65-70 °/0). 

Ára: 100 gr1u. 24 kr. 

- Lister·féle fehér carbolos gaze. -

Clyárilag készül az úgynevezett „gaze" vagy nn1oulna.k.l1

, 

10 °/
0 

carbolsa,rat tartal1nazó tön1ér1y szeszben~va.ló áztatása, lci.
sajtolása és g'yöngc 11finél való 111egszárítása által. 

Carbolsavra erulókcztető illattal birjon, s perga1nentpapirba cson1a„ 

golva, hüvös és száraz helyen tartsuk. 
Lepárolt vízben 1negnedvesítvo s a kisajtolt. vízhez 1-+-2 csepp vas

chlóridoltl11tot adva - (a. carbolsa.v és sa.licylsavra jellemző) ibolya.színező

dés, kevés carbolsav jelenléto miatt (n1ivel a c11.rbolsaY bizonyos mennyis6ge 
úgy a, szárítás, n1int az eltartás alat.L minden elővigyázat daczál'a elillan), 
vu.gy ogyl1,ltalán nmn, va,gy csak ritka. esetben áll elő. 

A1·a: 1 iutr. 40 kr. 

Gaze hydrargyro blchlm·ato corrosivo 
impraegnatum. 

Maróhiganycl"l.lö:ridos gazé 
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Gyárilag készül, mint a carbolos gazc, (többnyire 1/ 2 °/.,) 
maró higanychlóridnak töményszeszbon való oldatával. 

Perga.mentpapirba cso1nag'olva1 hftvös és szára~ helyen, óvatosan tartsuk. 
Kevés lepárolt vízzel 1negnedvesítve s a kisajtolt vízhez pár csepp 

salétron1savas ezüstoldatot adva, fehér (chlóreziistbéíl, AgCl álló) s:dnezödés 
vagy fehér, túrós csapadék áll elő; a kisajtolt víz og'y1nás n1ennyiségéhez 
nátriu111hydroxydoldatoL adva. sárga1 (sárg'a higanyoxydból HgO áiló) színe
ződés vagy csapa.dék, - a higanychlórid mennyiségéhez képest, _ csak 
ritlu1. esetben keletkezik. 

Ár~: 1 mtr. 40 kr. 

Gaze jodoformio impraegm1tnm. 
Jodofo:rmos gaze. -

Gyárilag készül, mint a carbolos gaze, a jodoformnak 10, 
20 vagy BO %-os tömény szerben való oldalával. 

!:<~rős jodofot'111-illattal birjon s porgamentpapirba csoma.golva, bűvös 
és szárar, helyen övntosan tartsuk. 

l(evés lepárolt vir.7el 1-2 porczig r•ázva, az áts7,[irt folyn,dék színte
len legyen, (Sárga színe;;i;ődés pikrinsavtól, C,)-J

2
{N02 )

11
0H szá1mazik). 

.Ara: n1tr. 10°/0 -os 65 ln·; 20°/0 -os 7ií ki·; 300/0 -os 90 kr 

Gelatim1 aJJimaHs albhrnima. Glnten animale 
allJissimu:m. 

Állati (fehé:r.) enyv. 

Csontok, szálagok, szóval az n. n. onyvképző állati szö
vetekből vízzel való főzés és kiszárítás által nye1't tö1neg·. 

Vékony, hajlítható, fónylö, >í.tlátszó, reczésen csikolatos 
len1ozek, n1elyelc ví7.ben rnogduzzadnak, gyenge n1elegítóskor 
teljesen feloldódnak; az oldat csersavval (valamint alkohollal, 
h1ganyoldaLokkal) csapadékot képez, s elegendő (l: 50) tömény
sé,g 111ellott, kihülóskor kocsonya.szerííen rnegn1ered. 

1.fajdne111 toljcse11 szín- és szagtalan leg3ren. 
Ara: 10 gt·m. H kr. 

11 
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Geut:lana. 

~ Tarnics. -

Származik a gentiana luthea L , g, punctata L,, g, pan
nonica Scop., g, purpmea L, és más rokon gentianafajoktól 
(gentianaceae, tarnicsfélék), 

Közép- és Déleurópa hegyein honosak, nálunk tenyésztik 
is, különösön a g. pannonicát és purpmeát ' 

Gyógyszerül a gyöktörzset és gyökérágakat használjuk, 
leggyakrabban hosszában széthasítva, A gyöktörzs rövid, több
fejű s levél sebhelyektöl s(írűn gyürüs, f'elsővégen a szár ma
radványaival van borítva, aláfelé vastag gyükérágakra oszlik, 
a melyek hosszában vagy csavarosan ránczosak, 

A gentiana 7uthea van legerősebben kifejlődve közülük; 
ez 6 dem, hosszú s felső végén 4 cm.vastag is lehet, (a többi 
gentiana faj rendesen csak fél ilyen vastag). A gyökér kivűl 
barna, igen ránczos, felül pedig harántúl gyíírűs, többfejű, ke
vésbé elágazó s gyakran dugóhuzószerüen csavarodik: 1neg. 
Belül vörös

1 
vagy világos barna, szárazon törékeny1 törése sln1a, 

sem nem fás, sem nem rostos, Nedves helyen tartva szívós és 
hajlítható, 

Szaga némileg a dohányra emlékeztet, íze tisztán keserü, 
A gentiana punctata vékonyabb, gyöktörzse megnyéL!t s 

rnndesen 1± fejű, tompa négyszögletes, belCLl világosabb barna.
vörös; a g» pannonica frissen igen húsos, vnágos bar11asárga, 
szárazon azonban jóval sötétebb, belül fehér, 3·--4 dem. hosszú, 
1-1 1/

2 
cm, széles. A g, pmpurea csak fél olyan vastag, mint 

a luthea, barnavörös, belül vörösessárga s igen sok Jevélma.
radványnyal van borítva, úgy, hogy ezek néha eg·észen födik . . , 
ugy kivül, mint bellil sötétebb a lutheánáL Altalában véve 
minden gentiana faj, kivül úgy mint belCLl, időröl-idörc vál
toztatja a színét: folyton sötétebb lesz, 

Alkatrészek : 0.1 °io gentiopikrin nevíí kristályos keserü
anyag, a melynek glycosida természete lévén, savak behatására 
cz1'lcorra és alaktalan keserű gentiogeninre hasad, Van azután 
12-15°/„ alaktalan czukor, és egy kristályosodó czukornemü 

i 

J 

429 

anyag, a gentianose, Színanyaga a gentisin (gentianin gentia.na-
sav). Keményítő nincs benne. ' 

Szöveti szerkezet, (55, ábra) 
A külsőkéreg 8-10 sor sár
gásfalú para (55, ábra, a), a mely 
alatt több sor hypodermához 
hasonló sejt következik; e sej- 1 
tek táblásak, szorosan illesz
kednek egymáshoz, a nélkül, 
hog'Y sejtközötti üröket hagyná
nak, A középkéreg pa.renchym
sejtjei (55. ábra, b) vékonyfa
lúak, sokszögletüek, keresztmet
szetén egy kissé érintő irányban 
megnyúltak, és sok sejtközti űrt 
hagynak maguk között. A belső
kéreg (55, ábra, e) hasonló pa
renchymájában a szitáscsövek 
csoportjai szabálytalanul vannak 
elosztva s e rétegnek nem lehet 55. ábra. Gentiana gyökér kereszt-

kivenni a háncs- és bélsúgarakra metszete 
való elkülönítését. A. k:érg'et a a. para; b. közép kfo·cg; e. húncs. 

fától több sejtsm' széles cambi-
um választja eL A fának, a kérogéhez hasonló parenchymájába 
vannak a hálósan megvastagodott falú edények beágyazva 
v~gy ma~ánosan, vagy apró csoportokban, néhol még rövid 
sugarakka is egyesülnek. Bél nincs, 
. A ~arenchymsejtekben apró cseppekben zsíros olaj és 
igen a pro oxalsavas mész kristályok vannak; keményítő nincs, 

Összetéveszthető a d.:rog vagy leh.et közte g 

. ~entiana ~.sclepiadea L. (radix gentianaecruciatae) gyöktörzse, a mely n 
raJtalev~ sok szarmaradvá~ytól göcsös, többnyire elágazóbb, fásabb, kereszt~ 
~etszeten a keskeny barnas bélsúgarak és a széles sárgás háncssúgara.k jól 
k1vehetök, a fa szép súgaras. ' 

1lra:' 100 grm. 14 kr. 
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GlobuU martiales. 
- Vasasgoly©k. ~ 

Fénylő, fekete ( 40 grm. súlyú) vasízű golyók. 
_E golyók tömegét legnagyobb részben (vízben könnyen oldható, 

foketebarna) borkősavas-vasoxydkálinm 0 4H4K(Fe0)06, többi részét pedig 
(vízben nehezen oldható) borkiísava~Fvasoxydulkáliu1n (C.1f1.,I(Ü 6) 2 Fe, továbbá 

vasoxyduloxyd Fe
3
0 4, s kismennyiségü fémvas képezi. 

Nyolcz rész forró (lepárolt) vízzel kivonva, csekély 1
) ol

datlan (sósavban oldható) maradók hátrahagyásával feketés
zöldszínű oldatot ad. 

Az ily módon nyert s megszürlézett oldat, sósavval megsavanyítva 1 

sá1·gavérlúgsóoldat hozzáadására kék, vörösvérlúgs6oldattól pedig zöld (s 
csak napok mulva 1negkékülő) színezéídést vagy csapadékot ad. 

A golyókat viaszpapirba csomagolva, jól záró edényben 
tartsak. 

Ara: 1 drb. (= 40 grm.) 25 kr. 

Glycednum. 
- Glvcerin. --

0 8H,(OH)3 tömecssúlya 92. 

Színtelen és szagtalan, szörp sűrűségíí, átlátszó folyadék 
íze édes, kémhatása közömbös. Vízben és alkoholban minden 
arányban oldható. Aetherben, chloroformban, zsíros olajokban, 
nem oldódik. 

1) Gyógyszerkönyvlink az előállítás alkalmával 1 rész vasra 5 rész 
borkövet véteti minthogy azonban a vegyborolás alkalmával - mint tud~ 
juk - előbb borkősavas-vasoxydulkálium kópzőclik, a mely 1 parány (= 56 
grm.) vasra, 2 tömecs (= 376 grm.) borkövot (vagyis 1 rész vasra 6.7 rész 
borkövet) igényel, ennélfogva könnyen belátható, hogy a gyógyszerkönyvünk 
által rendelt borkőmennyisóg korántsem kópos az egész vasmennyiséget 
átalakítani, s így a készítmény vizsgálata, illetőleg föloldása alkalmával 
jóval nagyobb (15 ~ 20 °/

0
-nál is több, nagyobbára fómvi1sból álló) oldatlan 

rész marad vissza, mint a mennyit gyógyszerkönyvünk a }/csekély
11 kifeje~ 

zés alatt érthet. 
Móg inkább fokozza a tévedést azon körülmény, hogy gyógyszer~ 

könyvünk e készítményt vasedényben állíttatja elő1 s így a borkő, némileg 
abból is valamit fölhasználva, még kevésbé képos a rendelt vasmennyiség~t 

átalakítani. 
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l<'ajsú.lya 1.225-1.235, az egészen tisztáé 1.26. 
l<'orrásponlja 200°0. 
Azonosság megállapítása. 

, L Ha félgram porrá tört káliumbisulfátot 1-2 csepp tö·, 
menykensavval melegítünk s azután 1-2 csepp glycerint adnnk 
hozza, erősebb hevítéskor rondkivűl kellemetlen szúrós szag 
fejlődik a keletkező acrolein, vagyis az acrylaldehydtűl CH O. 

2. Allrnliás oldatát káliumpermangánáttal összetölt;e 
4 

és 
Jőzve, a glycerinből oxálsav keletkezik. 

Vizsgálat 
1. Ötannyi vízzel higítva, ne 

zavarodjék meg: 
a) kénhydrogéntiíl; Barna zavarodás = fémek. 

b) kénammoniumtól; Zavarodás vagy csapadék= 

e) ezíístnitráttól ; 
cl) chlórbáryumtól ; 

e) arnmoninmoxaláttól .: 

f) chlórcalcinmtól. 
2. Ammoniákos ezüstnitrát

tal elegyítve, közönséges hő

mérsékleten negyedóra alatt 
, meg ne változzék:. 

3. N átriurnhydroxydclal me
. legítve ne színesedjók meg és 
ne fejleszszon arnmoniák szagot. 

4. Higított kénsavval felme
legítve, ne fejleszszen kelle
metlen avasszagot, 

Ö, Csészében hevítve, meg
gyújtva, maradék nélkül ég
,jen el. 

_1i_ra: 10 grm. 3 kr. 

fémek. 
Zavarodás = chlóridok. 
Zavarodás = kénsavas ve

gyületek. 
Zavarodás = calcium ve

gyfüetek. 
Fehér zavarodás= oxálsav. 
Megváltozás, barna színező

vagy fémtükör keletkezése = 

aldehyd. 

Barna színeződés = szölö
czu kor, gummi, aldehyd. 

Arnmoniák szag = ammo-
11i11m vegyületek. 

Kellemetlen avasszaIY feJ'lesz-
' . " tes = szabacl zsi:rsavak. 

Maradék visszahagyása 
ásványsók. 
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G11.aj1wum. 
Guaják gyanta. 

Származik a guajacum officinale L.-tol (zygophyllaceae, 
zygophyllumfélék). 

Forróövi Ámérikában, kivált az Antillákon tenyésző, kicsiny 
örökzöld fa, a mely a kereskedésben lignum vitae jamaicense 
néven isn1eretes. 

A nálunk hivatalos gyántának egy kis része magától 
izzad ki a fa felületére, vagy pedig a törzsbe tett bevágások 
helyén jut ki és a fán mogyorónyi vagy diónyi darabokban 
megszilárdúl. Általánosabb eljárás a gyánta nyerésére, hogy a 
fa törzsét és ágait körülbelül 1 méter hosszúságban elfürésze
lik, hosszában kifurják s aztán a gyántát szabad tűzön olvaszt
ják ki belőle; a mely a fúrás helyén foly ki. A kereskedésbe 
Jutó gyánta legnagyobb részét végre a törzs és ágak forgácsá
nak tengervízben való kifőzése által nyerik. 

A guajákgyánta a nyerés módja szerint vagy-"111ogyorónyi 
diónyi szemcsékből áll, a melyek kerekdedek, simák és zöldes
szürke porral vannak bevonva (in granis) vagy pedig idomta
lan többé-kevésbé fénylő, zöldes fekete darabokból, a melyek 
törékenyek, széleiken áttetszők, törésük érd~s vagy ~agylós, 
friss töréslapjok üvegfényű s több-kevesebb keregdarab es fasz1-
lánk van keveredve hozzá (in rnassis). Sajátságos gyenge 
szaga van, a mely m~legítéskor inkább érczh~tö s nérnil;ig a 
benzoera emlékeztet. Ize kesernyés, csípős, ragva meglagyul 
és a foghoz tapad. Pora frissen szürkés színíí, állásközbcn egé
szen megzöldül. 

Alkatrészek: 70°/0 alaktalan guajakonsav, 10°/o kristályo
sodó guajálcgyántasav, gitajaksav, 5°/0 sárgás színanyag, 3-4% 
mézga, 10"/o (1 guajálcgyánta (Hadellich). 

Az1.mosságának megliatál'ozása. 
Borszeszben, maró kálilúgban, chlorophorrnban aetherben 

bama színnel oldódik s ez oldat élenyítö anyagokkal szép kék 
vagy zöldszínűvé változik (pl. ha alkoholos oldatát bepároljuk 
s a maradékot~ vaschlórid lúg alkoholos oldatával megnedve
sítjük, e színváltozás szépen bekövetkezik, vagy ha a mara-
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dékrn ozon t vezetünk szép kék szín álJ elő), redukáló anya·
gok (vagy egyszerüen hevítés) ismét elszíntelenítik. 

Vizsgálat. 
Borszeszes oldatából agyán

tát vizzel lcicsapva, 111aró nát
ronlúg hozzáadására teljesen 
oldassék föl 

ArrL: 10 grn1. 9 kr. 

Oldatlan maradék l!egedii~ 
gyánta jelenlétére mutat. 

Guarana. 
- Gua:rána-tés:<11ta. -

Származik a paullinia sorbilis Mart.-tól (sapindaceae, 
sapindus-fölék). 

Dólámérikában, különösen Braziliában honos kúszó csorjr,, 
a i11el;rct ugyanott tenyésztenelc is. 

Ciyóg·yszerül a 111agvalcból l<észült tészta szolgál. 
A paullinia sorbjlis gyümölcse 3 rekeszü tok, a melyben 

rendesen csak egy gömbölyü, vagy legömbölyített szögletes, 
1--:21

/ 2 cm. átn1érőjű. i11ag ·van. E inag' 11éja fénylő, barnavö
rös1 k:en1ényí.tő tartaln1ú csirája ug·yanilyon színű csak vilá~ 
gosabb. lv[agfehérjéje nincsen A tésztát. a csirából kószitik 
úgy, hogy az érett magvakat meghámozzák, egy kissé meg
pörkölik, vagy napon megszárítják és poná törve meleg vízzel 
té.szlúvá gyurják. E tésztát vagy napon vagy enyhe tűznél 
teljesen kiszárítják. Szilárd, néha kőkemény, leginkább henger, 
ritkábban lepény- vagy gömbalakú darabokban jut a keres··· 
kedúsbe. Kivűl bamás fekete, egy kissé fénylő, belül vagy 
egyöntetüen vörhenyesbama, vagy pedig a beléágyázott na
gyobb fehéresszürke magdarabok miatt márványos. Törése az 
előbbi esetben egyenes, az utóbbiban kagylós, friss töréslapja 
egy kissé fénylő. Vízben részben oldható. Szagtalan, fanyar 
és kesernyés ízű1 

Alkatrészek: 3-5°/o coffein (08H'°N,O,), 8.5"/u csersav, ke-· 
1nényltö és zsírosolaj. 

Szöveti szerkez<'t. A vízzel föllágyított tészta gorcső 
alatt, nagyobbára magánosan álló parenchymsejtekből áll, a 
melyekben apró (2-3) összetett keményítő szemcsék vannak, 

28 



434 

A keményítő nagy része el van csirízesedve, Itt-ott egy„ogy 
magános, sőt néha 2-3 egymással összefüggő kősejtei. is 
kapunk. 

_Ara; 1 g:rm, 4 kr, 

Származik a külömböző acacia fajoktól, nevezetesen az 
aeaeia senegal \Vildenow, továbbá az ac. Ehrenberg'iana, ac, tortílis 
Hayne, ac. seya.l Del. vagy acaeia fistnla Schweinf.-tól (mimo
saceae, érzőkefélék). 

A vöröstengerpartvidékcin, F'elsö-Egyptomban, Arabiában, 
Senegambiában tenyésző fák. 

A drog a kéregrepedésekből magától kiszivárgott és a 
levegőn megszáradt nedv, a mely többé-kevésbé gömbölyded, 
fehér vagy sárgás, összeropedezett felületű darabokban fordúl 
elő. Egészben nem áttetsző, ízetlen, szagtalan s könnyen szét„ 
törhető kisebb, s>:ögletes, üveg fényű, áttetsző kagylós dara„ 
bocskákra. Csak vízben oldódik; oldata savanyú kémhatású. 
Kétszeres mennyiségű vízben lassan, de teljesen föloldódik s 
szagtalan, halványsárga, fanyar ízű, nyúlós oldat keletkezik, 
mely ólomczukor oldatával minden arányban keverhető, ané]„ 
kül, hogy zavarodás támadna. . 

Vaschlórid-oldattal, vagy boraxxal pedig megkocsonyásodik. 
Az arabmézgának kereskedésben két főválfaját külömböz· 

tetik meg: a keletáfrikai kordofáni mézgát és a nyuga:táfr[kai 
senegáli mézgát. 

Az előbbi a folyammentén Kairóba ós Alexándriába jut, 
a honnan hajón szállítják különösen Triestbe, Marseillebe ét< 
J~ondonba. A senegáli mézga nagyobbára Szt.-Luison keresz· 
tül Bordeauxba jut (Moeller), 

E két faj közűl a keletáfrikai vagyis a kordofáni mézga 
a jobb minőségű, csakhogy ebből, már évek óta úgyszólva 
semmi sem jut hozzánk, a Nilus partvidékén lakó népek há„ 
borus villongása miatt s a kordofáni gummi néven Rzereplő 
ambmézga tulajdonképpen senegáli gummi 
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Gyógyszertári használatra a legfehérebb választandó ki. 
Gyógyszerkönyvünknek a harmadik bekezdésében foglalt 

leirása a lcordofá;ni ambmézyának felel meg. A senegali mézga ke 
rek vagy félgömbalakú, néha veséded, bütykös darabjai kii·· 
lömböző nagyok, s közben„ közben egy kiváló nagyságú darabo L 
tálálhatni. Színe sárgás-bamavörős, kevéssé repedezett s ne·· 
hezebben törhető. 

Alkafa·észek: az arabmézga legnagyobb részét arabinsa 
vas mész teszi) e mellett k.:evés arabinsa.vas kál,iurn és arabinsci
Das rnaynésimn is van benne. Ezeken kivül 0.5"/o gyánta s igen 
kevés czuJcor, színanyag és csersav, 

Vizsgiilat. 
J. 2 rész -vízben lassa,n bár, de telje

se:o oldassék föl. 

2. A guxumi vizes oldata chlórbáry~ 
ummal. fehér csapadékot ne adjon. 

3. fD.g g"Li.mnlioldat 6 kbc.-jéhez 5---6 
csepp amrnonmolybdanat·olclBJot 8s 2 
esepp úsz,ta salótromsava,t adva ..:'is 
főlforralvR; kék színeződ(lg Dü áll-

;joo elé. 
A 1'a · 10 grtn. 15 kr. 

Oldatlan uuiradók = idegen mél!>
gák ; pL cseresnyefa-1nézga vag·;y bdel-. 
lúunnieZga1 a mely a balsaroodendro_'O 
africanurntól szár1ntw~ik. 

Fohór csapadék, lcéncssaval megfehé
rített gununira vall. 

J(ék mónezöclés, de::etrinnel. való tis;.-,
tátnlanítD.sra mutat. 

Gutta pm·cba 1lep1n·ata. 
- Tis~titott guttapereha. ---

Származik a dichopsis~, isonandra- és payene-fajoktól, s 
melyek közííl ie;,;gyakrabban az isonandra gtltt.a F!ooker, vagyis 
a dichopsis gutta Benti. fajt használják a guttapcrcha előállí~ 
tására (sapontaceae, sapontafélék.) 

A keletindiai szigeteken, Bomeoban, Sumatrában honos fa. 
A drógot tevő beszáradt tejnedvet. úgy nyerik, hogy a fa 

kérgébe bevágnak, mire fehéres tejfölszerű nedv foly ki, a 
melyet melegvízben fölfognak és összegyúrnak A, gutta per
chának összegyúrt alaktalan darabjai rendesen igen tisztátaJa,. 
nok: sok növényi rész (ág, kéreg- és levéldarnb) van hozzá 
keverődve. Hogy ezektől megtisztítsák, felaprítva újból fej. 

gyúrják meleg vízben és különböző "lakot adva neki,, a 
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gutta percha depuratatnyerilc Fehéres vagy sárgás fehér, néha vö·· 
röses szín.ü, zsíros tapintatú, 6 n1111. vastag· lapokká, vagy 
keskeny léczokké van alakítva; egy kissé rugalmas, kéz· 
hez nem tapad, könnyen vágható, közöséges hőnél talpszerü, 
némileg mgalmas. 60-70°-nál gyúrhatóvá válik, 100°-nál pedig 
sürün folyó tömeggé olvad. Víznél könnyebb s nem oldódik 
benne; borszeszben is csak kevéssé, szénkénegben és chloro· 
formban tökéletesen oldódik. Kénnel vulkánizálható, mi által 
szilárdabb és mgalmasabb lesz, melegben nem lágyul meg. 
Levegőn 'gyorsan törékeny kaucsukká változik. Ha chloro
fOl'mos oldatából alkohollal kicsapjuk, tiszta fehér guttaperchát 
nyerünk (gutta percha alba), a mely a kereskedésben 2-3 
mm. vastag pálczikákban fordul elő. Chloroformos oldata 
(1 : 20) a tmuniaticint szolgáltatja. A percha lamella.ta igen vé
kony levelekre kinyújtott gutta percha. 

Alkatrészek: 75-82% gutla nevü széuhydrát, 14-16% 
alban, 4-0

/ 0 fluavil, egy sárgás gyántás anyag, kevés zsír és 
olaj. (Payen). 

Ára: 1 grm. 5 k1'. 

Bi:rudo. 
-- Nadály. Pi6cza. -

Orvosi nadály (hirndo medicimlis Linn.) és magyar nadály 
(hirndo officinalis Linn.), a gyiírüsck (annulata) osztályába, 
szivókásak (discophora) rendjébe, s a nadályfélék (himdinacoae) 
családjába tartozó 11ímn6s férgek; előjönnek: egész Európában 
tavak, mocsarnk és patakokban. 

Testük hosszukás, kissé lapult és csupasz, számos gyíí
r(ível, változó alakét szívó szájjal, három félkörös, súgársze
rlileg elhelyezett, s számos igen apró foggal fegyverzett állka-
pocscsal, tiz egyszerü szcn1n1eli s a test végén egy szívól<ával. 

Az orvosi, úgynevezett német nadálynalc háta sötét olaj„ 
zöld színü, hosszában lefutó hat világos rozsdaszínü, feketén 
pettyezett sávval, hasa zöldessárga, szabálytalan fekete foltok
kal és fekete széllel. 

A déli Európában, különösen Magyarországon gyakoribb 
úgynevezett magyar nadálynak színe, inkább feketésbarna vagy 

:t:;0 
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feketészöld, s a hátan hosszában lefutó hat rozsdaszínií sáv, 
nem pettyezett; hasa olajzöld, foltok nélkül, mindkét szélén 
fekete csíkkal kerített. 
. . A lónc;clály (haemopis sanguisül'ba Savigny), mely cse
le elyebb szamú, tompa fogai miatt, a bört nem képes sérteni, 
s ez okból orvosi használatrn nem alkalmas; az előbbiektöl 
főkép nagyobb teste, szabálytalanul pettyezett, nem vonalazott 
háta és sötétebb színü hasa által különbözik 

. Légjárha~~ ~Ó{~OO olzá.1:t, porczc1lán1 cserép vagy iivegedényben, a 
-vizet. gyakran folfr1ssttvo, tovabbá az edény ós fedöre rakodó nyákot, va~ 

1a~int a betog és elp11sztult állatokat eltávoHtva
1 

sav és an1n1onia gőzökt6 l 
telJesen mentos1 hüvös helyen tartsuk. 

Ára: 1 drb. 12 kr. 

tt Hy1lra1·gyrum blcll.loratum ammouiatum. 

l\1:e:rcu:ro ar.nmid.o-chlo:ridum. Hyél:rargy:ruin amidato bichlo
ratn:w. lV!excuri'tJ.s praecipitatus ~lbt1.S. Axnictó l1iganychló:rid, ~. 

NH2HgC! tömecssúlya 251.4 

Igen fehér por, a mely vizben nem oldható, higitoLt salét
:rnmsavban ellenben enyhe melegitésre tökéletesen föloldódik 
és az oldat ezüstniüátta.l összehozva, fehér csapadékot ad. 

Azonosság megállapítása. 

N átriumhydroxyddal melegítve, megsárgt1l (a kiváló higany-
oxycltól) és ammoniák gázt fejleszt. ' 

NH,HgCl+NaOH = NaCl+HgO+NH, 

Vizsgálat: 

1. Száraz kémcsőben mele
gítve illanjon el tökéletesen 
a nélkül, hogy megolvadna. 

2. Vízzel, valamint alkohol
lal összerázva, s a szüredéket 
bepárologtatva, ne hagyjon ma
radékot . 

Ál'a: 1 g-rm. 4 kr. 

l\rfaradélr visszahagyása 
idegen át:iványsók. 

Maradék, a mely vízben 
oldva s az oldathoz jódkáliumot 
adva, skárlátvörös csapadékot 
ad = higanychlól'itl (cu1To„ 
sivus). 



438 

tt llydriugyrum blchlm·atum c1u1·osivum. 

~ Mexcurii ehlo:ridum. H:yd.xargy:ri chlo:rid.um eo:rrosivu.m„ 
Mércurius sublimatus co:r:ros:l:vus. Bichlo:retum hydra:rgy:ri. 
Subl:imatum ..::o:i::rosivum- Maró higanychló:rid. Mar@ me:.r

Ctt'fichl6:rid. 

HgCI, tömecssúlya 270.8. 

Apró fényes, fehér kristályokból álló szagtalan tömeg; 
maró és undorító fémizíí; szétdörzsölve fehér porrá)esz. 16 súly
rész hideg, 3 súlyrész forróvízben, ugyanannyi alkoholban és 4 
súlyrész aotherben teljesen oldható. 

Fajsúlya 5.3. 
Olvadáspon~ja 200". 
A zono~ság megállapitás11 
1. Hevítve, 200"-on megolvad és 300°-on fonás közben 

tökéletesen elillan fehér kristályos szálladékot képezve. 
2. Vizes oldata savi hatású, konyhasó hozzáadására azon

ban közömbös hatású lesz. 
3. Ezíístnitráttal túros, fehér, ammoniákban oldható csa-

padékot ad. 
4. Nátriumhydroxyddal pedig· sárga csapadékot képez. 
5. Jódkálium a kémszer fölösleges mennyiségében oldható 

skárlát vörös csapadékot választ ki a corrosivus oldatából. 

Vizsgálat. 
1. Fél gramm mercurichló

ridot feloldunk 30 gramm víz
ben, meg egy nehány csepp só
savban és kénhydrogéngázt 
vezetünk bele addig, a míg a hi
gany tökéletesen leválasztat.ik; 
a megszíírt folyadéknak bepáro
logtatás után semmi maradé
kot sem szabad hagynia. 

2.. A kimosott csapadékot 
kivonjuk ammoniával; a le
szúrt folyadék sósavval meg-

Maradék visszahagyása=tüz 
álló ásváu.vsók. 

Sárga csapadék ~ arzén. 

-
savanyítva, kénhydrogén víz
zel ne adjon sárga csapadékot. 

Óvatosan tartandó 1 
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Egyes adagja legfö'ljebb 0·03 grm. 
Napi alla,qja legföljebb 0.10 grm. 
Ára: 1 grm. 3 kr, 

t t Uydrargyrum bi,jodatum i·ubrum. 
- Mereu:rii jodidum.. Deutojodu:retu:m. hydra:rgyri. J'oduretum 

hydra:rgyricum. Mercu.xijodid. Vörös higanyjodid. -

HgJ 2 tömecssúlya 454. 

Skárlátvörös por, a mely vízben alig, 130 súlyrész hideg, 
20 súlyrész forró alkoholban oldható. 

Jóclkálium vizes oldatában szi.ntén oldható. 

Azonosság megállapítása. 

Kémcsőben hevítve megsárgul, azután megolvad és ma
radék nélkül elillan, miközben sárga kristályos szálladék ke
letkezik, a moly későbben vörössé válik. 

Vizsgálat. 

1. Lepárolt vízzel összeráz·· 
va, a mogszürt folyadék ezüs1.
nit.ráttól legföljebb gyöngén 
váljék zavarossá. 

2. Vízzel összerázva a meg
szűrt folyadék kénhydrogénnel 
ne színeződjék meg. 

3. Félgramm mercurijódid 15 
gramm alkoholban a felforra
lásuál tökéletesen oldódjék. 

4. Ha az előbbi kezelésnél 
oldhatatlan rész maradna visz
sza, kivonjuk sósavval és a 
leszürt folyadékot megvizsgál·
juk arzér1re, a hogy a mercuri
chlórilinál tettük. 

Fehér zavarodás = higany
el!lórill. 

Barna színeződés =higany
~hlórill. 

Maradék visszahagyása = 
idegen alkotórészek. 

Cinober, higimyoxytl, mi
nium. 
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Óvatosan tartandó ! 
Egyes adagja legfó"ljebb 0.03 grm. 
Napi ctdagja legf'öljebb 0.10 grm. 
Ára : 1 grut. 5 kr. 

t Hydrargyrum chhnatum míte. 
- Me:rcurosi chloridum. Calo:mel. Chloridum hydra:rgyro.~n.1m. 

Mercurius dulcis. -
Szelid higanychlo:i:iir. !-:Calo:.i.nel. Mercu:rochlórid. Eiganychlo:rür. 

Hg2Cl2 tömecssúlya 470.8 

F1ínom sárg·ásfehér, nehéz por, a 111ely százszoros nagyí
tásnál apró kristálytörmelékekből állónak látszik. 

Íze, szaga nincsen. Vízben, alkoholban, aetherben töké-
letesen oldhatatlan. 

Fajs1Hya 7.2-7.5. 
Azonosság megállapítása. 
1. Szárar, kén1cséíben hevJtve1 nen1 olvad n1eg, 11anen1 n1a

ra.dék nélkül elillan. 
2. Nát.ronlúggal hevítve megfeketedik, fekete higanyoxy-· 

dul keletkezik belőle. 

Vizsgálat. 
1. Nátronlúggal hevítve, ne 

fejleszszen ammoniák ·szagot. 

2. N átronlitgg1Ü főzve, a ke
letkezett fekete csapadékról le
szűrt folyadék sósavval meg
savanyítva kénhydrogénnel no 
adjon bama súnezőclést. 

3. Ha a készítményt forró
vízzel összerázzuk, a leszürt 
folyadék ne zavarodjék meg: 

a) ezüstnitráttól. 

b) ammoniumcarbonáttól. 

Amn1011ia szag = aminoni
u.m veg~rületelr vagy an1rno-
11ium··higanychlórür. 

Barna színeződés vagy csa
padék .= higanychlóri<I. 

I11 el1ér zavarodás = higau.y
chlórid. 

Fehér színeződés = alkáli
!'öldfémek. 

-
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Fekete éivegben tartandó, mivel a napfény behatása követ-
lrnztében részint föm higany, részint conossivussá alakul át. 

Egye s adagja legfó'ljeúb 0.50 gram. 
Napi adagja iegfö'ljebb 1.00 gram. 
.f~l'a. : 1 grm. 3 kr. 

·r t Hydrargyrum cyanatum. 
Me:rcurii cyanidu:m. CJyanidum hydrargyrict'.l.m. -

- Higa:uycyal'lid Mercurícyanid. -

Hg(CN)2 tömecssúlya 252. 

Színtelen, áttetsző, hasábalakú kristályokból áll: maró, 
undorító fömízű, szagtalan. 13 rész hideg, B rész forró vízben, 
15 rész hideg és 5 rész forró alkoholban oldható. 

Ára : 0.01 grul. 1 kr. 

Azo[Josság mcgálfapí t.ása. 

1. Nehány morzsa merCLlr.icyanid egyenlő mennyiségű 
jóddal eldörzsölve és száraz kémcsőben hevítve, keletkezése
kor sárga s útóbb megvörösödií szálladékot ad; (HgJJ a kém· 
cső távolabbi részein pedig jódcyán szagi1, finom fohfa tlíalakú 
kristályok rakódnak lo. 

Vizsgálat. 
1. Húszannyi vízben oldva Fehér zavarodás= chlóridok 

és nehány csepp salétromsav-
val meg'savanyítva ezüstnitrát-
tóI nn zavarodjék n1og. 

2. Platina lemezen hevítve Maradék visszahagyása 
maradék nélkül illanjon el. 

1 

tíízálló anyagok. 

Egyes adagj<t le_qfö'/jebb 0.03 grm. 
Napi adayj" leqfó'(jebb 0.10 grm. 
1lra: 0.01 g-rrn. 1 kr. 

'f-f Hydrargyrum lodatum Davum. 
-- Me.rcu:rosi jodatus flavus. Protojoduretum hydrargyxi. 

.Jodidu:rn. llydxargy:rosn.1.m. Sárga higanyjodű.r. Mercurojódid. -

Hg2J 2 törnecssúlya 654 
Zöldr;s sárga, a rnikroszkop alatt is alaktalan por. Vízben 

és alkoholban oldhatatlan. 
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Fajsúlya 7 .ö 
Ohradáspontja. 200° 
Azonosság megállapítasa. 
1. Nát.ronlúggal összerázva, megfeketedik: Hg2 0 válik 

ki; a leszífrt folyadék salétromsavval rnegsavanyítva, ezüst· 
nitráttal sárga. csapadékot (AgJ) ad, a mely ammoniákban 
oldhatatlan. 

Vizsgálat. 

1. Husz rész alkohullal ösz
szerázva, a szüredék ezüstnit 
ráttól csak igen gyengén teje
sedjék meg. 

2. Hevítve, illanjon el töké· 
letesen. 

3. A világosságon nagyon 
megszürkült, vagy megfekete„ 
dett készítmény elvetendő. 

li'ekete üvegben tartandó. 

li'ehéJ' "avarodás = higany„ 
c!Jlórid. 

Maradék visszahagyása = 
líiz álló anyagok. 

Világosságon részleges bom· 
lást szenved: fém higauy vá· 
lik ki. 

Egyes adagja legfo'ljebb 0.02 grrn. 
Napi adagja legfö'ljebb 0.05 grm. 
Ára: 1 grm. 6 kr. 

tt Hydrargy1·um oxydatum fl.avmn. 
Mercu:ri oxyd.um, Oxydum hydra:rgy:ri flavum.. Mercu:rius 

;p:rasc.ipita.tus flavus. Sárga higany oxyd. Sárga me:ro;;:n,ixioJS::yQ„ --

HgO tömecssúlya 216. 

Sárga alaktalan por. Vízben nem oldódik. 
Fajsúlya 11.0 
Azonosság megállapítása. 
l. Száraz kémcsőben hevítve, oxygénre és fómhiganyra 

bomlik szét, a nélkül, hogy barna vörös gőzöket fejlesztene, 
vagy maradékot hagyna hátra 

2. Ha a kós7.itményt oxálsav oldattal össze1'ázzuk, azonnal fehér o:xál
savas higanynyá alakul (ezen ~reaktióval megkülönböztethető a vfrrös

biga:uyoxydtól). 

Vizsgálat: 
1. 2.16 grammja 20 kcm. nor· 

mál sósavban és 40 kcm. víz· 
ben tökéletesen oldódjék fel. 

2. Salétromsavval készült 
1 °fo-os oldata tökéletesen átlát· 
szó legyen és ezüst.nitráttá] alig 
észrevehetőleg tejesedjék meg. 

1 
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Maradék visszahagyása 
idegen alkotórészek, fofom 
oxyd ockersá:rga, stb. 

Zavaros oldat = idegen 111· 
lrnt{m\szek. 

Fehér zavarodás = idegen 
chlóridok. 

3. }Ievítve vörösbarna gözökot ne : Vörösbarna gőzök= salétromsavss 
fejleszszen. 1 vegyületek. 

Fekete üvegben tartandó. A vörös higanyoxyd helyett ezt 
a készítményt kell kiszolgáltatni. 

Egyes adagja legfiiljebb 0J)3 grm. 
Napi adagja legfiiljebb 0.10 grm. 
Ára: 1 grm. 5 kr. 

Hyd1.·argynun purn:m. 

- Me:rou:rius vivus. Higany. Kéru.;ist;i. -

Hg atomsúlya 200 

Ezüst.fehér sr,ínű, élénk fémfényű nehéz folyadék. Hevítve 
maradék nélkül elpárolog, de párolog már közönRéges hiimér
sékleten is. 

Fajsúlya 0"-nál 13.596, 15°-nál 13.5~'l. 

Forráspontja 357°. 
Megszilárdulás pontja. -- -39.4°0. 

Vizsgálllt. 

1. Száraz üveg- vagy por·„ 
czellán·edényben mozgatva, a,; 
edényhez a legkevésbé se ta„ 
padjon. 

2. Kémcsőben hevítve ma
radék nélkül illanjon el 

Ára: 10 grm. 9 k1 

Az edényhez tapad1is -~ide
' gen fémek vagy részlegesen 

oxydálódott higany. 

Maradék visszahagyáss, 
idegen fémek: réz, ólom, ezüst) 
bismnth. antimon, ón. 
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Hydrastls mmadensis.1
) 

Szármrtzik a hyclrastis canadensis L..től (rammculaceae, 
''anunculus·félék.) 

56. ábi·a Hydrastis canadansis gyóktó'rzs ke1'esztnietszete. 
(a. para; b. középkél'eg; e. hci.nca; d. cambiurn; a1. a„, a„„ a fa!'ostok elszi

getelt csopol't,iai; f. bélsúg·ár; !1· bóL) 

Legelterjedtebb Canadában, do az Egyesült államok töb?i 
részében \s honos növény. Gyógyszerül használt gyöktörzset, 
gyümölcséréskor gyííjtik. 

1) Nem hivatalos. 

1 

1 n 
yf 

445 

_,_~ gyöktörzs 4-5 cm. b.osszú, irón vag'y kisujj vastagsaguJ 
ide·oda hajló vagy kacskaringós, göcsös, bütykös, hosszában 
l'ánczos1 frissen sárgásbarna, 111eg·száradva narancsszínű s n1in
denfelől sűríín be van nőve apró mellékgyökerekkel, a melyek 
könnyen letöredeznek. A mcllékgyökerek merevek és kemé· 
nyek, hosszában ránczoltak, éptöresüek s töréslapjuk szép 
sárga. Igen keserű, a nyálat sárgára festi. Gyógyszerül Jegin· 
kább folyékony kivonatát használják (!. Extr. hyd. canad. fluid). 

Alkatrészek: két alkaloidája közül a berberlnt 4 %, a 
hyLlrastint pedig 1 ·5 °lo·nyi mennyiségben tal'talmazza. 

Sz<iveti szerkezet. (fül. ábra). A parát (5G. ábra, a) sár· 
gásbama sejtek alkotják, a mely alatt a középkéreg (56. ábra 
b) parenchymsejtjei kissé érintő irányában vannak megnyúlva, 
bennebb a középkéreg sejtjei inkább gömbölyded sokszöglete· 
sek, vókonyfalúak. A belső kéreg (5fi. ábra, e) háncssúgarai· 
ban a vastagfalú elen1ek vag,y teljesen 11iányzanak, vagy csak 
a legkCLlsőbb részében láthatók háncsrostokból álló apró csopor· 
1.ok. A fasúgarak sárgák s benne az edények meglehetős sziík 
nyilásúak s kisebb-nagyobb csoport.okban feküsznek. E súga· 
rak alapsúivotét vékonyfalú parenchym képezi, melyben a vas~ 
tagfo.lú farostok 2-B egymástól elszigetelt csoportot képeznek 
(5G. ábra, e, e, 1c111 ), a mely csoportok a különböző súgarakban 
önszerücn feküsznek, n1egfelelően a növés szakainalc. A fasúg·a
rak közt„ széles bélsúgarak (56. ábra, f) kötik ösflze a nagysejtű 
belet (5G. ábra ,q) a középkéreggel, a melynek sejtjei kereszt· 
metszeten négyszögletesek és súgaras sorokba rendezettek. 

Összet.~veszthetö a fl:rog vag·y lehet közte: 
Radix serpentúuu·iae, kissé összeny(nnott, felső oldalát a. ford6n fekvő 

rövid szármaradváoyok: foglalják ol. Oldalt ós alsó feltiletén pedig· igen sok, 
1 dc1u, bosszú inellékgyökere van, a molyek halvány sárgás barnásak. Kám
forsza.~·ú. Belo excentrikusan fekszik 

8tylophorit11i diphyll-n1n 1 frissen aranysárga nedve, megszáradva szürke 
színü lesz. 

-1\.ra: 10 gr1n. 'l kr. 

Hy1lromel infantum, 
- Gyermekek hasl1.aj tó:m.éze. 

Sötét„ barnavörös, át.látszó folyadék, mely (3 rész frissen 
készített hashajtó forrázat és 1 rész mannaszörpből előállítva) 
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édes, nem éppen kellen1es izzel, s a tize11naforrázfl.i :saját<::ágo;:; 
illatával bir. 

Rendeléskor kell készíteni. 
Ára: 10 grm. 5 kr. 

t Hyoscyanms. 
- Eeléndek. Bol~ndit6 c1:llalmatol't. ~· 

Szárm11zlk a hyoscyamus niger L.-től (solanaceae, csu· 
csorfélék). 

Egész Európában és Ázsiában honos, l vagy 2 éves nö
vény, a mely kCLlönösen útak mellett, kerítések tövében, S7'6· 

métdombokon tenyészik, Nálunk a levele hivatalos. A növény 
3-6 dem. magas, szám elágazó, levelei az alapnál nyéllé kes
kenyednek, 3 dem. hosszúak, l.O cm. szélesek, hosszas tojás
dadok, szélök mélyen, ö.blösen fogazott, a száron lev?k ülők, 
szárölelők, kisebbek, tojásdadok, durván fogazottak. Altalában 
puhák, tapadósak, pelyhesek, frissen sötétzöld színűek, meg· 

57 ábra. Hyoscyarnus levél kereszt1netszete. 
(c:1 oszoloµos pareuchyma; b. egyazerfi azőrök ; 

u. gombofl szfirmirigy.) 

száradva fakósárgásak, A 
levél középere világos és 
erősenJdemelkedő. A nyers·· 
levél szaga undorító, hó 
dító, megszáradva szagta·· 
lan, íze keserü. Virágzáskm 
kell szedni s J évenként 
megújítani. 

Alkatrészek: Ffyoscya
min (C1,H23N03) és az ezzel 
isomer hyoscin (C„H23N03). 

alkaloidák és 2% salJtrom. 
Az alkaloidák mennyisége 
ingadozó; legtöbbet a va
dontermő növénynek mind· 
járt virágzás előtt szedett le
vele tartalmaz. A virágok ki· 
nyilása után, már csökken az 
alkaloida tartalom, még in
kább gyéimölcsözés alatt. 

' 

1 

~r 
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Szöveti s:zerlrn:wt: (57. ábra). A hámot hullámos szélű 

.sejtek alkotják felűl-alúl; szájacsok mindkét oldalt. A hámkép
letek közül találunk többsejtü egyszerű szőröket (57. ábra, b), 
a melyek fala vékony, gyakran összeesik s e szőrök egyrészé
nek utolsó sejtje kanálszerüen kitágul és sárgás mirigyes vá
ladékot tartalmaz. Ezeken kivül gombos szőrmirigyek is vannak, 
(57. ábra, e.) 1-2 sejt magr1s nyélen nyugvó fojecske alakjá
ban, a gömbölyű fej szintén 1-2 váladéktermő sejtből áll. 

A levélfelsőháma alatt 1 sor vastag, oszlopos parenchyma van. 
(57. ábra, a). A levélparenchyma egyes sejtjeiben magános sós
kasavas mészkristályokat találunk. 

E kristálytartalmú sejtek nagyobbára az oszlopos- és szi
vacsos parenchyma határánál feküsznek. 

Ös2.zetév0szthető n d:rog vagy lehet közte : 

Hyoscyarnus alb-ns; levele a száron is nyeles, nem hosszúkás, h1J,neu1 
.l11kább g·öro.bölyü tojásdad, gyakran az alapjánál szivszeriíen kimetszett, vag,r 
nyéllé keskenyedik, kristályai csoportokat képeznek. (E faj Thoroy vizsgá~ 

Jatn. szerint hyoscyaminban gazdagabb, mint a b. niger), 
Hyoscyaniu.s pallfrl-u.si últalábotn ritkán fordul elő s így ne10 is g-yak-

·c11n jnt a hivatalos faj közé; vi.eága, sárga. 

E!Jyes aclcigja. le_qfö?jebb 0.20 gTm. 
Napi adagja legfb'ljebb 1 grm. 
_Á.ra: 10 grm. 2 kJ\ 

IehthyocoUa. 
- Halenyv. --

Származik a külömböző tolchalaktól, nevezetesen az acci
penser húso L. (vizatok), ac. stellatus L., ac. rnthenus L., és 
ac. Giildenstádtii Br.-től (accipenserinii, tokfélék). 

A Fekete- és Káspitengerben élnek és az ezekbe ömlő 
nagyobb folyókban. 

A drógot az említettem tokhalak, úszóhólyagának belső 

hártyája képezi, (leválasztva a külső rostos hártyáról. A hal
enyvet az úszóhólyagból úgy készítik ki, hogy jól megázta!.· 
ják, fö!hasít.ják és gondosan megmosva, deszkám kifeszítik. A 
mikor a hólyag féligszáradt, a külső, rnstos1 ezüstfényü hártyát 
lehasítják róla. A belső értékes részt pedig külömböző alakba 
összehajtogatva, fölakasztva tartják a teljes kiszáradásig. 
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A lant, korong, lemez, vagy fonál alakú darabok, véko
nyak, fehéres vagy sárgás színüok, átlátszók, szívósak, szag-· 
talanok és ízetlenek. Hidegvízben földúzzad a drog és fehéres 
átlátszatlan lesz. Forró vízben csaknem egészen föloldódik s 
3-40/o hártyás résznél nem marad több oldatlanul. Az oldat 
ragadós, közömbös, vagy gyengén lúgos; besúrítve a kihűlés 

után súrü kocsonyát ad. 
A legjobb minűségü vizahólyag az astralcáni és siblfriai 

(Ezek közül is legbocsesebh az úgynevezett pátriárka halenyv, 
a mely szép tiszta és opálizáló. Csekélyebb értókü halenyv az 
indiai, a mely a polynemus fajok hólyagja; a chúiai a sciaena 
lucida és otholithus maculatustól nyert hólyag; a braz-iliai vag·y 
plimit a silurus parkeri-től a nyugatindiait pedig, részint a silurus 
parkeritöl, részint a silurus felistől nyerik 

Alkatrészek: 65--700/o glutin , 0.5 hcimú, a melynek az 
1.50/o-ot meghaladnia nem szabad. 

'Vizg~-~á\á§: o leirlam csokélyobb értékű halonyvok vizbon 30;
0
-nál 

sokkal több oldhatatlan maradékot hagynak, olrlatút zavaros) vala1niut ki
hlílós után kocsonyájuk is. Ha esetleg a kiilsö hártya rajta van, akkor vas
tag, ráuczos) érdes és szennyes kinézésű s forró vízben 30"/0 -nál több ma
ntd olrla \.lanúL 

Ártt: 10 gr1n. 36 kr. 

Icbthyol 
Am.1uonium. sulfo.-ichthyolic·1.;un. 

C28BR6SnÜ6 (NH.i)~ 

Tyro lban a Secfold inelletti bitumen tart~lmú kőzetekből száraz átw 
párlással egy folyékony, barnássárga, olajnemű a.nyagotnyernek, a moly nyers 
ichthyololaj néven jön forgalomba. 

JGz olaj a büu1nen kőzetekben található, nagymennyiségü pot.rifikálódott 
tongeri állatból (hal) destillálódot.t által. l 

Vegyi összetótele ez ola.Jnak BeckuTtz és I-Iirsch szerint 77.25°/0 szén, 
10.520/0 hydrogén, 10.720/0 kén és 1.10°/0 nitrogén. 

Ha a nyers ichthyololajat töménykénsa:vval 100\Ljg hevítjük, akkor 
(sok kénessav képződése mellett) icllthyolsulfosavvá alakul át. Az így nyer!; 
készíLn1ényt n szabad kénsav és kénessav eHávolítása végett tömónychlór~ 

nátrium-oldattal kimossák (a melyben a külö1nben vízben könynyen oldódó 
ichthyolsulfosav nem oldódik), s azután igen tömény ammoniákkal közönbö
sítvei az ichthyolsulfosavas ammoniumot nyerik. 

Az ichthyolsult'osavas-amrooniuin tiszta, sÜ.l'Űi barnavö1•ös folyadók, 
melynek kellemetlen kozmás~kátrányos szag·a és íze van. Hevítve elszene-

J 
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sr,dik s azután tökéletesen elég. \Tízben tiszta bnrnaYörjs s:danel oldódik s 
old2.ta g',")C'ngén savi hatású 1'.._etheros és alkoholos oldata tiszta. Vízfürdőn 

beszárítvfl. súlyán11k "l5ú,'„-át e1ves7.íti (Becklu'tz és H"irsch) 
~-\ nyers ichlhyolnak keYésbé használt készítinénye a nátrúini s1~lfo

i1'/dhyolic1nn (C28 H:i~S::i0l1~a~=Gl0), a inolyet az ichthyolsulfosavböl nátronlúg-
gnl kiizijnbiisítés álta.l nyernek. 

),nt: 1 grm. S kr. 

h1f11.sum laxati.vum. 
-- i~.qua laxat:iva "ilienensis. Ir~fusum sennae com.positum. 

llasb.ajt6 fo:r:rázat. Bécsi J:.i.ashajtó ital. -

Sötét, barnavörü~, {ttlátszó fo]yadék, n1ely lcczcletber1 alig· 
édeskés~ ntólib ke:;1crnyés, 11én1ilog u11dorító ízzel, s a szenna-·. 
forrázat sajátságos illatával bir. 

n.endeléskor kell kés%iteni. 
)1.t·a: 10 gnn 4 kr. 

Infüsum i·hei cum natri.o carbo11i.co. 
Tinctu:ra :rhei aquosa. Rheum-öntelék S"1énsavas

na·h.rium:i::i::1.al. -

~·)ötl~t 1 barnavörös, nagyobb 111cnn:yis6gben alig ú.tJú.t.szó 
fo1yndék 1 n1ely a szénsavasnatriu1n lúgos, a rhou1nnalc pedig· 
snjútsógos, nén1ileg undorító ízévol l~s illatával liir. 

~[Pleg helyen tartva gyol'snn lllegrornlik, n1egpenL~s%edik. 
~\1'a: 10 gr1n. J kr. 

t' I1wcrncua11lrn 
- I~ányt<..\tó g}röh:ér. -

Szú1·n1azik a psycliotl'ia ipecacuanl1a ~füllel' _A_rgovionsis
től vagy cefaclis ipecacuanha Wild.-töl (mbiaccae, lrnzórl'élcík). 

Brazi1ia erdéís völgyeinek legnagyobb részóben 11onos fél
cserje, mely legelterjedtebb Matto·Grosso délnyugati kerületei" 
ben. Az indiai angol gyarmatokon újabban tenyésztik is. 

A drogot a rövid göcsös gyöktörzseéíl eredő mellékgyö
keeek képezik, a melyek fiatal komkban vékonyak, fonálszerüek, 
később, a kéreg folytonos vastagodása által, 5 mm. átmérőjűek 
lesznek. Az ilyen vastag gyökerek (virágzás idején gyűjtve) 

napon megszárítva, képezik a gyógyszert. A gyökér féreg
szerüen ízelt, gyíi.rüs1 göcsös, kérge nél1a egészen a fáig befü-

29 
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zödik, a kéreg e repedéseit Ítgy magyarázzák:, hog'y száradásnál 
a kéreg tetemes zsugorodásával a fa.állományé nem tart lépést 
(Meyer, Flückiger.) A gyökér jobbra-balra hajló, ritkán elágazó, 
mindkét vége elvékonyodik, körülbelől ujjnyi hosszú. Kérge 
kivül szürk:0sbarna, belül . világos barna, szarúszerü} egyenes 
törésű, a vékony, világossárgás fáról könnyen lefejthető. A 
drog szaga kellemetlen, dohos; íze undorító, lrnserí\ csípős. 
Keresztmetszetén a kéreg jóval szélesebb a fánál. 

Alkatrészek: 1 %-nyi emetin (alkaloida) tartalmából a 
gyökér fás részére alig esik valami, fontos e mellett keseríi 
glycosidája. az i:pecacu,cinhasav, ezenlrivül czitkor, niéz,r;a, 10°/0 kenié
nyitö a kéregben, 7% a fában. 

Szöveti szerkezet: (58. ábra) Ji. külső kéreg egy pár 
sejtsornyi barnás para. (58. ábra, ct) A középkéreg (58 ábra, b) 
igen széles, parenchymsejtjei a parn alatt érintő irányában 
megnyúltak, beljebb gömbölyded sokszög'letüek. E parenchym-

sejtek összetett keményítő 

5&. ábra„ Ipecacnanha gyólcó· lcereszt11wlszetc. 
(a. l'Hl'/l.; 1!, középl{é1•eg-; e. belsőkéreg.) 

szemcséket tartalmaznak, 
egyesek pedig apró oxal
savas 1nós7.lzristál:y 1'apl1i~ 

dokat, 
A k:iizépkéreg ószrevét

lenül megy át a belsiibe 
(58. ábra e), a molyben sú
garas szerlcczetet ncn1 lát-
tunk. A fatestről a háncs 
csak vékony, ide-oda lrnjló 
fonalak alakjában nyúlik 
ki ós SZLLk, vékonyfalCt sej
tek közé ágyait, szitás csö·
vek alkotják. A cambium 
1 soros. A fa vastagfalú 
sejtekből áll, s benne a 
bél és fasúgarak több he
lyen megszakadna.le. A bél-

sugár (58. ábra; cl) sejtjei nem súgár, hanem tengely uányá
ban vannak megnyúlva, 1 vagy Jegfölebb 2 sorosák, s 5-12 
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sor 1nagasak. J\z edénysúgaralr (GB. ábra; e) alapszövete !fa-ros·" 
tokból és faparenchymből van összetéve s közt.ük az edények 
súg ara s sorokat képeznek. Az tidónyek keresztmetszete kör
.körös, és faluk: sürü, pitvaros pettyes i11egvastagodást rnutat. 

Üsszetéveszthetii a drog· vagy lehet közte: 

Ipecac1io:nha granalf.ns"Ís (ca.1•ta.gena-ipecacuanha); -vastagabb, kovéshbé 

gyürűs, súg.ara.s, keinényítője nincs. 
Psychotria erneücn; rendesen _Londonon és Hanllnn·gon keresztül r. 

ipccactü1nha nigT<L vagy stl'W-1ta néven jut hozzánk ; vastagabb: 8 mn1. átn1é
rőjü, hosszália.u ránezos, nen1 ize!t1 lágyabb és szívós. l~. friss kéreg beliH 

si::itét -violaszínl1, ken1ényíiője nincs. 
R-icha;rdsonia seabra L. (ip. a1uyloa, vag,v nndulfita, vagy farinosa) ; 

világos aczélsídirke, édes íz_[í, keresztiuetszotén a cambinn1 jól kivehető, 

edényeinek tü·o iág1 kernény,Höjo nagyobl.J szetncséjü. 
.fonodi-u'!n 'ipecacaanh((, ~S't. Hilai:re (ivec. alba, vagy tlava1 vagy lignosa); 

világos, ILosszáhan ráncos, gyiíríli alig kivehetők, a kérgében cgy-eg;y kéís ejt 

van, kcrr1ényítőjo nincsen. 
Ú,ialib időben Indúíliól egy ismeretlen szál'1ua.zású ipecncnn.nha jut 

kereske<léslJe, n1el,y ::l--3 cni. hosszú, B-8 llllll. vastag) (zoi pik:ke!yformúk, 
lcérge n01n fü2íic1ik 110) lis:ztes Li::irósi't1 11inc1-H_'ll szilárd fája. A parenchy1n· 

sejtjei tojásdad ko1nényíLő s,,;ontcs6ket tart::dniaznak, valaanint t'npb.idokat és 

.h<U'n avi::irös gyantát (i.\Joellor). 

.\ra: 1 grnL ::l k1'. 

t Jafapa. 
- .Jala}?a gyöl~ó:t. 

SzáR'lltlH.zik az ipon1ca p11rg·a I-Iayr1e, vagy convolYulus 
pmg>L \Vinderoth ·Ló] ( convolvulaceae, etmcsor~félók). 

Keleti :\íexico Conlilleráinak erdeiben, a tengel' színe fölött 
1.20()-2.IOO láb magasságban tenyésző kúszó növény. Nálunk 
a gun1ója lrivatalos~ n n1clset egész évbon gyüjtnel\:) loginlcábh 
azonban tu.vaszszal, n1óg rnielütt új h.ajtásai lennének. Siárí-, 
tása napon, forró b_a1núban, vagy siabacl tüznél törLénik, s 
vagy súrtetlenül szárJ.tjúk: n1eg a gun1ót, vagy pedig· több 11e
lyon mélyen belevágnak (a nagyobbakba), hogy a kiszáradás 
teljes legyem. Kereskedésbe Jalapán és Yéra-_Krúz,on keresz~ 

tűl jut. 
Tojásdad, retek vagy körte a1a1cú gurnólc, a rnelyelc köY.é 

néha egy-egy hosszú orsócladalakú is vegyül. Súlyosak, kemó· 
29'" 
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nyck, kivül sötétbarnák:, ránczosak s ará~czok 111é1yedés,~it a ~7.á1~í-
táskor kiolvadt gyánta vonja be, a miért e helyek Je11ylok es 

~cvántás tapintatuak. Az idős gun1ók a parúnalz: 11cdyenlrénti. 
~~;stagsága 1r1üitt bibircsesek. ]{oresztül ir1ctszve vilú.gosba.1'nák: 
s közvetetlen a kérgen belül szán1os központ kiirü 1 fut(i sötét ővük 
van melyek fénylők és gyántásak. A gum{i közepefelé a gyánta 
tart~lom lrnvesbedik, a gyántatartók nem folynak össz.e kürökké, 
hanem külön böztí irányba hajló vonalakat képezve, márványos ki
nézést kölcsönöznek a drogna1z. A g1n11ó töl'ése si111a, lisztt~s. 

/ 

va.g:3T szcn1cs(•s1 kagylós
1 
de sen1-

n1iesetre sen1 rostos vagy fás, 
Íze undorító, kellemetlen écle
ses1 végLíl csípős; sz.aga néha 
füstös. 

Allrntrfszeh: 20'/u qycinta, a 
n1cly11ek_ egy része no111 oldó -
dik aeíherben, de alkáliák brm 
és alkol1olban jgen. A gyántá~, 

nak aotherben oldhatatlan része 
(convolvulin) idézi elö a hatást 

C+yóg;yi:1zerkönyvünk, o gyán
tának legalább 10°1<,-ban való 
jelenlétét követeli meg (az olö· 
á11ítási 111ódot 1ásd 1·esirta jala-
paenál). A gyúntún kivűl tartal-
1naz 111ég a jalapa 18° IJ kcn1é
ny.itöt i11ézgát, czukrot, C,':ir;r

savat, oxálsavas i11eszet. 
Szöveti szerkezet: (5U. ábra.) 

a külső kérget ('19. úbra, a) egy 
pár sejtsornyi barnús para teszi1 

a sej tele érintő irúnyában van
nak n1egnyúlva. 

J!/. iíb1·a. Jala_pa gn1nó kereszíinetszcle. 
(<l. pal'a; b, kéreg; d. a kórog· gyánta

rnr·.ó sejljoi; e-e-<'. oambium; e. concon
lricus edénynyallih. Az idős kérgek e rét.ege alatt 

elparásodott sejtek alkotta len
ticellák látható.le. A középkéreg (5lJ. ábra, b) parenchym
sejtjei érintő irányában nyúltak, befelé azonban folyton göm-

bölyübbelc lesznek s észr8vétlenűl mennek át a belső kéregbe. 
Ügy a középső, mint a belső kérng parenchymsejtjeiben sok 
épszen1cseJu, vag·y elcsirizesedett ken1én;yitő van. A paren ~ 
chymsojtekközt számos gyántatartó van (59. ábrn, lZ), legtöbb a 
cnmbinm szomszédságában. A cambium (59. ábra, e) összeesett. 
sejtek pár sorából áll. A fa alapszövetét vékonyfalú, sok szög
let(í parcnchym teszi, a melyben rövid és keskeny carnbium
szerü csíkok (5f). ábra, e-e-e) huzódnak sznlrndozva. A fában 
látható szokatlan kinézésü concentricus edények (59. ábra, e) 

úgy képződnek, hogy a faparcnchyma közt utólagosan fojltíclíí 
cambinmcsíkok apró körökbe összenőnek s e cmnbiumból beh;ií 
olcla·lán faedények, külső oldalán pedig szitáscsiivek és gyán
facsövek fejlődnek. Az, hogy a cambium ez edényekben lrnl-
1án1os és nen1 szabúlyos gyl1rü 1 szintén abban taláJja n1ag3Ta-
1·ázatát hoo·1r sok fl)H'Ó részből tevődik össze (l1'lückigcr, Schnlilz). J OJ 

J-1 gyántacsövelc a concentricus réteg'ekot sokszor egészen ösz
szofolyva veszik körlíl) de oicn kivlí] szétsz(irta.n a paraneliyn1-
sejt.ek közt mindenütt előfordulnak. E gy{rntacsövek (tejcsövek) 
tartalma alkoholban nmjclrrnm súntclenül oldódik, kúlilúgbnn 
pedig Cídtron1sá1·ga színnel C\T ogl). 

A kéren'ben sok: esillao·alakú oxalsavasrnész Icristú.lyt ta.r-1:; <"'..> 

ta1mar.ú sejt van. 

Összetéveszthető a tlrog vagy lehet kHzte. 

lpo·inert súnulans f-Ianbnry (Lampicoi jalapn); ez kisebb, hosszuká~ 

sabb, parája orösobben riínc?.os, törése fás, korosztmetszell~ll a concentricus 
övök elmosódottak, Gyúntdja aetherben !eUesen oldódik. 

Tpoine<t or-i:::aben<::i.s J_,cdauois (radix jalapae laevis, vagy fnsiforinis, 
vag-y fibrosfLOl név alaU o növény fögyökerénok 1 dcrn. bosszú ós ll cru. 
széles szeletei jönnek forg;:üombn. Alakjuk inkább henge1·dod, mint gunió 

szei·[í, világosabb színílok, ránczolatLLk mélyobb
1 

keresztnu-il.szetök sügaras, 
törésük az 01'ÖS edény nyalábok nüatl rostos. 11--13°/0 oriznbint (jnJapin) 
tartalmaz ft drog, n1ely a convol\'Ulinhoz hasonló hatá.slÍ) do non1 n.zonos 
-vele, rnort aetherLen jöl oldódik. Ize ha8onló az ig'a.zi jala.paóho1>. 

A lkolwlban tiztatás úttal g:i;an!ríJokt.úl '/IU'!JfOszlott ege'sz gwmók, 'Vagy daru~ 
bak; könnyebbek, rnetszés lftpjukhan a gyantacsi'ívok körei

1 
valamint a már·· 

ványzottság elrnosódott, egyi.inlotiie11 ,szürkés bal'na. szín(íek. 

Jpo1nert tu.rpetlut1n R. Bt·own (1·ad, tuepeLhi); világosabb, könnyebb
1 

fása,bb, kiYűl szlirkéssárga, g'yántája nrigyobbát•a orizabin. 
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Ipo11ie(i opercnlata 11a:rtius (braziliai jalapa) laza, ·világos szürkésharna 1 

belül sárgásan vonalzott
1 

szaga, íze és hatása az igazi jalapáéboz hasonló~ 
120/

0
-nyi gyántája közel áll a convolvnlinhoz (Pockolt). 

Gonvolvnlits sca1n1nonia L.; világos zöldes színü, kerosztn1etsze te el-
1n osódottan súgaras, 5.Gq/0-nyi gyántá,ia az orizabinnal megegyezik. 

l\Iirabilis jalapa L. (radix metalistao) törése fehér, nen1 gyántás. 

_1\.._ra: 10 grm. 4 kr. 

t Jodoformium m·ystallisatnm. 
- J'ódofo:rrn. T:rijodmethán. 

CHJ 3 tömecssúlya 3H2.5. 

Czitromsárga színű, zsiros tapintatú, hatszögü kristá.ly
lemezekből áll; a sáfrányra emlékeztető kellemetlen szaga van. 
Vízben nem oldható, de ötven súlyrész hideg és mintegy 10 
súlyrész fonó alkohol oldja„ 55 rész aethcrben szintén oldódiko 

Olvadáspontja 121°. 

Vizsgálato 

1. Hat súlyrész aetherrel ösz
szorázva, tökéletesen át.látszó 
oldattá váljék. 

2. Vízzel összerázva a leszürt 
folyadék színtelen legyen és ne 
zavarodjék meg 

a) ezüstnitráttól. 

b) báryum-nitráttól. 

3. Vízzel összerázva ne adjon sár
gásszínű szürodéket. 

4. Hevítve maradék nélkül 
égjen el. 

Zavaros oldat vagy maradók 
visszahagyása = idegen al
lrntórészel<, melyek lehetnek 
szerveselc és szervetlcnek 1 pl, 
pollen pini, lycopodium, alkáli
fémek chlór és jód vegyületei. 

Fehér zavarodás = chió1.•i
c1ok. 

Sárga zavarndás = jódhloko 
Fehér zavarodás = kénsa

vas vegyületek vagy szi'msa
vas vegyületek. 

Sárgássziuü folyadék= pikrin sav. 

Maradék visszahagyása = 
tiizálló ásványsók, alkálifé
mek chlór, vagy jódvegyületei. 

Egyes adagjct legfö'ljebb 0. 30 grm. 
Napi ada.gjao legföljebb 1.50 grm. 
Ára: 1 gr. 7 ki'. 

,, 
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t Jodum. 
Jó<i. lblanv. -

.1 atomsúlya 127. 

A rhombos-l'endszerhez tartozó, többnyire lemez-alakú, 
szürkés-fekete, fémfényü, nem tapadó kristályokból áll. Vízben 
alig, jódkálium-oldatban. alkoholban, aetherben barna szinnel, 
chloroformban ibolyaszinnel oldódik. 

Fajsúlya 17°-ná.l 4.95. 
Olvadáspontja 113-115°C 
Forráspontja 200°-on fellil. 
Azonosság megállapítása. 
l. Hevítve ibolyaszínű gőzöket bocsát, később megolvad 

és tökéletesen elpárolog. 
2. A jód oldat.a keményit.ő oldatával kékszíneződést ad. 

Vizsgálat. 
1. Hevítve tökéletesen illan

jo11 e1 s gőze ne barnás, 11anen1 
tiszta ibolyasr,inü legyen. 

2. A hevitésnél nyert szálla
dék száraz legyen és nagyító
val se folyadékcseppeket, se 
:finom sz,intelen, tüalakét kris
tályolrnt ne lehessen benne 
látni. 

B. A jóclból feloldunk 2.5'1 
grammot 4 gl'm. jódkáliummal 
együtt vízben 100 kcm -re; ezen 
oldat 10 kcm.-ének az clszin
tolenítésére 20 kcm. 1

/ 10-ed 
nonnál nátriumthiosulfát-oldat 
legyen szükséges, ha a kén1-
szer utolsó cseppjeinek hozzá
adása előtt a folyadékot kemé
nyitő-oldattal kékre festjük. 

A kémszer elhasznált kcm.-

Maradék visszahagyása = 

tilzálió ásványsók. 
Barnásszinií gőzök = bróm. 
Folyadékcseppek = bróm. 
Tüalakú kristályok = jód-

cyan. 

Ha titrálásra kevesebb nát
riumthiosulfát-oldatot haszná
lunk el, a készítmény nem 
egészen tiszta. 
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einek a szán1át öttel siorozva, 
' _megadja a százalékot i 

Eqyes culagja legfö°ljebb 0.05 grm. 
Na1xi aclagja legfiiljeú/J 0.20 gm1. 
A.ra : 1 grn1. 5 kr. 

J 1miperus 
- Boróka, fenyöbogyO. 

Szár1nazik: a jnniperus con1n1u11is L.-től (conife1·ne 1 to
boztermők). 

J~gész Európának: és J\zsia egyl'észének hegyein 11onos 
cserje vag·y klcsiny fa. 

I'-Tálunlc a gyün1ölcse hivatalos, a ruely első 8vben 7,ü1d
színü és tojásdad alHkú, n1ásodilc évre azonban n1egérik: és gö111-
bölyú, borsónagyságú, rövid n:yélczéjü lesz. I\:ivíí} feketés ibolya
színlí, fénylő, n1egszáradva fekett:sharna. _,_4.Japjá11 csillag'n1nlz
ban elhelyezett barna pikkelyes mmvái vannak, tetején pedig 
báron1 lcis pikkolyonRk:e jö11 ö~1szo~ a n1elyek azonban i1eJn nő
-nelc teljesen egybe, hane111 egy lcicsi, be111élyedt hárornszöglr~tes 
tért hagynak maguk között. 

Ci-yurn1ájulc lág;y, szivacsos, hl1sos, zöldesbarna, s közbú_l 
három lcen1óny mirigyes n1agvulz va11, a n1e]yok ton1pa 11áron1-
szögletesel< s az alapnál úgy cg·yn1ással, rnint a gyí\rnölcsbu
rokkal üss~evannak növe. Ji'elsö csúcsa a D1agyal;;:nal< szabod, 
kissé szétálló s alsó felületükön aránylag nagy olajtmtók van
nak. Ízük édeses, kevéssé kesernyés, illatos, szaguk kellemes, 
balzsamos. Az éretlen, szürlzés vagy vörl1enycs bog~yókat 11asz
nálni nem szabad. 

Alkatrészek: illóolaj, a mely Schirnmel vizsgálatai sze1'int 
csak: a 1'.1agyarországo11 tBr1nő gyün1ölcsnél éri e1 a% 1-1.2°/o
ot. A német és olasz bog·yók olajtartalma csak 0.5-0.7°/0-közt 
ingadozik. Ez olajon kivül a fonyőbogyó tartahnflz még 42°.'0 

czulcrot lcevés gyardát, organicus savakat (aln1asav) ós egy sá1·g·a
színű anyagot, a jimiperint. 

Szöveti szerkezete: (60. ábra.) A gyümölcsburok külső 

hámának erős barna cuticulája van, alatta 2-3 sor vastagfalú 

col!enchym sejtekből álló hypodenna követko7'ik A középső gyü
mölcs burok (60. ábra, a) vékonyfalú parenchymsejtjei, a bogyó éret
len állapotában chlorophylt tar-
taln1aznak; az érett gyün1ölcsben ,Ő' 

IJerlig egy sárgásbarna anyagot. 
1':: réteg sejtjei l\:üzé ~í.gyazódna1c 
l~o az edénynyalábok és a nagy 
kerek olajtartók (!iü. ábra, h), 
a 111elyelc a n1agvak szo1nszéd
sft.gában legnagyobbaJc és tisz
tán látható határoló epit.hel sejt
jei a tartó lcerülete irányában 
vannak:: nJognyúlva. E tartólc 
váladéka eleinte folyékony, ké
sőbb sryántú.Yá szürödik. 1\. g,yl'l-

CJ- 6'0. rí.úra. Jnníperns fj,ljiim.(i/cs ke1·es.zl 0 

mölcsbmok belső háma világos ntel.mte. 

és RZCTrtiilCSÜS (6(). ábra, cl), 8 a (a. köz(·pslS g·,YllrnöJcsl.Jurok: /, olnjLarLól;-; 

'j j j ' ] a kiesett. ~; mag· Ür<'ll llelyo; ti-ti. a ]Já-
}Jl {l(e y 8Vülül( Ő88Z811ŐV8Se le- r·om gyiimdksiCYÓJ ö~szenön:Ose.) 
.lyén e 0zeJJ1ölesül< farkasfogn.sn.n 
egyn1úBközé ókelödnek. A n1agburlza Jegkivül ogyszerü cpiclern1is, 
a mely alatt l sor kissé megvastagodott sejt következik Beljebb 
szóles k_ősejtréteg van. A n1ngburok liclsö rétege ped1g több sor, 
öszszonyo111ott scjtböl úll. 11-z endospcnlliu111 és a esira vókonyfalú 
parencl1yn1sejtjei protei11sze1110séket és ztürosol8jat tartn1rnaznak:_. 

Összetéveszthető a drog vagy lehet kiizte: 
Jnniperirn oxycerlnis T,_; fénylő, barna.vörös, nag·yohb, ízo rosszC1bb. 
Jw11ipenis uiar:1·ocnrpa Sicbthorp; jóval nagyobb, incgér11 0 egészen kék 

színü. 
Jnnipe·nis Sabina L.

1 
{í 8. 1n1n hosszú bogyója 4-G pikkelylev8íLöl 

Yan összonöve, 1-4 u1agvú. 

,Jn1tipcrns v-ir,qin-iana L.1 bogyói sötét bíbol'vörös színück. 
Ára ; 100 gnu. 11 kr. 

Kallmn aceticum solut11m. Acet11s Hxlvae. 
- Eczetsavas káliu'!.11 oldat Kálium acetát oldat. -·

C,H,KO, tömecssúlya '.18. 
Színtelen átlátszó, közömbös kémhatású folyadék. 
Fajsúlya LlGö-1.180. 
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Három súlyrészében egy súlyrész eczets:waskálhml 
fo glaltatilL 

Azonosság megállapítása. 
1. Fer!'ichlórid-oldat vörösre festi. A vö!'ös oldat folfözve 

és felhigítva, csapadékot ad. 
2. Fölösleges, tömény borkősav oldattal összel'ázva, fehér 

kristályos csapadékot ad. A csapadék savanyú borkősavaskálium. 

Vizsgálat. 

1. Két annyi vizzel hígítva, 
ne zavarodjék meg: 

a) kénhydrogéntől. 

b) kénammoniumtól. 
e) báryumchlóridtól. 
cl) ezüstniti-áttól. 

Ára: 10 gnn. 6 kr 

Barna zavarodás = fémek: 
ólom, réz stb. 

Fehér zavarodás = zink, 
Fekete zavarodás = vas. 
Fehér zavarodás = kénsav. 
Fehér zavarodás = chló-

ridok. 

lialium bromatum. 

hói 

-- Kalii b:ro:mid.um. Brómkálium. Kálium'brómid. 

KBr tömecssúlya 119. 

Kőbalakú, színtelen és szagtalan, csípős, sós izű kristályok
áll; 2 súlyrész vízben, 200 súlyrész alkoholban oldható. 

Azonus.-_,ág n1e~állapítás11. 

1. Vizes oldata kevés chlórvizzel és chloroformmal össze
rázva az utóbbit vöröses-sárgára festi. (Br. válik ki.) 

2 Ha egy morzsa káliumbronidot vízzel szétdiirzsölve, 
platina drót végére téve, színtelen láng felett óvatosan kiszá
ritjuk s azután a láng alsó és külső részébe tartjuk, a lángot 
kezdettől fogva ibolyaszíme festi. 

Vizsgálat. 

1. Ha fehér porczellán leme
zen szétdörzsöljük s egy csepp 

!\fog-sárgulás = hromsavas· 
káli nm. 

' 

1 
J 

higított kénsavval megnedvesít
jülc, nem szabad megsárgulnia. 

2. Ha egy nehány morzsát , 
belőle nedves vörös lakmusz- 1 

papirra teszünk; ne kékítse meg. 1 

3. Ha 10"/0-os oldatát nohány 
csepp ferrichlóriddal és ch loro
formmal összerázzuk; az utóbbit 
ne fesse ibolyaszínűre. 

4. Dáryumchlóridtól ne zava·
rodjék meg se közvetetlenül, 
se i11egsavanyitás után. 
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2KDr+H,SO,=K,S0,+2llBr 
2[\Br03+H2S04=K~S04+2HB1·03 

5HBr+HBr0,=3H,0+3Br, 

Megkékíté~ szénsavas 
vegyületek, nevezetesen szén
savaskálium. 

Ibolyás színeződés = jóclká
limn vagy más oldható jódid. 

Közvetetlen zavarodás 
szénsa vassó l<. 

~avarodás mcg~avanyítás 

után kénsavas vegyü-
letek. 

A kálinmbrónlid, kálin1nbró1nid 0/0 1nennyisCgének 1neghatározása. 

A_n1utk a;>; eldöntése czéljából, hogy a káliumbrómid csakugyan tiszta 
káliu111brómidból áll-0, lcrnérün k a káli umbró1nhlból 1.1 D gran1rnot., az ogyen~ 
értéksülynak 1/

100
-áL, Jelohljuk annyi Yízben 1 hogy az olda.t pontosan 100 

kc1n. legyen. :B~hböl az olclatból cg,y pipettával len1értink 20 kcn1t. kevés 
sa1éü·on1savat1 ugyanennyi 1/ 10 normál ezüstnitrál oldatot adunk hozzá. 

Az oldatot a kiváltott _AgBr csapadékkal ogyiitt felfőz?.ük1 n1eg·szür= 
jük. A szüredéket kéL részre osztjuk. Egyik részhez sósavati a másik rész
hez ezüstnitrát-oldatot adunk; ha a kálium-brón1id egészen tiszta 100°/0-os 
vo1t

1 
som az egyik, sem a n1ásik kémszer nem idéz elő változást. 

Tegyük fel
1 

hogy egy ilyen vizsgálatnál a szüredék n1eg'vizsgálásá~ 

nál AgN0
3 

oldattal jelentékenyebb zavarodást észleltünk. Ebben az esetben 
a káliu1nbró1nid fortőzve van, Fertőzve lehet káli11n1chlóriddal. I-Iogy meg·· 
tudjuk: hány 0 ,1

0 
chlórid foglaltatik a brórrtid mellott, a titrálást következő

leg hajtjuk végre : 
Le1nórü nk a felhigított oldatból 20 kc1nt, egy hengerüvegbe, hozzá 

adunk egy pár csepp neutrál (sárga) chro1nsavaskáli oldatot. Jvfost bürettá
ból óvatosan, llZ oldat folytonos keverése 1nellett, addig adunk t/rn normal 
ezüsLniirát oldatot 1 a míg annak cseppjei által előidézett tóglavö1•ös színű 

csapadék állandóan meg1narad. 
Tegyük fel, hogy a 20 kcm. káliumbrónüd oldat t.itrálására elhasznál~ 

tunk 21 kcm. 1/
10 

normál AgN03-oldatot: tehát az oldatra vagyis 1.19 gr. 

KB1·-ra. 105 kcm.-t. 
A chlórid tartaln1át a brómid tartalom mellett következőleg számítjuk ld. 
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A kálinmbrón1icl tön1ecssúl;ya 1191 a. kfrliun1chlóri<lé 74.4. a ketHí kö
zötti különbség 44.4. 

1.19 gr. tisztit k_álin1nbró1niü t.itrálásál'a szükséges 100 kcm., do mi 
elhasználtunk 105 kcm.-t tehát 5 keni-el többet. 

J\{ost a kálhtmchlórid és ká.linmbrón1id lön1ccssülya között levő diffo
roncziát arányba téve a kúHumbrómicl tön1ccssúlyiíval, továbbá a. titrálúsra 
tényleg olhasznált és tiszta káliu1nbró1ni<l titrálására eln1óleüleg megállapí~ 
tott 1/ 10 norm il ezüstnitl'át oldat köbceniimcter száauok közöttí di.ffel'encziá
-val meg·ka.pjuk a tényleg, a chlórid tolitésérc szükséges kiibccnt.ÍlnP-terck 
szá111át. 

,14.5 : 11 g = 5; :x 
x = 13·4 keni. 

azaz 13·+ kc1n. 1 ' 10 normál AgN03 oldat fordíttatott a 105 keni. oldatból a 
chl6rid c\bontásflra. A jelenlevő bróinid Plbontásá1'a pedig 81·ö kcm, a 1ne1y 
a brón1iclra nézve n, 0,1„ is 

A chlóricl ~;0 n1ennyiségét rnegkapjuk a köYetkező n.rány\ kkal 
lkcn1. Ag-NO:/l.0071.t! KCJ-nalc = lB.·l kc1n. L'"i„g'N08 : x 

x = 0 O\Hl7 gr. KCl 

1·1!) g'l'. 10111ért auyagban Yan 0.0997 g·r KCl. I\:ét·d6s '! 100 gr.-han 
inennyi Yatl. 

l·lD: 0.09!17 =- 100: x. 

x = 8·3°/11· 
. A.zaz1 az általnok n1egvlzsgált I{Br 8·8° 0 1.;:_c1 al volt fcrl\íz\-e 

ICCr 91·6 

ECl 8.3 

99•9 
,-\ra: 10 grni. 12 kr. 

Kalium carlrnnicum crndum. 

Nyers szénsavas káliun'l. Ha1núzsi:r. 

K,CO:i tömecssúlya 138. 
Fol1ér, száraz szen1csés por; egyenlü 111ennyiségü vízben 

tökéletesen feloldódik, s az oldat erősen lúgoshatású. 
100 sú!yrészéhen 90 súlyrész kálinmca!'honát.ot tal'

talmaz. 
Azonosság megállapítása. 
1. Egy parányit platina dróton színtelen lángba tartva, a lángot ibo

lyaszínűre festi. 
2. Savakkal leöntve pezseg. Sósavas oldatáboz platinachlóridot adva, 

sárgasz[nű kristályos csapadék áll elő. 2I{Cl,PtCJ~, 

l 
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H. Borkősavval elbontva élénken pezseg ós kristá.lyos csapadék válik 
ki, S<t\'an_rLÍ bodcősava.s kálium 

K 2 co~+2c4 IJ606=2C1H5 I\:O.i+ H~ 0-1-CO~. 

A kálinn1carbonát 0/ 0 u1enuyiségének n1egh1ltit rozá,sa. 

1\,_ lneghatározáshoz lemérünk 2.3 g-ra1nmot, az ogyenórtéksúly 30-ad 
részét, feloldjuk 20--30 kcm. vízben, inegfostjiik la.krnnszolclattal és 1nele
gít6s közben, nünt azt a normál sósav beállításánál a l{HCO:i elbontásánál 
js1nertettiik, titráljuk normál sósavval. il„ titrfí.lásra vag,vis az átmeneti kékes 
vörös szín bcállásárn elhasznált sósav köbccntimotereinek a szá1nát 3<mal 
szorozva, kapjuk a. 0,:(J·ot. 8-mal azért kell szorozni, mivel a meghatározás„ 
hoz az egyenértéksüly 30.acl részét lHértiik le. 

1\,_ gyógyszerkönyv szerint a 2.3 grn1 titrálású.ra 30 kcm. normál són 
snvat kell elhasználni, ezt. SZOl'O't;V[L B·mal 90°/0 

~,\_ 0, 0 -ot kiszfunítbatjuk így is. 
j kcn1. n. sósav n1egfelel: 0.068 g'l' K~CO~-nak = 130: x 

x ~ o ü6DX311 ~ 2.D7. 
azaz a le1nért 2.3 grm hamúzsirban enuyi a tiszta I\:~C0: 1 a 0/D lesz tehát 

2.3 g'l'. : 2.07 ~ 100: x 

x -= no: ''/o· 
_A_ hHu1úzsí1· len1ér6sén6l gyorsan kell dolgozni, rnivcl erélyes nedv~ 

szívó levén, a 1116rós alatt sok vizet vehet nuigti.ba; azél"t czélsze.rü beclug·ott 
ld~; inérőcsől11_•n inérni le . 

,\ra: 100 gTm. 13 kr. 

Ií alium carb1micum. pm·um. 
Kalii carbonas pu:rus. Carbonas lixivae pu:rus. Sal ta:rtari 
- 'l"'iszta szénsavas káliun'l. Káltumcarbonát. Bo:rkös6. --

K,C03 tömecssúlya 138. 

E~ehér, a ]evog6n n1egnedvesedő por; egycnlü 111ennyiségű 
vízben tisztán és átlátszóan oldódik. Oldata erősen lúgos hatású. 

100 sú!yré>zében leg:dáhb 9~ súlyrész !í 2C03-at tar
ta ln1azzon. 

Az.onosság; n1egállapítása1 

Vizsgiilat. 
1. Ötszázalékos vizes oldata 

fölösleges ezüstnitráttal fehér 
csapadékot ad s ez enyhe me
legítésnél ne sötétodjék meg. 

n1int a n:yers 11an1úzsirnál. 

Bama szineződés vagy za
varodás = kéntartalmú ve
gyületek, alkénessavas ve
~yületek. Kálimnsnlfid, káli
umsnlfát, káliumthiosulfát. 
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2. Kevés fenósulfáttal és fer- Kékszíneződés 
richlóriddal felmelegítve és só- gyiilcl ek. 
savval túltelítve ue öltsön kék 

1 

szint. 
3. Ha a hígított kénsavval 

telített oldatát 1/2 térfogat tö
mónykónsavval elegyítjlik és a 
kihülés után egy térfogat tö
mény vassulfát-oldatot rétege- i 
zünk föléje, az érintkező felüle
ten ne keletkezzék barna gyürű. 

4. Vizes oldata ne zavaro
sodjék: 

a.) kénammoniumtól. 

b) fölösleges eczetsavtól. 
e) kénhydrogéntől. 

d) cczetsav és báryumchló
ridtól. 

5. Salétromsavval túltclítve 
ezüstnltráttól legföljebb csak 

Barna gyű1·éí keletkezése = 

salétromsavas vegyületek. 

Barna zavarodás = vas. 
Fehér zavarodás = :dnk. 
\Törös színeződés = vas. 
Dar11a zavarodás vagy csa= 

paclék = fémek. 
Fehér zavarodás kénsa-

vas vegyületek. 
Fehér zavarodás chlóri-

dok. 

g'yengón zava1·osocljék: rneg. 
6. Szí11telen lángba tartva a Sárg·a lángszínezés = nát-

láng·ot, ne fesse sárgára. riun1vegyi1letek. 

A K
2
C0

3 
°lo me11nyisé~ímelr a meghatározása ópen úgy 

történik:, i11int a nyers 11a111úzsirnál, csakl1ogy itt a 2.3 grn1. 
titrá1ására 33 lzc111. norn1ál sósavat l\:oll elhasználnunk 1 a1zkor 
folel meg a hivatC1los követelménynek. 

.Jtra: 10 grm. 7 kr. 

KaUmn carbonicnm solutmn. 

Színtelen, átlátszó, lúgos hatású folyadék. 
Fajsúlya 1.33-1.334. 
Háromsúlyrészéhen egy súlyrész kálium-carhonát van.. 

4()3 

Azonosság megállapítása és vizsgálata ugyanaz, mint 
a szilárd kálium-carbonátnál. 

.,\ra: 10 grm. 4 kr. 

Kalium chlodcum. 

- Kalii chlo:ras. Chlóxsavas kálium. Káliumchl6rát. -

KGl03 tömecssúlya 122.4 

Lemezes vagy tábla-alakú, az egyhajlású rendszerbe tar-
tozó lcristályokból áll. 

rn súlyrész hideg és 4 súlyrósz fonó vízben olclható. 

Azonosság megállapítása. 

1. Vizes oldata, sósavval melegítve, chlórfejlődés követ
keztében rnegsárgul. 

KCl0 3 +6HCl=KC1+3H20+3Cl2 

2. Platinaclróton hevítve, a színtelen lángot ibolyaszí„ 
nííre festi. 

3. Jiigl1etö anyagok:k:al, (kén, czuk:or) dörzsölve, ütvn vagy 
moJegítveJ igen veszélyesen robban. 

Vizsgálat: 

l. Vizes oldata ne változzék 
n1eg': 

a) kónhydrngéntől 
b) sóslcnsavas an1 n1oniun1tól 

Barna zavarodás = fén1ek. 
li1el1ér zavarod:is ·= calciuni~ 

vegyületek. 
e) ezüstnitráttól. Fehér zavarodás= c!JJóriclok 
2. 1 grni. lJorrátört káJiu1nchlórátot Annlloniúk szag= nitrátok. A vas, 

kémcséíbe téve, hozzáadlu1k fi kcm. zink és kálibydrát egyn1ásra ha.tasá~ 
kálilügot 0.5 gr1n, zinkot1 0.5 grui. ' nál ter1nöhydrogón vú.l.lk ki és oz 
vasport Hs 111elegítjiik; nc1n szabad ' redukálja a 11itl'átban ]evő Nüa oso~ 

ammoniák szagot áJ'asztania. , portot vízzé és nnnnoniákká. 

Egyes adagja legf'öljebb 0·50 grm. 
Napi ada.gja legfö'ljebb 5·00 grm. 
.Ara.: 10 grm. 4 kr. 



t Kalium bydt·ooxydat.um. 

- Ka1ii b,ydroxyd;:i,m.. Kalii CausticL1m.., Lapis caustic'-'.S. 

Kt'".liuni.b.ydro:s:yd. Kálihydrát. Maró káli. -

KOH tömecssétlya 56 

~A szénsavaskáliurnból előállitott és rndakba üntött ké
szit.rnény sá1'gásfehór szinü; törése }{ristál:yos. A levegőn 111eg-

ned vesodik; l1atása igen eröser1 lúgos. 
Félannyi vízben oldható. 
Azonosság; megúllapítása. 
1. Vizes oldrrta 1ürnény borkősav-oldattal erőson túltelitve 

és üsszerázva, fohér, kristúlyos csapadékot ad. A csapadék sa
vnnyú bprk_űsavas káliu111. 

Vizsgálat. 

1. Kót súlyrész vízben oldva 1 

és négy an11yi alkohollal ele-
gyítve, igen esel<ó1y üledéket 
adjon. 

2. Hn vizes oldatát 11igított 
l<énsavval telítve, egyenlő térfo
gatú törnénykéns>tvval elegyít
jük és fölébe két térfogrrt telitett 
ferrósulföt oldatot rétegezünk a 
folyadékok érintkező felületén 
barna gyüríí ne keletkezzék. 

3. Vizes oldata nebúny csepp 
fenósulfát és ferrichlórid ol
dattal összerázva és sósavval 
m cgsavanyítva, ne válj éh:: kélc 
színűvé 

4. Eg3r szúzalókos vizes ol
data salétromsavval túltelitve 
ne zavarodjélc n1eg: 

Nagyobb inenny1segu üle
dék= ideµ;en;;;;ók: szénsavas
kálium, liálfomsulfál, kálilm1-
chlórW. 

Barna gyűrü keletlcezéso = 
salétromsavas vegyiiletek. 

Kék színeződés= cyanitlok. 

+ 

a) ezüstnitnittól. 
b) báryumnitráttól. 
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Fehér zavarodás=chlóridok. 
Fehér zavarodás= kénsavas 

vegyületek. 

A KOH 0/ 0 mennyiségének n1eghatározása. 

A szilárd l{OfI-ból le1nérünk 0.56 grammot vagyis az egyenérték-
súlynak 1,t1{}0mad részét, feloldjuk 20~20 kcn1. >ízben, lakmusz oldattal kék1•o 
festjük és nonn. sósavval titl'áljuk. A tifrálásra elhas7.náH sósav köbcenti_ 
metereinek a számát szorozva 10-zel megkapjuk a o;0 -ot. 

},_ gyógyszc1'tárban tartatni rendelt készítmény 80üfo-os, tehát 0.56 
gr1:nu1uját S kcn1. norm sósa.v telíti. 

Ára: 10 gram 9 kr 

Kalium hydro tarl,al'icum. 

Kalii tzi,xtaricum acidum d.epu:ratum. Kali bita:i:ta:ricum. Cre~ 
mo:r taxtari. Savanyú borkösavas kálium. Tisztitott tiorkö. 

0 4H,K06 törnecssúlya 188. 

A rhornbos rendszerbe tartozó jegeczekből álló tömör 
kérgek, melyek a levegőn változatlanok, fehérek, áttetszőek 

és savanyú fanyar ízliek. Hideg vízben nehezen oldódik forró-, 
ban könnyebben. 

Azonosság megállapítása. 
1. Platina lemezen hevítve, elszenesedik, égetett czukor 

szagot terjeszt és szürkés, lúgos kémhatású maradékot hagy 
bátra. [szénnel kevert kitliumcarbonátot]-

2G,H,K06 = K,00 3 + 5H20 + 200 2 + i'íO. 
2. A kihevítésnél visszamaradó részből egy keveset szín

telen lángba hevítve, a lángot ibolyaszínüre festi. Savakkal 
leöntve, pezseg. 

3. Ha a savanyú borkősavas-káliumot, ká.liumcarbonát 
oldatába öntjük, pezsgés közben tökéletesen feloldódik, 

20,H,K00+K200„=C,H,I\ 20,+H20+002 

közömbös borkősavaskálium keletkezik, a mely vízben köny-· 
nyen oldható. 

Vizsgálat. 
1. Egy grammja elegendő 

arnmoniában oldva, oly folya-
11egzavarodás == calcium ve

gyületek. 
30 
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dékot szolgáltasson, a mely 
10--12 csepp ammonium oxa
láttól egy perez alatt nem za
varodik meg. 

2. Egy grammja 20 gramm 
vízzel jól összerázva, a leszli
rés után salétromsavval n1eg
savanyítva, chlórbáryumtól ne 
váltO'zzék meg. 

3 A fentebbi oldat ne vál
tozzék ezüstnitráttól se. 

Fehér zavarndás 
vas vegyületek. 

kénsa-

Fehér zavarodás= chlóridok 

4. Az ammoniában oldott só 
kénammoniumtól ne változzék. 

Barna színeződés = fémek, 
1 vas. 

5. Nátronlúgban oldva, rne- . Ammonia fejlesztés = am-
legen ne fejleszszen ammoniát. i moniumvegyületek. 

A savanyú horkősavaskálium 0/ 0 mennyiségének 1negitélése. 

IIa a száraz borkőpor 1.88 grammját vagyis az egyeuértéksü1y 1/1 00-át 
30 kcm. vízben feloldjuk és nchány csepp közömbös lakmuszoldattal fel
fo1•raljuk, annak pontos közömbösítésére és feloldására éppen 10 kc1n. nor·~ 
má.l kálihydrát olda,t kelljen. A kálihyclrttt elhasznált köbc-einek n száma 

10-·el szorozva adja a 0/ 0~ol. 
Ára: 10 grm. 10 kr. 

t Kalinm bypermang11nicnm. KalU permanganas. 
Kalium permangani.cnm.. 

- Felmangán.savas kálium. Kálium permangáx:i.at. 

KMn0 4 tömecssúlya 158. 

Hasábalakú sötétbarna, fémfényü kristályokból álló test. 
Íze gyengén összehnzó. 15 súlyrész vízben kékes vörös szín~ 
ne] oldódik. Ezer súlyrész vízben oldva, a vizet 8zép ibolya
színüre fos+i; az oldat közömbös kémhatású. 

Azonosság megállapítása. 
1. Vizes oldata kénsavval megsavanyítva ferrósulfát ol"· 

dattól reduktió következtében színtelenné válik. 
5Fo

2
2S0,+2KMn04+8H,S0,=5Fe28SO,+K2SO,+ 

2NinS0,+8H2 0. 

j 
\t&'?l 

1 

1 
1 

1 

l 
t j 
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2. Vizes oldata kálilúggal főzve a folyadék barnavörös 
színe zöldbe megy át„ 

Vizsgálat: 
L Fél gramm káliumper

mangánát 25 gramm vízzel és 
2 gramm alkohollal felforralva 
és megszürve színtelen oldatot 
adjon s ez ne zavarocljék: 

a) ezústnitráttól. 

b) báryu mnitráttól. 

l 1'ehér zavarodás= cbJóridok 
káliumchlórid. 

Fehér zavarodás = sulfátok 
káliumsulfát. 

e) higitott kénsav zinklemez Megkókülés = nitrátok. 
keményítő és jódkálium hozzá. 
adásától ne kóküljön meg. 1 

Szerves anyagoktól és a fénytől megovandó, mivel bom
lást szenved. 

.-\ra: 10 grm. 8 kr. 

t K11linm jod11tnm. 

Kálinmjódid, J'6dkálium. 

KJ tömeessúlya 16(). 

K oczkaalakú, fehér kristályokból áll. Íze cs1pos sós ké
sőbben kesernyés" 3 / 4-rész vízben és 12 súlyrész alkoholban 
oldható. A levegőn nem nedvesedik meg, kémhatása közömbös. 

Fajsúlya 2.9-3"0 
Azo11ossáii; megálfapitása" 
J. Vizes oldatúhoz chlórvizet adva és a barna folyadékot 

chló rnfonnmal összerázva a chlóroform ibolya színü lesz. 
2. Vizes oldatához higanychlóridot adva skarlátvörös csa

padék keletkezik. 
3. Kis dmabkát a színtelen lángban hevítve, azt élénk 

ibolyaszinűre festi. 
4. Vizes oldatát borkősavval túltelítve krisályos csapttdék 

válik ki. A csapadék savanyú borkősavas kálium. 
30* 
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Vizsgálat. 

L Öt százalékos oldata mész
víztöl alig zavarosodjók meg. 

2. Oldata a ké11hydrogéntöl 
n1eg ne változzék. 

3. Oldata igen higított kén
savval megsavanyítva, kemé
nyítő oldattól megnekéküljön. 

4. Báryumchlórid a jód
kálium oldatát meg ne zava
rosítsa. 

5. A jódkálium oJrlatban, ha 
nátriumhydroxyddal, majd ne
hány csepp ferrichlóriddal ele
gyítjük és végre sósavval túl
telítjük, nem szabad kék csa
padéknak keletkezni, vagy meg
zöldülnie. 

6. Ha keményítő oldattal ke
vert oldatát oly kémcsőbe önt
jük, a melyben tiszta zinkből 
és hígított sósavból élénken 
fejlődik a hydrogéngáz, a ke
veréknek nem szabad megké· 
külnie. 

~{egzavarodás vag.y csapa
dék = szénsavasvegyületek, 
szénsavaskáliurn. 

Barna színeződés = fémek 

Megkékül és jódsavas-
kálium. 
2KJ+H,SO,=K,SO, +2HJ 

2K.JO,+H,SO,~K,S0,+2HJO, 
5HJ+H.J0,=3H2 0+3.J2 

A mint látható a kénsav el
bontja a jódkúliurnot és jód
savas káliumot, fejlesztve be
lőlök jódhydrogén illetve jód
sa.vat. A jódsav találkozva a 
jódhydrogénnel azt oxydálja 
és jód vú.Hk szabaddá, a mely 
a lcen1ényítöt n1egszínezi. 

Fehér zavarodás = kéusa~ 

vas vegyületek. 

Kék csapa.dék vagy mcg
zöldlllés. = káliumcyanitl 

:Niegkékülés = kaliumnitl'áL 

Ha 1.G6 gramm jódkálinmot 
annyi lepárolt vízben oldunk 
föl, hogy az egész oldat 100 
köbczentimeter legyen, és ezen 
oldatból 20 köbczentimotert 
ugyanannyi 1

/ 10 szabályos ezüst
nitráttal elegyítünk és nehány 1 

csepp salétromsavval megsa- 1 

vanyítva, sárgás csapadék ke- 1 

Ietkezik. A felmelegítés után . 
erről Ieszürt folyadék ne adjon 

1 

csapadékot se ezüstnitráttal se 1 

' , 

sósavval. 
Ára: 10 g'rm. 34kr. 
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Zavarodás ezüstnitráttól = 
chlóridok vagy brómidok. 

Zavarodás sósavtól = ide·· 
gen veg;yületek. 

KaHum natrfo tartarlcnm. 
-- Eo:rkösavas kálium~nát:rium. Kálium~:nátrium tartarát. 

Seignette-s6. -

C,H,KNa064H20 tömecssúlra 282. 

.. •, Hasábalakú, sz~ntelen, átlátszó kristályokból áll. Egy súly

.<esze 1.~ ~ulyresz v1zben oldható, az oldat közömbös hatású. 
FaJsulya 1.78 
Azonosság megállapítása. 
1. Tömény-eczetsavval összerázva kristályos csapadékot 

ad, a mely nátronlúgban könnyen oldható 
2. Hevítve n1eg·szenesedik, égett czuk:orszagot árasztva. 

. . 3. ~ maradék a lángot platina dróton bel~tartva sárgára 
festi, a lang 1nd1go-oldaton vagy cobált üvecrlen1ezen át nézve 
ibolyaszínűnek látszik. ~ 

Vizsgálat. 
1. A 10 százalékos oldata 

ne zavarodjék. 
n) kénhydrogéntől. 
b) kénammoninmt,ól. 

e) báryum-nitráttól még só
savval n1egsavanyítás után se; 

Barna zavarodás = fémek. 
Barna színeződés = vas

vegyiiletek. 
Fehér zavarodás = sulfátok. 
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d) ammonium-oxaláttól. 

e) salétromsavval megsava
nyítás után ezüstnitráttól csak 
gyengén zavarosodjék meg. \ 

1 
2. N átronlúggal melegítve ne 

fejleszszen ammoniákszagot. 
Ára: 10 grm. 4 kr. 

' 

Fehér zavarodás= calciu.m-· 
vegyületek. 

Fehér zavarodás = chló:rl
dok. 

An1n1oniaszag = amnionium
vegyfüetek. 

Kali.um nitl'icum. 

~ Salétromsavas kálium. Ká.lium.nitrát. Kálium.salétrom. 

KN03 tömecssúlya 101. 

Hasábalakú, átlátsr.ó kristályokból áll. Négy sCt!yrósz hideg 
és OA súlyrész forró vízben oldható. 

Fajsúlya 1.93. 
Azonosság megállapítása. 

l. Platina dróton a lángba tartva megolvad és azt ibolya

színüre festi. 
2. Vizes oldata töménykénsavval és a kihülés után forró-

sulfát-oldattal elegyítve, feketés-barna színt ölt. 
3. Szénnel vagy egyéb éghető anyagokkal elegyítve, he-

vítve, 11evesen el ég. 

Vizsgálat. 

1. Vizes oldata legyen közöm
bös hatású és ne változzék 
meg 

a) kénhydrngéntől. 
b) báryumnitráttól. 
e) ezüstnitráttól. 

2. A színtelen lángban he
vitve ne fesse azt sárgára. 

...-ira : 10 g-rn1. 3 kr. 

Vörös lakmusz megkékít.ése 
= szimsavassók vagy lúgok. 

Kék lakmusz megvörösítése 
= szabadsavak. 

Barna színezödés = fémek. 
Fehér zavarorlás = sulfátok. 
Fehér zavarodás = clüóri-

dok. 
Sárgára festés = nátrium~ 

vegyiiletek. 
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t KaHum stibio~tartaricum. 

C,H,SbKO„H,O tömecssúlya 83~. 

Fehér, kezdetben ódeses később 
. ' 

undorító f'émízű, kristá-
2 súlyrész forróvízben lyos por. 15 súlyrész hideg vízben és 

qilclható. Alkoholban oldhatatlan. 

Azonosság· megállapítása. 

1. Hevítve égetett czukorszagot áraszt és megszenesedik. 
2. \Tizes oldata savanyú 11atású és n1észvízzel fehér1 só= 

SB:vval 1negsavanyitYa. l{énl1ydrogéngázzal narancsszínü csapa~ 

dokat ad. A csapadék antimonkéneg Sb,S,. Az utóbbit-ól le
szűrt folyadék nehány cseppje platinadróton beszárítva a sún
telen lángot ibolyaszínűre festi. 

Vizsgálat. 
1. l<'élgrm. hánytató borkő 

10 grn1. 11idog· tö111ény sósav
ban oldva és két csepp frissen 
készült telített kénhydrogénvíz-
zel elegyítve 4 óra multán se 
sárguljon n1eg 1 se sárga csa-
padékot ne adjon. 

~. Eczetsavval 111egsavanyí-
tott vizes oldata ne változzék 

rt) ezüstnitráttól. 
b'i báryumnitráttól. 
e) rtmmoniumoxaláttól. 

cl) ferrócy{mkúlinmtól 

Sárga szineződés vagy csa
padék = arzén. 

Fehér zavarodás=chlóridok. 
Fehér zavarodás =sulfátok. 
Fehér zavarodás = cnlcinm-

vegyületek. 
Kók színeződés =:; ferl'ive

gyii.letek. 

A kalin1n~stihio-tartaricu~1 "/ · · · „ o m.enny1segenek a n1eghatáro:r,ása. 

1\.. hánytató borklí tisztaságát a benne foCf'lalt (SbOJ L' 1 1 , , éb" , n an unony 1neny" 
:nJ 1seg ol, a n1 ely a hanytató borkönek vízzel valo' fo" · é ·1 · t · • , , < zes ne min antJ~ 

montr1ox:yd hasad le, könnyon n1cgitélhetjilk 
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COOK 

1 

CH(OH) 
2 \ +fI,O=Sb2ü,1+2 

CH(OH) 

1 
OOO SbO 

COOK 

1 

CH(OH) 

1 

CH(OH) 

1 
COOH 

Az antimontrioxydot könnyen meghatározhatjuk amrnoniumcarbonát je· 
lenlétében jód oldattal. Jód által az antimoutrioxyd antünonpentox.yddlL SL2 0n 
oxydáltatik, épen 1Így mint az arzéntrioxy<l, arzénpcntoxyddá. 

Sb, o, + 2J, +4NH„H co,~Sb, o, +4NII,J + 2H, 0 +4CO, 
A mint a fenti egyenletekb61 látb.ató, két tömecs 6134 gr. hánytató 

bórkőböl 1ehasadl antimontrio_y:ycl oxydálásá.ra szükséges négy átom 4Xl 26.7 
gr. jód. Egy átom jódnak meg;fclel tehát a 664-nek egy negyodrészc 1ü6 
gr. Ez az egyenérték súlya a jóddal szen1ben1• A mi 1

/ 10-ed normal jód ol· 
dalunk l literének pedig ennek tizedrészo lü·G gr. 1 kcm.-nek pedig 0.016!3 gr. 

A meghatározás czéljából lemérjük a hánytató borkéí egyenértéksú· 
lyának 1/r,u·od részét 3·32 gr .. mot feloldjuk kevés vizben és a nyert oldatot 

felhigítjuk: pontosan 100 _kcrn,·re . 
. Ezen oldatból lmnétünk 10 kcrn-t hozzáadunk 0.7 gr. an11noniun1carboa 

nátot
1 
1-2 kcrrJ. tiszta frissen készült ke1nényítőoldatot és azután addig adunk 

1/
10

-ed n, jód oldatot, míg az oldttt állandó kék színlí lesz. Ha a kék szín 
elöidózésére 20 lnnc. 1/

10
-ed n. oldatot használtunk e1 1 akkor a bánytató

borkö jó, mert a lemért hánytató-bork6 1/ 10 vettük vizsgálat alá és ha az el
használt kcn1-ek számát sorozzuk ri hánytató borkő faC'toráYal 0·0166-tal ug·y:iu 

azt az értéket Oo332 gr.-ot nyer,jük. 
A százalék tartaln1át inegka.pj uk, ha az elhasznált kc1n.-ok szárnát iitlel 

szorozzuk. 
A fontomlítettt esetben a készítrnény 100°,,1„os. 

Ára: 1 grm. 2 kr. 

l{alium suHuratum p1·0 balneo. 
- Fürdőhöz való kénkálium. Káli~kénmáj. 

K,S tömecssúlya 110. 

Barnássárg·a, n1ájszel'ű, kós6bb zöldessárga szí11űvé váló, 
záptojc'ts szag'ú, a 1eveg·6n n1egnedvesedő tön1eg. I\:ét rész víz
ben igen csekél3r n1aradék visszal1agyásá\''fll lúgos 11atású sár
gászöld folyadékká oldódik. 

Azonosság megállapítása. 
1. Vizes oldata [5%] hígított sósavtól bőségesen fejleszt 

kénhydrogént és a kiváló kéntől megtejesedik. 

2. A ne hány csepp salétromsavval felforralt folyadék le· 
szí\rés ntán nátriumacetát és borkősav tömónyoldatával össze· 
rázva savanyú - borkősavas - káliumból álló kristályos csapa· 
dókot ad. 

Vizsgálat. 
1. Ha egy grammját vízben 

oldva 0.5 grm. kristályos réz
sulfát vizes oldatával elegyít· 
jük és sósavval megsavanyít· 
Juk, még erősen kénhyclrogén 
szagú maradjon. 

Ára: 10 grm. 2 kr. 

Szagtalan vagy gyengén k:én
hydrogén szagú folyadék = 
részlegesen elbomlott készít
mény. 

Kalium sul furim1.m. 
Kalli sulfas. Arcanum duplicatum. 

Kénsavas kálium. Káliumsul:fát. 

K,SO, tömecssúlya 174. 

Tömör, hasábos kristályokból vagy kristályos kéregből 

áll. A levegőn nem változik; kémhatása semleges. 10 súlyrész 
hideg és 4 súlyrész fonóvízben oldható; alkoholban oldhatatlan. 

Azonosság megállapítása. 

A lángot platinaclróton beletartva, ibolyaszíniíre festi. Vi
zes oldata chlórbáryllmmal, sósavban oldhatatlan fehér csa
padékot ad. 

Vizsgálat. 
l. Ötszázalékos vizes oldata 

ne változzék meg. 
n) kénl:tyclrogént.ől 

b) kénammoniurntól. 
e) ezüstnitráttól. 
d) ammoninm·oxaláttól. 

2. Ha vizcis oldatát egy tér· 
fogat t.iiménykénsaval elegyít-

Barna zavarodás = fémek. 
I~arna színeződés = va.sG 
Fehér za varodás=ehlóritl ok. 
Fehér zavarodás= calcium-

vegyiiletek. 
Barna gyűrű keletkezése = 

salétromsavas-vegyületek. 
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jük és a kihiílés után két tér· 
fogat telített ferrósulfát oldatot 
rétegezünk fölébe, a folyadékok 
érintkezési felületén ne kelet· 
l\:ezzék barna gyürü. 

~'~l'a: 10 grn1. 2 kr. 

Kalium tart.aricum. 
-- Kalii tarta:ras. Ta:rtarus tartaricus. Kalium tartaricu1n 

neutrum.. Semleges bo:rltÖsavas kálium. Káliumta:rta:rát. -

C,H,K,06 törnecssúlya = 226. 
Tiszta fehér, kristályos por; egyenlő súlyrész hideg és 

fél annyi forróvízben oldható. 
]fajsúlya L955. 
Azonosság megállapítás•. 
I-íevítve égett czukor szagot á.rászt és megszenesedik.; a 

maradéka a lángot - platina dróton boletartva - ibolyaszíniíre 
festi. Tömény vizes oldata eczetsav fölöslegével fehér kristá
lyos csapqrlékot ad, ezen csapadék sósav és nátrnnlúg fölös
legóben egyaránt oldható. 

Vizsgálat. 
1. Ötszázalékos oldata kö

zö111bös lc{~n1J1ntású legyen éfi 
ne változzók rneg. 

a) ]{éna111moniumtól. 

b) arnmoninrnoxalátt.61. 

2. Ha oldatát annyi higított 
sósavval elegyítjük, hogy a só 
tökéletesen olbomoljék, a ki
váló borkfüől leszürt folyadék 
ne váliozzók. 

a) k(;nhydrogéntől. 

b} báryurnchlóridtól 

Barna szinezőclés =vas vagy 
más férnek. 

Fohér zavarodás = cafoiu 111-

vegyiilet.ek. 

Barna siíneződés vagy csa
padék =fémek. 

Fehér zavarodás ~ kénsa-
1 vas vegyületek. 

3. F'ölös1eg8s menn)riség'Ü 
sa.létrornsavval 1negsavanyítva 
ezüstnitráttól legföljebb gyen
gén znvarodjék meg. 

'L NátronlCig·g"J főzve ne 
fejlcszszen amrnoniákat. 

Ára: 10 grm. 10 kr. 
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Fel1ér zavarodás vagy csa
padék = chlóridok. 

A_n1n1onia szag =atum.011i nm 
vegyületek. 

Kamala. 
Glandu.lae :rottte:rae. --

Származik a rottlera tinctoria Roxburgh vagy rnallotus 
pbilippinensis Müller Argov.-tól (euphorbiaceac, kutyatejfélék). 

Keleti.ndiában, Ausztráliában és Chinában honos fa. 
1\_ ka.111nla-fánalc tol{ gyün1ölcse mogyoró nagyságú, lcg·ön1-

böly'ttett, 11árornszögleteR s burlcán solc apró -téglavörös szőr-~ 

nürig,yeeslce ül, a melyek az érett gyün1ölcsről le_dörzsölve 
teszik a gyógyszert. Tgen finon1 barnavörös por, könnyü, nom 
tapadc'is, az ujjak közt, vagy papiron eldörzsölvc sárgán fest1 

1T1ozsárba.n. összetörve szép sárga porú, láng'ba fúva fölrobban. 
.1.1\. gyü111ölesbnrlcon, a rnirigyekkel eg3rütt pan1atokba egyesü.lt 
szőrök is van11ak, a melyek a n1irigyelc lcdörzsöléselcor szintén 
leválnak, valamint a himrnak egyes darabjai is, a rnolyektöl 
a mirigyeket szitálás által külön kell választani. Elégetve 6°/,„-nál 
több harnút ne hagyjon. 

Allmtrészek: 70-80 °/0 gyánta (kamalavörös), a mely 
álkáliakban vörös színnel oldódik, alkoholban azonban csak 
egy része oldódik könnyen. Az aethercs-oldat.ából kiváló sárga 
kristálya$. testet Anderson rottler·innek nevezte. V rm ezeken 
kivül B~4 °/0 l1an1{1 s ugyanennyi vlz. 

Szöveti szerkezet. (6 L ábra, a). A rnfrigy felső felületei 
gömbölyded, alúl lapos s néha ez oldal közepén az egysejtü 
nyél is kivehető. Színe gránátvörös, fénylő. A mirigy finomabb 
SZOl'kezetének vizsgálásá.1·a, szük:séges 2~3 °/0-os kálilúg·ban, vag;y 
alkoholban azokat megáztatni, a mikor jól kivehető lesz, bogy a 
111irigyct egy balványsárg·a, vagy barnás burok (cutienla) veszi 
körül. kitöltve egy sárgásszí11ü gyántás a.n3raggal, an1clybe számos 
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(40-60) bunkó-alakú sejt :J.gyazódik 
be, egy sötétebb központ körül, bog
lárszerűeu elrenclezked ve. 

E sejtek vörös folyadékot tartal
n1aznak. 

A fedőlemezt megnyomva a mirigy 
>"' búrka megreped s a bunkó-alakú sej

tek kiszabadulnak, vagy, ha a nyo
más erős volt, ezek is kiszakadnak s 
tartalmuk cseppek alakjában válik kl. 

A mirigyek közt mindig találunk 
több-kevesebb szőrt, nagyobbára pa
rnatokba egyesülve (61. ábra, b). E 
szőrök vastagfalúak, kihegyesedők s 

. hegyük felé visszagörbülnek vagy 
16. ábra Kamala meo·hajlanak, 1 vagy tübbsejtüek s 

(a. Kamula n.Jiri,.,.;yek; Ii. szőrpamat) . 
0 

.. 
1 

·b ·· „ t taJ' "' ürego e egy arnavoros nnyago -
talmaz. 

Összetéveszthető a drog vagy lehet közte: 

Tdbb, keve.r;ebb ,idegen anyag, a inelyek közül a gyümölcs hurokhoz 
tartozó szőrök és hán1darahok, valarnint a hímpor, nem vehetők tisztátalan~ 
ság számba

1 
ba csak túlságos nagy n1cnnyisógben nincsenek közte, nüvcl 

ezeket egészen kiválasztani teljesen lehetetlen. 
Í'Yaras ·vligy HTnrrus néven a kamalához hasonló mirigypor jön for

galomba a melyet a Jlerningia rhodocarpa Baker és a il. congesla ltoxb. 
fiatal hüvolyciről kaparnak le. A YVara.s a k::unalához hasonlóan szőrökkel 
kevert ~jrigyekből áll, azonban szőrei nagyobbak egyenesek, ncrn kPpez
nek pamatokat. iVIirigyei tojásdadok, nag·yobbak s palissa<lszerűon elrende

zett sejtjei 3-4 emeletet képezve foküsr.nek egymás fölött. 
lYarltS néven rnég egy más fajtájll hamis karoalaisjönkercskedésbe, 

a rnely valós;:dnüleg a .D.omingia rhodocarpa gyümölcsónek összetört pol'a 
(FHickigcT), s apró szövettörn1ellékckből (magános sejLekhöl vagy sejtcso
portokból, palissad darabokból, keményítő szemcsékből és kcruén,yítiível tö· 

n1ött sejtekből) áll. 
J-Io·inok, téglapor s lilás szervetlen anyagok soksr.or 70-80°/0-át teszik ki 

a drognak s 0 részektől teljesen tiszta kamala nincsen is a kereskedé,;hen 

s itr. ezektől való telyes rnegtisztítása a leggondosabb iszapolással sern si
keriil. A szer\7etlcn anyaguk mennyiségét a han1ú.tartaJ01n százaléka nagy

ságából határozzuk meg 
Ára: 1 grm. 3 kr. 
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- Tisztitott kamala. -

Az előbb leírtam árbúbeli kamalából a tisztított lrnrnalát 
úgy nyel'ik, 11ogy azt üvegn1ozsárban, nagy vigyázattal és igen 
gyöngéden. minden dörzsölés nólkül, elegendő lepárolt vízzel 
egyenletes tömegű híg péppé elegyítik, a mely pépet lepárolt 
vízzel mííszabály szerint iszapolnak. Aztán a könnyü, viztetején 
uszó karnalát, szűrővel összegyűjtik s enyhe hőnél teljesen 
kiszárítják. Az iszapolásnál képződő 10%-nyi üledéket el kell 
dobni. 

Karnala helyet „, kamala depmatumot" kell kiszolgáltatni. 
Tulajdonságát, vizsgálatát stb. lásd kamala czim alatt. 
~1._ra: 1 gr•rn. ö kr. 

t Kreosotum, 
K:reoset. Bükkfa.kátrány kreosot. 

Olajszerű, sárgásszinií, átlátszó folyadék Erős füst.szaga 
és égető íze van. Kémhatása közömbös. 20°Con még nem fagy 
meg. Alkohollal aethenel és széndisulfiddal átlátszó oldatoklcá 
elegyedik Körűl-belől 120 rész forró vízben oldódik, kihíílés
ltor az oldat zavarossá lesz, s végül olajos cseppek: kiválása 
közben megtisztul 

.!fajsúlya 1.03-1.08 
Forrásponija 2ü5-220°C 
Azonosság; megállapítása, 
Megtisztult vizes oldata igen kevés ferrichlól'id oldattá] 

rnegzavarosodik. Mulóan sziírkészölddé vagy kékké válik, végül 
halvány sárgás· színű lesz, miközben hasonló színü pelyhek 
válnak le. 

Vizsgálat. 

l. Egy térfogat kreosot fél 
térfogat 32°/o-os nátronlúg ol
dattal és fél térfogat vízzel 
elegyítve átlátszó és n1eg nem 
sötétedő elegyet adjon. Ez sok 

Barna színeződés vagy za
varodás ~ kátrányos anya
gok vagy 11aphtali11. 
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vízzel higítva ne válasszon ki 
kátrányszerű tömeget. 

2 . J<Jgyenlő térfogat collo
dinmmal összerázva ne kocso

nyásodjék meg. 

Megkocsonyásodás 

bolsav. 

3. Ha 1 térfogat kreosottot 

10 térfogat ammoniával összc
ráznnk, a keverék megtisztulá
sa után a krcosot térfogata 
legfonnebb '/, résszel keves-

bedjék meg. 

A kreosot térfogatának '/„ 
részével nagyobb megkisebbe
dése = carbolsa v jelenlétére 

vall. 

Óvatosan tartandó " 
Egyes ciclcigja legföljebb 0.0'1 grm. 
Napi aclagjci legf'öljebb 0.20 grm. 
Ára: 10 grm. 20 kr. 

t Kusseinnm cryst.allisatnm: 
- Kristályos kussein. (5.:osin, Roussin. - , 

. ·t 1 ·s '1ztelen rombos rendszerbe tartozo Kénsarga szag a an e . . l 
. . \ k l . deg vao·y meleg vízben alig, aothe1 bcnzo 

kr:stalyolkfi, !mely] e. fo1r1mban könnyen alkoholban csak kis mér-
szentl1su ej e 1 o10 ' 
tékben oldhatók. 

Olvadás pontja = 142 °0. 
Azonosság megállapítása. . . 

. ·k. b sa'r·ga színnel bomlás nélkül olcllrn.to, rrömeny ensav an e • , , .. r ol= 
l l "l' 1 or az oldatból újra kijegeczedlk. Allas kozbe~ ,~z 
e 1Ll es' . 'd barnfts s végül skárlátvörös szmu lesz. 

dat sötétsmga, maJ ' ' 1 „ ·i A l 00 • 

, . , •• „ , melegítésk:or azonnal e tun1 \:. CU;:i;;ie1n 
E skarlatvoras szm a · 1 · l ]d t h • 

. . tel'1tett alkoholos oldata alkoholos ferr1d1 orn a a oz-
h1clegen 1. „ „ ·fe,tet1k . d. . „ . l i· dő inulva állanc oan vorosre • . zaa asara rov1c 

Egyes arlagja legföljebb 1.00 grm. 
Naiii aclagja leqföljebb 3.00 vm . 
.Ára: 0.01 grm. 4 kr. 

Kusso. 
_ B:úszóvirág. -

S á arofü a hagenia abyssinica vVilld. vagy braycra an-
z rm, ~ Tk) 

thelminthica Knnth.-tól (rnsaceae, rózsafe e . 

4"i9 

1ibyssinia hegyein tenyésző fa1 a inelynek nővirágai te
szik a drogot. 

'Női bugavirágzata a levelek hónaljából nyúlik ki, igen 
tömött, sokvirágú ós szétágazó, szőrös. 

Teljes kinyihís után, de még mielőtt gyümölcsöznék, de
czemberben és januárban gyűjük s a letört virágzatot vagy 
egyszerűen megszárítják, vagy pedig összegöngyölik 3-5 dem. 
hosszú, 6-8 cm. vastag és 120 grm. súlyú hengerekbe s cy
pems articulatus L. fölhasogatott szárával jól körülcsavarják 
(vörös kusso). 

A nővirágzat sokkal gazdngabb virágó a himnél s egyes 
virágai rövid nyélczések, részben mar elvirágzottak, az alap
juknál levő 2 mmvalevél kerek, épszélü, hártyaszerű, vöröses 
és hálózatos erií. Ügy a külső, mint a belső kehely 5-5 le
velű, A külső kehelylevelek hosszC1kásak 8-12 mm. hosszúak, 
hártyáso1c, reczCsek:, biborvörtisek, n1egszáradvn rozsdavöröselc 
vagy zöldes biborszíniíek. A belső kehelylevelek az előbbiek
nél háromsMrta rövidebbek és a sziromlevelek felett összeha
jolnak. Ezek fehéresek, aprók, lándzsaalakúak vagy vonassze · 
riíek s könynyen lmllmrnk le. A sziromlevelek 10--20 poroclát 
vesznek körül. A pete két terméslovélbéíl áll, mindenik külön 
szárral és bojtos bibével. A lrnsso himvirágai külső kelyhének 
5 levele sokkal rövidebb a belsőnél s poroclájulrnak jól kifejlett 
himportartója van. A barna kusso jó részét himvirágok teszik. 

A vastagabb ágTtktó] n1egtisztítva, jól záró helyen és fény-" 
tő] óva, kell tart.anL 

Alkatrészek: 3% kosin (koussin), a mely tisztán apró, 
sárgás l1asábokban jeg'eczeclik, ízetlen és szag·talan, vízben nen1 
oldódik (Flűckiger az isobuthylsav aotheres összeköttetésének 
tartja). A kosinon kivűl tartalmaz még 24°;,, csersavat, olcijat, 
valerianasavat és 6°/o ben,zint. 

_.:-\_ ra. : 

-
10 grn1. 4 kr 

t J,actucarium gel'manicum. 
- Salátanedv·. -

Származik a lactuca virosa L.-től ( compositae, összetett 
virágúak). 
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Egész Középeurópában s így nálunk is honos fü, a melyet 
orvosi czélokra a rajnamelléki porosz tartományokban tenyész

tenek. 
A lactuca virosa minden részében, de különösen szárá

nak belső kérgében és a bél kerületén sürü hálózatot alkotnak 
a tejcsövek. Ezek tartalmát úgy nyerik, hogy a virágzás kez
detén a szárat, 3 dcn1.~·Te a virág alatt, lceresztül vágják, a n1ire 
igen higan folyó, fehéres tejnedv szivárng ki, a mit apró edé
nyekben fölfognak és napon rnegs7'árítanak. Ha a csonkon meg
szűnik a tejnedv folyása, akkor újból kivágnak egy darabot a 
szárból s ez eljárást májustól egészen szeptemberig ismétlik, 
ügyeh·e arra, hogy ugyanazon ágból naponta legfölebb egy
szer vágjanak le. A tejnedv kifolyáskor fehér, levegőn beszá
radva eleinte sárg·ásbarna, később sötét vagy vörhenyes bar
nára változik. Rendetlen alakú, egyenetlen felliletű, kisebb
nagyobb darabok, törékenyek, de porrá nehezen törhe1.6k, késsel 
viaszszerűen vághatók s a metszéslapon világossárgák, homá
lyosak vagy viaszfényűek. Mákonyhoz hasonló szagú, csípős, 
keserü ízű. Jól záró edényben kell tartani. 

Alkatrészek: Lactucin kristályos kescrü anyag, lacfaico
pil.Ti11, lactulcasav, lactucon (lactucerin), mannit és igen sok 

kautsulc 

Összetéveszthető a drog vagy lehet kllzte: 

Laclnca sativának kisajtolt nedve, a mely Francziaországban thridax 
-vagy lactucarium gallicum néven jut forgalomba; ez nem tisztán tejnedv 1 

hanem keveredve van hozzá sok szövetrészlet; csersavtartn.lnnL Nedves 

levegőn vizet szí s meglágyulva hamar megromlik 

·vizsgálás: Semmiféle oldószerben nem oldódik teljesen, hideg vízzel 
en1ulsiót képez, forró v1zzel leöntve meglágyul. Forró vízzel készített zava
ros oldata megs zftrve, borszesz (ammonia) hozzáadására föl tisztul. 

Forró vízzel készített zavaros ol- 1 l{ék, vagy ibolya színeződés Uszi 
data megszíirve a míg n1eleg tiszta, 1 -vagy ke1nényüő jelenlétére mutat 

kjbftlés után megzavarodik és jóddal 

összerázva ne kéküljön meg. 
Az előbbi zavaros oldat -vaschlorid- Barnás vagy fekete színeződés cser--

oldattól ne változtassa színét. savat jelent. 

Ára: 1 grm. 10 kr. 

1 

r 

l 

.i:·.··.·· .. ·.· ~ 
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Lamina guttapercha. 

- Gu.ttape:rcha-lem.ez. _ 

Guttaperchából 'készült finom lemezek, igen külöm bözlí 
nagysagban (!. bővebben Gutta percha depurata czim alatt). 

-~ra: 10 grm. 2B kr. 

Lana gossypii carbolata. 
Carbolosgyapot, -

Gyárilag készül, mint a carbolosgaze, ámbeli tisztított 
gyapo:n~k, ,4% ;agy W01,, ca;·bolsavat tartalmazó tömény szesz-
ben 'alo aztatasa, k1sa.1to !asa és gyön"e héinél ' .-_ 
t

' 'lt 1 b megsza11 
.asa a a. 

Carbolsavra mnlókeztető illattal biI•jon, s pergamentpapirba csoma
golva, hüvös és szár;1z helyen tartsuk. 

~A,._ carbolsav esetleges kin1utatása oly 1oórlon történhetik a mint 
carbolos gaze él t · , , ' az a 

8 

.t.,,„ n : - a gya.po tisztasa.gara -vonatkozó vizsgálatokat pedig úg·y 
J ·~lik :neg. a mint az a Bruns-féle gyapotnál tárgyalya -van. 

l'o.ra: 25 grru. 20 kr. 

Lana gossypii. depurata et a pinguedine Hbe~ 
rata Ilrunzi. 

- Eruns-féle tisztitott és zsirtalanito bt gyapot. _ 

, Gyárilag készül, az árubeli tisztított gyapotnak, szénsa-
vasnatrmmoldatban kifőzése, kimosása és kiszárítása ált 1 

Hófehér íztele~ és szagtalan; an11uoniákos rézsulfátoldatban :l~ható. 
Perga1uentpap1rba csomag·olva, hüvös és száraz helyen tartsuk. 

''izsgálat. 

1. T.Cevés pamutot, forró lepárolt ! Ila a vörös 1 kk · , , , ' a muszpap1r megké-
-v1zzel elegge megnedvesítve, s vörös : kül akkor a 8 zénsavasn'it · · é k'k l . ' • r1nm nincs 

s e . akkkm~1szpap1r~ hozzá._:nyom-va, ! kellően kimosva; ha a kék lakkmusz 
a prq_11ro sz1oe ne valtozzók meü'. .' n1egvörösöd.k kk · · i:i 1 I , a 01 sav van Jelen, 

i (Néha ugyanis a szóda utolsó rész
: leteinek e1távolításá1•a, a gyárakban 

savat alkalma7:nak). 
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2. Kis mennyiségű pamutot (0.1-
0.2 grm.) jól összenyomkodva, (hogy 
hézagok ne :maradjanak) s vízre dob· 
va, -- a pamut azonnal vegyen ma· 
gába nedvességet és gyo1·san roeriil

jön el. 
3. :Kevés ]_)an1utot, (savmentes) al

kohol, aether vagy lepárolt vízzel ki
vonva, a leöntött folyadék közömbös 
kémhatású legyen, s elpárologtatva 
teljesen illanjon el; az alkohol vagy 
aetherbe n1ártott fehér papir, az al· 
kohol vagy aether elpárolgása után 
zsiros foltot ne hagyjon hátra. 

4. Kevés lemért pamutot hamuvá 
égetve, a visszama.radt hamú 0.3-0.6 
legfonnebb 0.8°/0 legyen. 

.tira: 25 grm. 15 kr. 

Ha a patuut nem nedvesedik lneg 
azonnal, s gyorsan nem merül el, -
akkor nincs teljesen zsirtalanitva. 

Ha a lakkrnuszpapir vala.tnelye
lyike színét megváltoztatja) akkor az 
l pont alatt tárgyalt tisztátalanságok 
lehetnek jelen; a vissza maradt rész 
vagy sóktól (többnyire szénsavasnat~ 
riumtól) vagy más tisztátalanságok
tól; zsü•os folt, a nen1 eléggé zsirt a~ 
lanított pamut zsil'jittúl ered. 

O.S0/
0
-nál nagyobb mennyiségű bamú 

gyenge esetleg rossz n1inöségü pa
mutra vagy sók jeleulété1·e mutat. 

Lana gossypU hydrargy1·0 bichlorato corrosivo 
impraegnata. 

Ma:ró b.iganychlo:riclos gyapot. 

Gyárilag készül mint a carbolos gyapot,(többnyire '/2 °1o) 
maró higanychloridnak, tömény szeszben való oldatával. 

Pergamentpapirba csomagolva, hűvös és száraz helyen, óyatosan 

tartsuk. 
A higanychloríd kimutatása oly rnódon történhetik, a mint az a, 

higanychlóridos gazenál, a gyapot tisztaságára vonatkozó vizsgálatokat pedig 
úgy ejtsük meg, mint az a Brunz-féle gyapotnál tárgyalva van. 

Ára: 25 grm. 25 kr. 

Lana gossypii salicylata. 
~ Salie::ylos gyapot. ~ 

Gyárilag készül mint a carbolos gyapot, 4°1o vagy lO°lo 
salicylsavnak, tömény szeszben való oldatával. 

Pergamont papirba csomagolva, hüvös és száraz helyen tartsuk. 
Lepárolt vízzel megnedvesítve, s a kisajtolt vízhez 1-2 csepp vas-, 

chlóridoldatot ad-va
1 

szép kókes~ibolya színezüdés keletkozík. 

Ára: a 40/0~osanak 25 g-rm. 2 kr. a 10°/0uosnak 25 g'I'fil. 30 kr. 
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Lichen islandicus. 

Származik a cetraria islandica Acharius-tól. A mérsékelt 
égaljú vidékek hegyein, 3000 rn. magasan a tenger színe fölött 
mmdenütt található. 

Gyógyszerül az egész zúzrnótelep szolgál, a mely álló, 
levélszerű, különféleképpen hasított czafrangos gyakmn csa
tornaszcr(íen összehajlott. Nyersen bőrszerű, megszáradva me
rev, t'.ir~lrnny, megnedvesítve meglágyúl, porczos. Tenyérnyi 
nagysagu. Egyes „lebenyei, hol szélesebbek, hol keskenyeb
bek, csatornaszemen meggörbültek. vagy laposak a lebe
ny~k felső szegélye barnás, helyenként halványabb, szürkés. 
Alul vilagosabb, számos fehéres folttal; a tövénél pediO' vörös 
pettyes. A telep lebenyoinek végén van a barnás koron; alakú 
apothecium (L 8. oldal 2. be
kezdés). Szagtalan ós keserű 

ízú. Vízben fözve kihűl éskor ko
csonyát képez. Tisztátalanságok, 
mohaclarabok ne legyenek benn e. 

Alkatrészek: 70% lichenin, 
mely legnagyobb részt a sejtfa· 
lakat alkotja s a keményítőnek 
egy módosulata (zúzmókemé
nyítő). Van továbbá cetrarin, 
vagy cetrarsav nevű keserű anyag, 
lichenslear'irisav, 1nézga és czitkor. 

Szöveti szerkezet: (62. ábra.) 
legkivül 4 sejtsorban álló külső ké
regrészt kapunk (62.ábra,a), ame
lyeknek apró sejtjei úgy kereszt-, 62. dbra. IAchen islandicns hossz-
mint hosszmetszetben álparen- metszete. 
chymátképeznek s chlór-zinkjód (a. a kél'eg·Jiypha külső része (ál

oldattal kezelve, sok J'ódot vesz- parenehyma); b. a kéroghypha belső 
részo; e, bél hyph1L; d. cystococus 

nek föl és sárgaszínüel{ lesznek. hmnicola nevű eg·ysejtü algák,) 

. , A belső kéregrétegben (62. ábra, b) a fonalsejtek tengely 
ll'anyban vonulnak, s így e réteg hosszmetszeten tömötten ösz-
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szeveriídött fonalakból á)l, keresztmetszeten azonban szintérn 
álparenchymát képez, de sejtjei a külső kérget alkotó sejtek
nél apróbbak, vastagfalúak és apró üre~ül~ jól kivehet?. E ró~ 
teg sejtjeit a chlórzinkjód oldat ibolyaszmure festi. A ket ol_d~h 
kéreghypha közt fekszik a bél (62. ábra, e), a mely laza, seJtJei 
el:\gazók 8 egymáson keresztül fektetve, összekúszálódott szö

vetet alkotnak. 
A bélrész fonálsejtjei közt számos görnbölyü chlorophyl· 

tartalmú algát (62. ábra, d; conidium, cystococcus humicola) 
kapunk bezárva, a melyek néha a kéreg és bél határán!tl. e~é~z 
zöld övet képezhetnek. A zúzmónak morphologim leirnsanal 
említettem, hogy a telep alsó felületén sok fehéres folt látható, 
e helyeknek megfelelőleg a bélrész áttöri a kéreg hyphát s. 
itt sok levegőt tartalmaz 

Összetéver;zthetii a drog vagy lehet közte: 

Cetraria nival-is Ach. telepe sárgás, vagy barnás zöld, igen dí:szes. 

Ára: 100 gnn. 10 kr. 

J,inctus. 

- Nyalatok. -

A nyalatok tulajdonképen nem egyebek, mint sürű, több
nyü·e szörp állománynyal biró oly keverékek, a melyek alap
anyagát valamely szörp vagy méz, többi alkatrészeit pedig 
gumminyák, zsíros vagy illanó olajok, s hasonnemű, vagy 
néha könnyü fajsúlylyal biró pornemü anyagok képezik. 

Minthogy a nyalatok többnyire gyorsan erjedésbe me.n
nek mé" hűvös helyen is csak rövid ideig tarthatók el. , " 

J,Inctus gummosus. 

- Mézgás nyalat. -

. Tisr.ta, átlátszó, szagtalan, színtelen vagy alig halvány.
sárgás folyadék, mely édes-nyákos ízzel és sűrü állománnyal bü·. 

Rendeléskor kell készíteni. 
Ára : 100 grm. 72 kr. 

485 

J,iuimenta. 
- Kenetek. -

A kenetek többnyire zsüos olajoknak maró lúgokkal való 
keverése, illetőleg többé-kevésbé elszappanosítása által nyert, 
s leggyakrabban sürű folyó állománnyal büó oly készítmények, 
a melyek kizárólag külső használatra szolgálnak. 

Vannak oly kenetek is, a melyek nem ogyebek, mint 
zsiros olaj oknak, chloroform, terpentinolaj, petroleuma~ther s 
hasonnemü anyagban való olclata, továbbá olyanok, a melyek 
alapanyaga valamely balzsam, s végre olyanok, a melyek alap· 
anyaga nagymennyiségü szappanból áll, miért is ez utóbbiak, 
közönséges hőnél, szilárd, kocsonyanemű állománnyal birnak, 
enyhe hönél azonban újra hígfolyóvá válnak. Az ily konote· 
lcet, szappantartalmulrnál fogva, nsaportinierlla" elnevezéssel is 
illetik, s inkább a gyógyszappanokhoz sorolhatók, mint a ko· 
netekhez. 

Lhlime11tum ammonfatnm. Li11ime11tum volatile. 
- Il16-kenőem. Repülő-zsír. -·-

Fehér, vagy csak alig lrissó 11alványsárgás, egyneinü, sűrű. 
folyadék, moly hosszabb állás után se oszoljék különböző ré· 
tegekre, s mely nagyon erős, ammonia-illattal birjon. 

,T ól záró üvegdugós üvegben, hü vös helyen tartsuk. 
1~r·a: 10 grrn. 4 kr. 

Linimentum saponato~camphoratum. Opoclel<loc. 
- Kámforos szappankenöcs. Opodeldoc. -

Fehér, vagy kissé halványsárgás (a nagymennyiségü sza.p
pantartalom miatt) alig átlátszó, kemény-kocsonyaszerű anyag, 
mely eriís ammonia, valamint a többi alkatrészek illatával is 
bir, s n1cly már a test rnelegétől is 1negolvadva, tiszta, szín~ 

telen, vagy kissé sárgás folyadékot képez. Eldörzsőlve (a rosz 
rninőségü, avas zsiradékot tartalmazó szappantól eredő) avas 
szagot ne 11agyjo11 hátra . 

Si:éles nyilással ellátott üvngekbe öntve (s lcgczélszol'űbbcn parafin
papirral bevont) dugaszszal jól elzárva, hűvÖlil helyen tartsuk. 

Ara: 10 0 cin. 3 k1·. • 



485 

Linimentum styraels. 

Szép sárga színü, teljesen egynemü, sürü, ragacsos töme
get képez, mely kellemes, storáxra emlékeztető aromás illattal 
bir, s mely chloroform, vagy aether és alkohol keverékében 
oldva, teljesen tiszta, átlátszó sárga színü, minden oldhatlan 
anyagtól mentes oldatot ad. 

Rendeléskor kell készíteni. 
Ára: 10 gr1n. 12 ki'. 

L i n u m. 
--· Lenmag. -

Származik a linum usitatissimumL-téíl(linaceae, lonfélék). 
Vadon sehol sem terem, de igen sok helyen, köztük ná

lunk is tenyésztik. 
A len gyümölcse 5 rekeszü tok, mindenikben 2-2 maggal. 

A mag, a mely a gyógyszert teszi, hosszas tojásdad, kétoldal
ról laposra nyomott, 4 mm. hosszú, símafénylű, barna vagy 
vöröses barna színü, lupeval nézve finoman pontozottnak 
Játsúk, vízben megdnzzad és sikamlóssá lesz A maghéjat 
keskeny magfehérje béleli, a csira zöldesfehér szinü, sziklevelei 
tojásdadok vagy szívalakúak, olajos húsosak. 

Íze olajos, szaga nincs. A régi mag kellemetlen avas ízü. 
Minden évben meg kell újítani. 

Alkatrészek : 20--30% zsiros olaj, a mely könnyen be
szárad, 6% nyálkci, 20-27% proteiiuinyag, 3·7°/„ hainú. Kerné

nyítője nincs. 
Szöveti szerkezet. (63. ábra.) A maghéj egy soros hám

rétegét nagy világos sejtek alkotják, (63. ábra. a) a melyek 
keresztmetszeten négyszögletesek, súgárirányban egy kissé meg
nyúltak s kivülről alig boltozott víztiszta cnticulával vannak 
borítva. l'~ sejtek alatt 1-2 sor igen finom halvány-barnás sejt 
következik, (53. ábra, b.) a melyek érintő irányában nyúltak s közü
lökigen sokösszeesett. Beljebb egy palissadszerüen rendezett se
lerenchym sejts01· következik ((i3. ábra e), egy kissé súgárirányban 
megnyúlt sejtekből. a melyek vastag fala likacsos és szorosan 

-

• 
'.t.'.·. :1 

össze vannak verődve. E réte
gen belül 2-·3 sejtsor következik 
érintő irányában erősen meg
nyúlt és összenyomott vékony
falú sejtekből (53. ábra d). Leg
belül pedig egyetlen koczka
alakú vagy érintő irányában egy 
kissé megnyúlt négyszögletes 
sejts01· (53. ábra, e) van, a mely 
barnásszínü, szemcsés festék
anyaggal van kitöltve. E sejtsor 
tartalma részben vagy egészen 
is ki lehet hullva. 
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G.'3. ábra. Linnni 1nagvánrilc kereszt
inetszele. 

A mag fel1érje (63. ábra, f) (a.. a maghéj yfaUs?,ta. llílmrétege; "· u 
mag·lléj lia!vány l1arniis sejtrótege; o. 

Vékonyfalú, SZÖgleteS Sejtű pa- piüfasadszerücn elrendezett 'Sclercn

f8IlCllytTiáj át a csirlevelelc ha- ~hJ'm sejtsor; a. érint.ö irún,y<tbn.n össze-
nyoruou és összeesett sejtréteg·; e. bal'-

S0111Ó SZÖVetét6l egy vékony nás festék anyaggal ldtöHött sejtsor; 

11ártya választja el. Ú'gy a'z f, magfehér,jc.) 

endospermium, mint a sziklevelek parenchymájában sok szög
letes sze1ncse és zsiros olaj van. 

'Vizsgálás: az ép magvakat ba1nisítani bajos, mivel hozzá hasonló 
mag· al.i~ ;a.n1 hancn1 a belőlük késziilt lenmag lisztet (farina seminum Jiui)

1 

a cruciterak (repcze, mustár) vagy gabonafélék lisztjével keverhetik össze; 
fL couiferákat illóolajul:cnak ízo éR szaga árulja cl, a mely klilönösen akkor 
érzik nagyon, ha lisztjliket vízzel összekeverjük. A gabonafélék pedig gór
csövel könnyen fölismerhetők, ko1nényítő sz~incsójükröl, va.gy pedig ounau, 
hogy a gabonafélék lisztjével kevert farina lini pépje1 jóddal megkékül. .A. 
rc1Jc;1,ével kevort Jenmaglisztot porlig, ha sok vízzel összerázzuk, s aztán ál= 
lani hagyjuk, a .repcze~agnak sötétbarna héjrészci legalól ülepednek le. A 
rcpczeliszt kese1·ű ízű, .A.sványok porával valcí vegyítés a liszt hamútartal
mának ~/ 0aOS lllennyüiége meghatározása által n1utatbató ki. A tiszta lonliszt 
4-7°/0anál több hamút nem hagy . 

.Ára. : 100 gr1n. 6 kr. 

Liquiritia. 

-- :E:ctesgyökér. 

Az édesgyökérnek a kereskedésben két faja jnt forga
lomba, " gyógysze1·könyvünk mindakettőt tartatja . 
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1. Hámozatlan franczia vagy spanyol édesgyöliér, a mely 
a glycyrrhiza glabra L.-töl származik (papilionaceae, pillangósak). 

Déli ·Európában honos cserje, a melyet sok helyen, köz· 
tük nálunk is nagyban tenyésztenek, úgy, hogy a német piaczot 
is részben a magyar édesgyökér látja el. A drógot a gyökere 
teszi melynek iuen solc hosszú irón vastagságú hajtása va11. 

' " ' Ugy a hajtások, mint a gyökér hengeres, '/2-2 cm. vastag, 
víznél súlyosabb, egyenes, egyszeri\. Kivül szürkés barna, csí
kos, ránczos parájú. Keresztmetszete sárga, a kéreg széles, fája 
kemény, rostos, tömött és sárgásan súgaras. Bele csak a haj· 
tásnak van s ez 5 szögletű Íze écles, egy kissé nyálkás esípő8. 

Alkatrészek: glycyrrhú·in (glycyrrhizasav), tisztán majd
nem ízetlen és vízben oldhatatlan, ammoniákos összeköttetése 
oldik vízben s a gyökérnek a jellemző ízét adja (Ronssin), Yan 
benne ezenkivül egy sárga szinariyag, továbbá lcernényífö, us~ 
paragin, cznlcor és pectinariyctg. 

Szöveti szerkezet: (64. ábra.) A küiső kérget több sor 
táblás sejtből álló para 
teszi (64. ábra, ci), a sejtek 
fala sárgásbarna. A közép 
kéreg i 64. ábra, b) rende· 
sen ige11 kesk:eny s csalt' 
eg·y pár sor érintő irányá
ban megnyétlt parenchym· 
sejt alkotja. A belső kéreg 
széles és szabályosan vál
takozó h.áncs és bélsúgara
kat különbözt.etbotllnk meg 
rajta. A bélsúgarak 2-4 
sejtsorosak s kifelé csak 
kevéssé szélesednek el. Pa
renchymsejtjei vékony fa. 

64. ábrct. lJ'iquiritia gyólcér /cereszhnetszete. lúalc, inindk:étvégökönkissé 
(a. pal'U; b, közópkéreg; e. belsűlu)1·eg·; d.. il10gkeskenyednek:, SÚgár-

cambium) irányban n1egnyúltak és 
belőlük másodlagos súgamk nyéilnak a szomszédos háncssú
garakba s azokat csoportokra osztják 
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, A háncssúgarak alapszövetét vékonyfalú parenchym teszi, 
sng'a.ras sorolcba rendezve) de érintő irányában meo·nyúlt néo·v-

ö bcl 

szögletü sejtekkel. 
E sejtek: közé összeesett szitás csövek: · és háncsrös~ 

tok csoportjai vannak beágyazva. A háncsrostok hosszúak, 
mindkét végükön elvékonyodnak, néha nem e"észen ten-

b 

gely irányában haladnak s egymással ágak által összekö· 
tődnek. Keresztmetszetük szabálytalan kerekded, vagy egy kissé 
súgál'irányban megnyúlt, falúk sárgás. E rost.ok alkotta cso
portok s1\garas és egyúttal érintő irányú sorokba rendezked
nelc, 1T1Óg pedig 1 ]1áncs súgárban 2 sorosan, vagy egyrr1ás 
mellett., vagy váltakozva. A háncscsoportokat körülvevő paren· 
chyrnsejtek legtöbbjében egy-egy oxalsavas rnészkristá.ly van. 
A carnbium (64. ábra, e) széles és a fát a kéregtől töt,életeson 
elválaszt.ja. A fában a bélsúgarak szabályos folytatásai a kéreg 
bélsúgarainak s azzal teljesen megegyeznek. A fasúgarakat. 
faparenchyma közé ágyait tág edények és rövid farostok al·· 
kotják. A farostok a· háncsrész rostjaival megegyezök s mint. 
ezeket, őket is kristálytartalrnú sejt.ok kisérik. Az edéa.Yek né
hol rr1aganosan, másl1elyt meg 2--B oclény alkotta apró cso
portban feküsznek, ürök tágas, falúk: sárg·a. A gyökérnel( nincs 
bele: a hajtások bele szabálytalan ötszögü; vékonyfalú, legiim
biilyított, sokszögletü sejttJkből áll. 

l'gy a kéreg, mint a fa parenchym sejtjei keményítő 
szemcséket tartalmaznak. 

Az augusztusban kiásott hajtás parenchymája keményítőt 
nem tartalmaz, csupán egy sárgás folyadékot, a melyben sok 
szöllőczukor van oldva (a Trommer-f6le próbával kimutatható), 

L~ra: 100 g'l'm. D kr. 

2 .. Az orosz vagy hámozott Mesgyüké1·, a glycyrrhiza 
glanduhfera P',-tól, a glabra egy válfaját.ól származik, 

Déli-01·0.szország·ban ós Galicziában vadon termő cserje; 
nálunk tenyésztik. A gyökere hivatalos. 

Gyöktörzse hosszú, 2 cm. vastag, a belőle kiny(iló lemet
szett gyökerek, hámozva jutnak kereskedésbe, Világos sárgák, 
egyenesek, egyszcrüek, 2-3 dem. hosszúak, 2-4 cm, vasta· 
gok, kívül mstosak, érdesek. Keresztmetszeten a háncs igen 
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vékony, a fa vastag, súgaras és sárgás-vöröses színénél fogva 
elüt a háncstól. A súgarak mentén gyakran berepedeze,tt, laza, 
vízen úszik. Törése rostos, íze édes. 

Alkatrészek, mint az előbbinél. 
Szöveti szerkezete nagyjában a'.il előbbiével rnegegyező. A kettő közti 

kiilömbség röviden a következőkbe foglalható össze: külső és kör-épkórgó· 
nek legnagyobb része le van hántva. Cambiumja. vékonyabb 1 a fa bélsúgarai 
6 sejtsor szélesek. Az edények, a faparenchym és bélsúgá.r sejtjei szUkebD 
bek. l{o1néoyítő szemcséi kisebbek. A fasúgarak gyakran mogrepedezettek, 

vagy a bélsúgártól elváltak. 
Ára: 100 gnn 24 kr. 

t Liq uor acid llB Halleri. 
Elixi:rium acidum Halle:ri. Acidum :S:.alleri. 

- Haller savanyú. :folyad,éka. H-aller-féle sav. 

Tiszta, átlát.szó, színtelen vagy kissé sárgás folyadék, mely 
erősen savanyú ma.ró ízzel és szeszes-aethcres illattal bir. 

Jól zárható s üvegdugóval ellátott üvegben, óva.tosan tartsuk. 
Fajeúlya l 5. C. foknál 0. 988 - 1.002. 

Vizsg·álat. 
~\z előállítás alkahnával - mint tudjuk - akészitmény többó-kevésbé 

föln1elegszik s így bizonyos n1ennyiségű aethylkénsav (CtH5HS04) is kép~ 
zödik és pedig annál nag'yobb mennyiségben, niinél jobban föllueleg·szik 
az oldiLt; miért is az előállítás alkalmával arra kell törekedni, hogy 50, leg·~ 
fennebb 60 e. foknál magassabb b6, ne keletkezzék. 

Azonban1 - nünt kisérlotekkel B..i lehet nn1tatni, az eHíállítás alkal
mával keletkező aetb.)7lkénsav mennyisége ne1u állandó, hanem állásközlJen 
növekszik, s ennek alapján a kónsavtartalon1 apad s a fajsúly s,,;intén vál

tozik (növekszik). 
A. n1ondottak után könnyen átlátható, hogy s:-.igorú szn.bályt állítani 

arra né7,VO, hog·y a. készít1uény mennyi kénsavat tartalluazzon 1 n1ajdnom 

lehetetlen. 
Kren1el kisérlotei kimutatták, hogy szig·orlu1n a gyóg·yszerkönyv elő~ 

irata szerint, s 60 C foknál nom rna.gosabb hő képződése mellott előállított 
készítlnóny 9.09{'/o aethylkénsavat és 15.4"/0 kénsavat tal'tahnaz; azonban 
mint fennebb is láttuk, ezen eredményt nem lehet általános szabály gyanánt 

fölállítaili. 
Ha valarne 1y készíhnónybcn úgy az acthylkónRa\r1 tnint a. szabad kén-

sa.vlartahuat lnegha.tározui óhajtjuk, akkor úgy járunk cl1 hogy 10 granun 
Ilallersavat 90 grm. lepárolt vízzel fölhigítva, s indikátor gyanánt pár csepp 
:phenolphtalein oldatot adva hozzá, nol'mál nát.ronlúgga.1 addig titrúljuk, n1Íg 
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a phenolph.talein ko.letkez6 vörös színe állandóan inog·marad. (Ily módon ügy 
az. aethylkensav1 mint a szabad kénsav még ekkol' ismeret.len arányú meny~ 
ny1ségét együttesen nyerjük). 

fi1ost egy másik 10 gram1nból álló kémlóhez, fölös n1ennyisógű chlór~ 
báryumolclatot adva, a keletkező kénsavasbáryun1l'ól a folyadékot leszürjük 
s lJ, nyort csa1laclókot addig iz:dtjuk, n1íg többé súlyváltozás nem áll be; 
ekkor a szü1·őpapirt ha.rnúvá égetve s a hamút. pár csepp tömény kénsa.vval 
megnedvesítve, s kiízzítva, szintén a csapadékhoz adjuk, s azzal ep;yütt le
mérve, nyerjük a ké~1savasbáryum összes men1i,)7iségét. E;;;en menn-yü1égből 
azonban le koll vonni a szíírlSpapir ha1uútartaln1át, a. mit egy ép oly nao·y„ 
ságtl szürőpapir elógetéso és ha1nüjának le1nérése által nvorünk. " 

Az ily módon nyert kénsavasbaryu1n mennyisógéb6i a szabad kénsav 
n1ennyiségét eg·yszerű urányosítás által nyerjük, a mennyiben 1 tömecs (azaz 
233. grm.) kénsavasbary111n 1 1 tö1necs (azr.tz 80 gTn1,) szabad kénsavnak 
felel n1og. 

Ha ily módon, a szabaü kénsavmennyiségét meghatá1·oztuk1 kiszámít~ 

jnk
1 

hog.)' a nyert szabad kénsavnak hány köbmn. normál ná.tronbydrát fo
lel n1eg (0.049 grm. kénsav 1 köbcm. norn1ál nátronhyclrátnak felel n1eg') s 
az így kiszán1ított náLronbyclrát rnennyiségéL (az első k6nüel6s 11.lkalmával) 
a titrálásra elhasznált norm. nátronhydrát köbcentimetereinek számából le~ 
vonva s a maradékot (mivel 1 köbcni. nonnál nátronl1ydráL, 0.126 gram1n 
a.etl1ylkénsavi1ak felel meg.) 0.126-tal szol'ozva, nyel'jük a 10 gTnl. készít~ 

n1ény aethylk6nsavtartalwát 
A készítményt a kénsav feriőzn1ényeire úgy vizsgáljuk, a 11iint az a 

kénsavnftl tárgyalva. van. 

A~_ra: 10 cm. 3 kr. 

Liqmn· Ammoniae. 

Am.monia pura liquida. Liquo:r ammo:nii cau:stiei. Ammo~ 
nia oldat. Ammo:nium hydxoxyd oldat. 

(NH,) OH. Tömecssúlya = 35. 

Tiszta, átlátszó, színtelen átható szagú, szerfelett maró 
ízíí és lúgos hatású folyadék. 

Fajsúlya 0.96. 

Százsúlyrészben 10 súlyrész ammonia gázt tartalmaz. 

Azonosság megállapítása. 

Sósavat közelítve hozzá, síírű, fehér füst, chlóramrnonium 
keletkezik. 
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Vizsgálat. 

1. Óraüvogen 1-2 cseppet 
beszárítva maradék nélkül il
lanjon el. 

2. N ehány csepp sóskasavas 
arnmonium-oldattal elegyítve 
ne za varodj ék meg. 

3. Báryumnitráttal se köz
vetlenül, se salétromsavval 
megsavanyítva ne zavarodjék 
meg. 

4. Ezüstnitráttal se közvet
lenű1, se salétromsavval megsa
vanyítva ne zavarosodjék meg„ 

5. Kénhydrogéntől se magá
ban, se eczetsavval telítve ne 
zavarodjék n1Pg és ne váljék: 
sötétebb színüvé. 

6. Három köbcentimetcr víz
hez 2 csepp káliumperman
gánát-oldatot és awtán 2 köb
centimetor ammoniát elegyítve, 
a folyadék ibolyaszínét leg
alább két perczig változatla
nul tartsa meg. 

~1araclék visszal1ngy:isa 
flsvá11ysók. 

Fehér zavarodás ~ oalcinm
vegyületek. 

Fehér zavarodás = kénes
savas, illetőleg kénsavas ve
gyületek. 

Fehér zavarodás = carbo
nátok, illetőleg chlóridok. 

Zavarodás vagy barna szí
neződés · fémek. 

A színváltozás gyorsabb be
állása = sa.létromsa vas ve
gyületek vagy más oxydál
ha tó anyagok. 

Az ammonia-gáz 0/0 meghatározáBit.. 

1\._z ammonia-oldat 0/0 tartalmának a meghatározása ciéljá.ból gyo!'san 
lemérünk abból egy lombikba 3.4 gr.-ot, azaz az ogyenértóks_úlyának ~/1 o~eú 
részét felhigltjnk 25-30 keni. vízzel, megfestjük laktuuszszal kékre és adllig 
adunk az oldathoz normál sósavoldatot, míg az át1nencti szín beáll. A nor~ 
mál sósav köbcentimetoreinek a számát kettővel osztva megkapjuk a vizs
gálat tárgyat képező ammonia-oldat ammonia-gáz 0

/ 0-tartalmát. !{ettéível azért 
kell osztani

1 
mivel a titráláshoz az egyenértéksúly 2

/ 10-ét 111értük le. 
A gyógyszerkönyv e!őirja, hogy a hivatalos ammonia-olcla.t lÜ'l/0 am

monia~gázt tartaln1azzon. Ila tehát B.4 gra1111not n1ériink le belőle: 20 kcm. 

n orrnál IICl telítse. 

Ára: 100 gnn. 14 kw. 
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Liquor ferri oxydati. 
~ Oxychloriö.u.m ferri solutum. Fer:rioxychl6:rid. Dialysált vas. -

SFe,( 0 H)n, Fe, Cin tömecssúlya 2036 4 

Sötét-barnavörös, átlátszó, szagtalan folyadék, melynek 
igen gyengén összel1úzó íze van. 

~'ajsúlya 1.05 
Száz stilyrészében 3.5 súlyrész vasat tartalmaz. 
Azonossáp; megállapítása. 
Egy csepp higított kénsav hozzáadására barnavörös ko

csonyaszeréí csapadék válik ki belőle. 

További azonossági reaktiók, mint a többi vasvegyületelmél· 
Vizsgálat. 

1. 10 grammja nehány csepp 
amn1oniával elegyítve bepáro
lás és ízzítás után 0.5 gramm 
tisztaferrioxydotbagyjon hátra. 

2. Huszszoros mennyiségü Zavarodás chlól'idok. 
vízzel hígítva egy csepp sa-
létromsav és egy csepp ezüst-
nitrát-oldat hozzá elegyítése 
után átlátszó maradjon. 

Ferrnm oxydatum dialysatum helyett líquor ferri oxy
dati szolp;áltatandó ki. 

~..lra: 10 grm 5 kr. 

Lithium carbonicum. 
Lithii carbonas. 

Szé:n$avas lithiurn Lithiumcarbonát 

Li2 CO, tömecssúlya 7 4. 
Fehér, a nagyító alatt kristályosnak látszó por; hevítve 

megolvad. 150 súlyrész vízben tökéletesen oldható; az oldat 
lúgos hatású. 

Azonosság megálfa pítása. 
A lángot platinadróton benne ízzítva, mindvégig szép bi· 

borvörösre festi. Sósavban élénken pezsegve oldódik; az oldat 
1 

i 
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elpárologtatva oly maradékot hagy hátra, a mely egyenlő :ér
fogat alkohol és aetherben könnyen és tökéletesen oldhato, 

Vizsgálat. 

Vizes oldata ne változzék 
meg: 

a) arnrnoniumoxaláttól; 

b) kénarnrnoniurntól; 
e) ezüstnitráttól, még akkor 

se, l1a salétro1nsavval n1egsa-
vanyítjuk. , 

d) báryurnnitráttól még meg-] 
savanyítás után sem. 1 

Fehér zavarodás= calcium
vegyületek. 

Barna zavarodás = vas, 
Fehér zavarodás=cllló:riclok 

Fehér zavarodás = sulf'átok, 

A lithhuncarbunát 0/0-o),! tartalo1n meghatározása. 

A meghatározií,shoz lemél'ilnk 0.37 gTammot1 hozzáadunk" 30 kcm. 

vizet, meg·festjük lakmuszoldattal és felforraljuk. 
Felforralás közben telítjük normál sósavoldattal. Az átmeneti szín 

beállásáig 9.8 kcro. normál sósava.t kell elhasználni és ekkor a készítmény 
megfelel a hivatalos köYetelménynck. A titrálásra elhasznált noTrnál sósav 

kcrn.-einek a számát szoroz\'a 10-zel kapjuk a {J/n·ot. 

Ára: 1 grm. 6 kr. 

-i- Lobelia. 

- Po:rhonrojt. -

Származik a lobelia inflata L.-től (lobeliaceae, porhon

rojtfélék). 
Északámérikában tenyésző egyéves növény, a melyet or

vosi czélra New-York környékén tenyésztenek. 
A drogot a tőben lemetszett virágzó növény teszi. Szára 

merev, négyszegletes. Alól szől'öSJ egyszerü, fe11nebb elág'azó 
és sírna. A szár alsó harmadában a levelek rövid nyélczések, 
hosszCtkásak, a középen és fent ülők, hosszCt tojásdadok vagy 
lándzsa-alakCiak, 7 cm. hosszúak. Széle mindannyinak szabály
talanúl förészes, szőrös. A fürészfogakon apró fehéres rniri
gyecskék ülnek. A virágzat fürt, a mely azonban, a míg hoz-. 

! 
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zánk jut széthull; a kehely 5 osztatú s majdnem olysn hosz
szú, mint a halvány kékes, félajakas sziromlevelek, 5 porodája 
a portokkal csővé van összenőve, a gyümölcs felfújt, kétrekeszü 
gömb?lyded tok, mindenikben sok apró sárgásbarna maggal. 

lze kezdetben gyenge, később igen csipös; majdnem szag·
talan 

A kereskedésbe összemetélve s lapos tégla-alakú dara
bokba sajtolva jut. 

Alkatrészek: lobehn nevü alkaloidája sl\rün folyó és do
hányra emlékeztető ízü. A nyers növényb&n ez, kristályos 
lobel·inscivhoz van kötve. Ezenkivül kevés gyánta, olaj. 

Szöveti szerkezete: (G5. ábra) a hámot felül táblás (65. 
ábra,ci), alúl öblös hul-
lámos sejtek alkotják. 
Szájacsok csak alúl 
vannak. Hárnképletek 
közül úgy felül, mint 
alúl egysejtü, vastag
falú szőröket kapunk, 
a melyek alapja kissé 
dúzzaclt. A fűrészfoga0 

kon levő fehéres mi
rigyeket Meyer víz
szájacsoknak tartja. 
Az edénynyalábok ki-
SÓretébon sok apró 
tejedénycsoport (65. 

6?5. ábra. Lobelia levél kereszhnetszete. 
(a. a felső felület. háma; b, oszlopos parencbyma; e. szi-

vacsos parenchymu,; rl. tojcsövek csoport.jai.) 

ábra, cl) látható, a melyekben beszáradt barnás váladék van. E 
te;jedénycsoportok sürűbben vannak az edénynyaláb alsó oldalán. 

E'gyes ciclcigja legfb'ljebb 0.50 grm. 
Nap-i adagja le,qfiiljebb 4.0 grm. 
Ara: 10 grm. 3 kr. 

Lupulus. 
- Romló. --

Származik a humulus lupulus L.-től ( cannabineae, ken
. d;;rfélék). 
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Egész Emópában, Ámérika és Ázsia egy részében honos, 
kúszó félcserje, a melyet Csehországban, Angolországban, vala
mint nálunk is (különösen Erdélyben) nagyban tenyésztenek, 

A drogot a lecsüngő virágtobozok mirigyei teszik, a melyek 
a murvalevelek alapján és a gyümölcsök felületén foglalnak 
helyet. A mirigyeket a hevenyében szárított tobozoktól szitálás 
által választják külön, 

A mirigyek összegyűjtve, frissen zöldessárga port képez
nek, a mely kissé durva és különös átható szagú, keserű ízű, 
állva aranysárga s végre sárgásbarnává 1esz. 

Alkatrészek: a régi, állott mirigyek legnagyobb részét 
vicisz és gyántCl teszi; körülbelül 2-2,2%-nyi illóolaja részben 
valeriánasavvá alakú] át s a drog kellemetlen szagú lesz. Van 
benne lceserii anyag, a mely a levegőn sárgás gyantává élenyül, 
és a n1ely l1íg kénsavval kezelve lupul-iretinre és lu1Julinsavra 
hasad (Isleib ), 

Szöveti szerkezet: (66 ábra) a komló mirigyek górcsovi. 
képe fejlettségük és kiszárndá
suk foka szerint elütő egymás
tóL Néha harangalakú, máskor 
kalapgombához vagy gömbhöz 
hasonló, Minden mirigyet cuti
cnla burkol be, a mely eg:' víz
szintesen fekvő körvonal által 
két tompa kúphoz hasonló részre 
van osztva, A kúpok alapja egy
mással összenőtt. 

Az alsó kúp domborulatá
nak tetején rövid nyelecske van, 
vagy a helye látható, Outiculáját 

66, ábra. Lupulus mirigyek, apró táblás sejtek bélelik ki, 
(a, óp komlómirigyelc; b. megrepedt kom- melyek_ a nyéltől kiinduló súga-

!ówirig,}', kiszabaduló oiaJcsoppek1rn1.J ras sorokat képeznek. -A felső 

kúp finomabb és keskenyebb s jóllehet gyakran az előbbihez 
hasonló sejthálózatot mutat, mégis csak az alsóknp belső felü
letéről a váladék által fölemelt hólyagszerű centiculából áll, s 
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a hálózatos kinézését csak az alsó kún sejtjei okozta lenyomat 
kölcsönzi. 

A mirigyeknek leírtam szerkezete csak olajulrnak aether
rel való kivonása Lltán vehető h A fris mirigyet olajos vála
déka egészen kitölti s ezért gömbölyü és átlátszatlan, A mikor 
a régi mirigynek olaj a kezd összeszáradni, a mirigy fölemelt 
cuticulája, azaz a felső kúp, összokeskenyedik és kissé vissza
esik s így az eg,ész mirigy felfordított kalapgombához lesz 
hasonló. 

Vizsgálat: a lupulinhoz kevert növényi törmelék (gyümölcs, virág, le~ 
velek) gó1'csö segélyével könnyen fölismer·hetők; megjegyzendő azonban, 
hogy ezektől egészen mogtis'Ztítani teljesen lehetetlen s így több-kevesebb 
mindig van benne. A komlómirigyek jóságának és értékének meghatározá~ 
sára leghelyesebb megállapítani a váladék mennyiségét. Eljárásunk a köYet· 
kező lesz: lemért mennyiségű mirigyet mész fölött mindaddig szárítunk, 
n1íg· súlya állandó marad; ekkor újra meg1nérjük, a súlyveszteség a víz~ 
tartalomnak felel meg. Most a kis%áradt rnirigyeket ismert sulyű szűrőn.1 a 
melynek hamú tartalma is tudva van, r.hloroformmal teljesen kivonjuk s 
aztán kénsav fölött újra kiszárítjuk. A száraz mirigyeket a szürővel együtt 
1negmérjük, s e súlyt levonva a chloroforminal való kivonás előtt kapott. 
súlyból, megkapjuk a váladék súlyát. Az ásványi részek, por, homok, föld 
n1 eghatározásá1•it a megmara,dt nürigyeket szürőstől együtt elégetjük, a szü~ 
réíre cső részt a hamúból levonjuk és a maradékot álszá1nítjuk százalékokra. 

Ara: 10 gr1n, 3 kr. 

Lycopodium. 
- Korpafű. _, 

Származik a lycopodium clavatum L,-től (lycopodiaoeae 
Korpafűfélék). 

Európa magasabban fekvő erdeiben mindenütt tenyé
szik. Gyűjtésével leginkább Orosz-és Németországban, továbbá 
Sélnveizban foglalkoznak, 

A drogot a korpafű csirszemcséi teszik, a melyeket az 
érett kalászokról jnlins és angnsztus hóban dörzsölnek le és 
megszitálva napon szárítják. Igen finom, könnyen elfújható por, 
v.ilágossárga, vízen úszik, nem keveredik vele, valamint chlo
roformmal sem, vízben' főzve azonban 'lesüpped, Lángba 
fújva hirtelen föllobban, Tapintata lágy és kissé zsíros. Izet
lon és szagtalan, 
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Alkatrészek: 47°/
0 

zsírosolaj (csak a szemcsék teljes szét· 
törése után vonható teljesen ki). Régi, állott szemcsékben ez 
olaj zsírsava: a lycopodiumolajsav is jelen van. Van benne még 
2-3% cziilcor, egy folyékony cillcaloido és 4°1o hamú. 

Szöveti szerkezet. (67. ábra, a) A csir
szemcséket 4 lap határolja s egészben 
tetraider alakjuk van. 4 lapja közül az 
alapnak megfelelő beltozatosabb a többi
nél. A lapok egyesülésénél ormós élüek, 
s ]eotöbbször nem követhetők egészen a 

"' csúcsokig, hanem az egy pontból (az egyik 
csúcsból) kiinduló három vonal (élek) el
mosódik, még mielőtt elém<\ a három 
csúcsot. 

1·~ ~~"' A sejtfal külső hártyája(exosporium) dur-
ÚlfrT t! ~~~Ji$ va, a belső (enclosporium) igen finom. A clm
\(°71 ~~= va exos1,oriumnak egyes helyei lécszerüen 
l<?IJ/ ~ vastagodnak s ezek egymást átszelve, há-

iir. ábra. Lycopoclúini lózatot képezne-k. 'Ez ormók kereszteződő 
csirasze-1ncse''i. 11elyc előugrik s apró szemcsét ltépez, n1ely 

(a. lycopodh1m s7.emcsél{; a dl'QD'lla1c SZŐl'ÖS kinézést kölCSÖllÖZ, k:ü -
b. :pinüs l'ajol{ csfrszemcséi.J 

0 
'] J t · H f' d""l t lönösen az e ez n1en en. a a o o emez 

jól megnyomjuk, akkor e szemcse valamelyik él mentén föl
hasad s apró olajcsepp szabadul ki belőle. 

Összetéveszthető a drog vagy lehet közte : 

Polen pini (67. ábra, bl; ozck górcső alatt a. lycopodiumnál nagyob
bak, tojásdadok, s:íniák 8 mindkét csú.csok hólyagszerííen kitürőüik, miáltal 

3 összotapadt szemcsének nózue~ ki. 
Coryllns avellana L. (rnagyaró) bimpora.; sírna legömbölyített hái'tnn-

szöglctü, minden szemcsén 3 kerek nyilás. 
Kcniényítö szentcse 1. a1nylurn tritici. 

Vizsgálat: 

A lycopodiumot cbloroformmal 
'iisszerázva üledék ne képződjék. 

Elégotve 50;0-nál több harnút ne 

hagyjon. 

Üredók ké]_)zödóse = gypsz, kré-

ta stb. 
Nagyobb ha.mú tartalom: porrá

tört ásványi részek (zsírkő, szénsa
vas magnesia1 kréta, stb. 

Jódoldattal összorázva1 a szemcsék 
no kéküljenek rneg. 

Ujj között szétdörzsöl ve, terpentin~ 
szagot ne árasszon. 

.tllkobolos fL1chsin oldatba téve 1 

csak n1olcgítós után színeződjék ibo· 
.lyavörösre. 

Á1•a: 100 grm. fí4 kr. 
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Helyenként való vagy egyöntetű 

kék Rzinezödés = keményít(), liszt 
(különösen tenge1·i liszt). 

Terpentinszag- fenyfí.félék hüupo
rának jelenlétére mutat. 

Hideg állapotban való festődés 
mogyot.•ó és fenyii-hiinpor nagyobb 
mennyiségóre mutat. 

M.agnesium. carbonicum hydroxydatum 
Magnesii su'bca:rbonas. Magn.esia ca:rboniea. Magnesia alba. 
- Szénsavas m.agnésiumhydroxyd. Sizénsa.vas m.agnésia. Hyd

roxyd.:tn.ag11ésiumca::rbonát. -

(MgCO,), Mg(OH2), 3H,O tömecssúlya 364. 

Elporló, hófehér, laza tömeg·, vagy igen könnyíí por. 
Vízben jóformán oldhatatlan. · 
Azonosság megállapítása. 

1-Iig-itott sósavban élénken pezsegve oldódik fel, az oldat 
amrnoniával túltelítve, nátriumphospháttal fehér magnesium 
amrnonphosphii.t.ból úlló kristályos csapadékot ad. 

Vizsgálat. 
l. Vizzel forralva olyan szü -

redéket adjon, a mely bepá
rologtatva, elenyésző csekély 
maradékot hagy hátra. 

2. Két százalékos, sósavas 
oldata, ne változzék 111eg: 

rt} kénhyclrogéntűl; 
b) chlórammoniurn és fölös

leg·es arn111onia hozzáadása u
tán, k:énarr1111oniun1tól; 

3. A rr1agnesj Ln11-carbonicnn1 
lúgosolclata sóskasavasammo
niumtól ne zavarocljék meg 
.azonnal 

4. Salétrornsa vas oldata ezüst 
nitráttól ne zavarocljék meg. 

Nag·yobb mennyiségü n1ara~ 
dék visszahagyása = idegen 
alkotórészek. 

Barna színeződés 
Barna színeződés 
Fehér zavarodás 

alnrni11ium. 

vas. 
~ zlnk, 

Azonnali fehér zavarodás = 
calc i u m-vegyii.letek. 

Fehér zavarodás=chlóridok. 
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G, Salétromsavas oldata bá- ! Fehér zavarodás= sulfatok.. 
ryurnnitráttól legfonnebb gyen- i 
gén tejesedjék meg, 

~.\ra: 10 grm. 4 kr. 

M11gnesium bydroox~·datum. 
Msgnesii hyd:roxydum, Magnesia. hydrica. Hydras magnesiae 

l\l.[agnesia usta in aqua. 

.- Magnesiumhydroxyd. Éget;tt magnésiavizzel. -

Mg(OH)2 tömocssúlya 58, 
Fölrázva tejszerű folyadékot ad s ebből hosszabb állás · 

után felduzzadó csapadék rakodik le, 
Azonosság megállapítása. 
Sav hozzáadására a folyadék kiderül, a csapadék tökéle

tesen feloldódik. A tiszta folyadékból ammonia hozzáadására 
fehér csapadék áll ellí, a mely chlórammoniumban tökéletesen 

föloldódik. 
Vizsgálat. 

1. A folyadékban levő csa
padék eczetsav hozzáadására 
tökéletesen oldódjék, 

2. Eczetsavval ne pezsegjen, 

Ára: 10 gr1n. 2 kr. 

Maradék visszahagyása 
idegen alkotórészei!, 

Pezsgés = szénsavasmag
nésium, 

M11g11esium oxydatum. 
_ Megnesii oxydum. Ma.gnesia usta. Magnésiumoxyd. 

Égetett 1'.l:lagnésia. -

Mgü tömecssúlya 40, 

Hófehér, könnyíí por; hígított sósavban pezsgés nélkül 

oldható, 
Azonosság megállapítása, 
Sósavas oldata chlórammonium és fölösleges ammonia 

hozzáadása után, dinátrium-phospháttal fehér, kristályos mag
nésium-ammonium-phosphát csapadékot ad, 

MgCJ,+NH,OH+Na,HPO,=~lgNH,P0,+2NaCJ+H,O. 

Vizsgálat. 

A készítmény 0.2 grammja 
·vízzel felforralva olyan szüre
déket adjon, a mely gyengén 
lúgos hatású és a bepárolog
tatáskor elenyésző csekély ma
rndékot hagy hátra. 

2. A vízben föl nem oldódott 
l'ész 5 kcrn, vízzel összerázva 
és 8 kcrn, hígított kénsavba 
öntve, ebben gyorsan és töké
letesen feloldódjék, a nélkül, 
hogy élénkebben pezsegne, 

3. Két százalékos, sósavval ké
szített oldata ne változzék meg: 

a) Kénhydrogén víztől 
u) ChlórammoniumtóL 

4. Az előbbi sósavas oldat 
chlórnmmoniummal és fölösle
g·es ammoniával elegyítve, sós
kasavasammoniumtól ne vál· 
iozzelc 

5, Salátromsavas oldata ezüst
nitráttól ne zavarodjék meg, 

·6, Báryunmitrát ne idézzen 
elő a salétromsavas oldatában 
zavarodást. 

7, Száraz kémcsőben hevítve 
ne mozogjon hevesen ide-oda. 

8. Náteonlüggal hevítve ne fejleszD 
szen ammoniák szagot. 

Ára: 10 grm. 10 kr. 
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Nagyobb mennyiségi\ mara
dék visszahagyása = mítl'ium~ 
carbomít. 

Maradék visszahagyása = 

idegen alkatrészek. 
Élénkebb pezsgés= szénsa

vas magnésia, 

Barna színeződés= fémek. 
Barna színezödés = vas, 
Fehér zavarodás = alumi~ 

nium, 
Fehér zavarodás vagy csa

padék= calcium vegyületek. 

Fehér zavarodás=chlorfrlok, 

Fehér zavarodás= sulfátok, 

Hevesebb ide-oda mozgást, 
a felszabaduló vízcseppek idéz
hetik elő; ez esetben a kémcső 
hidegebb részére vízcseppek 
rakódnak le, 

Am1nonia szag = amn1oniurn ve~ 

gyiiletek 
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Magnesium sulfurieum. 
Magnesii sti.lfas. Magnesia sulfu:riea. Sal am.aru.s. 

- Kénsavas magnésium.. Magnésiumsulfát. Kese:rűsó. -

lvigS0,7H,O tömecssúlya 246. 

Színtelen vagy fehér, a levegön kissé elmálló, hasábos 
kristályokból áll. Íze keseríí és sós. 0:8 súlyrész hideg és 0.1& 
súlyrész melegvízbcn oldható. 

Fajsúlya 1.6-1.7. 
Azonosság megállapítása. 
A vizes oldat arnmoniával chlórammoniumban oldható 

csapadékot ad. Chlórbáryummal fehér, sósavban oldhatatlan 
csapadék keletkezik. 

A vizes oldat chlórammonium és fölösleges ammonia hoz·· 
záadása után dinátriumphospháttal fehér kristályos csapadékot ad· 

Vizsgálat. 
1 Öt százalékos oldata kö- A kék lakmuszpapír mcg-

zömbös kémhatású legyen. vörösítése = szabad kénsav. 

2. Vizes oldata eczetsavval 
megsavanyítva ne változzék 
111eg: 

ri) kénhydrogéntől; 

b) chlorammonium fölösle
ges ammonia és kénammoni
umtól; 

e) ezüstnitl'áttól legföljebb 
gyengén tejesedjék meg. 

3. Platinadróton hevítve, mi
dőn minden kristályvize eltávo· 
zott és már nem habzik a só, 
a lángot erősen és maradan
dóan ne fesse sárgára. 

Ára: 100 grm. 10 kr. 

A vörös lakmuszoldat meg ké
kítése = carbonátok. 

Barna zavarodás 
Sárga zavarodás 
Fehér zavarodás 

fémek. 
arzén. 
zi11k. 

Barna. zaval'odás = vas. 

Nagyobb rnérvíí zavarodás = 
eb.lóri dok. 

Sárga szín ~ nátriu1nve, 
gyületek. 
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Malva. 
- Papsajt. 

Származik a rnalva sylvestris L.-től (rnalvaceae, málva
fólék). 

Egész BJurópában, Azsiában ·és Északámérikában honos . , 
nálunk külünüscn házak körül és Út8Zéli árkok martján ternm. 

Levele és yjrága l1ivatalos. 
A levél hosszú nyólczés, kerekded vagy vese-alakú, alap

jánál kissé szívszerűen kimetszett, 8-10 cm. széles, 5-7 le
benyű, a lebenyek hegyesek, széleik csipkésen fogasak. Fönt 
a levél sötétzöld, alúl halványabb, szőrös, alapjuk sokszor 
vöröses. Szagtalan, nyálkás ízű. A leveleket a virágzó növény
ről kell szedrÍi. 

Alkatrészek: nb"vényi nyállca. 
Szöveti szerkezete: (li8. ábra) a hámot hullámos sejtek 

alkotják fölül- alúl. 
Szájacsok mindkét ol
dalt.. Hámképletei kö
zül jellemzők a 6-os 
kötegekbe egyesült 
merev sz6rök (68. áb
ra, e), melyeknek meg-
vastagodott közös 

alapja kiemelkedő 

hámsejtek közé van 
beékelődve. 

.Mindkét felületen, 
cle különösen alúl az 
erek mentén sok apró, 
go111bos szőrmirigyvan, 
melyeknek 2- vagy 
többsejtű feje egy
sejt(í nyélen nyug
szik, találunk ezeken 
kivül hólyagos hám-
mil'igyeket is (68. 

(i8. ábra. Afalva sylvestris levél lcercsztrnetszete. 
(a. oszlopos puronchyma; b, hólyagos hárnmidgyek : 

e. lrntos kötegbe eg,;resQlt szűrök.) 
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ábra, b). A levél parenchyma felső részében p>llissád (li8. ábra, 
a) van, alant a. parenchym szivacsos. Úgy a palissádban, mint a 
szivacsos parencbymában egyes sejtek nyálkát tartalmaznak. A 
szivacsos parenchymben sok oxálsavasmész-kristálylyal tömött 
sejt van. 

Összetéveszthető a drog vagy lehet közte: 

A-falva vtilgaris Fr.; levele kisebb, keskenyebb, le benyel kevésbé mélyek1 

szőrei ritkábbak s vagy magánosak, vagy pedig 2-3 egyesül kötegbe. 

Ára; 100 gr1u. 10 kr. „ ·r .• 

A. virág kelyhe ötmetszetű, szőrös, s a három külső"!ehely
levél lándzsa-alakú, hosszában csíkos s. rajta hosszú, 1 sej tű 
dut'va szőrök vannak. 5 sziromlevele 3 ·--4-szel' hosszabb a ko
helyrn\1, visszás tojásdadok, felső szélükön kimetszettok s meg· 
keskenyedő alapja csővé nő össze a rövid himszálakkal. A szi
romlevelek frissen rózsaszínűek s bennök körübelől 20 biborszínü 
edénynyaláb vonúl végig, melyek fönt elágaznak. A virág meg
szárítva világos-kék. Íze nyá,kos, szagtalan. Tökéletese11 ki-
nyilva kell szedni. · 

Alkatrészek: no'vényi nyálka. 
Összetéveszthető a drog vagy lehet klizte : 

liíalva vulgaris Fr. (m. rotuudifolia); kisebb, s7.il'o1nlevole a kebelynél 
csak kétszer hosszabb s nem erezett. 

lVIalva ai·borea (althaca rosea Cav.)1 virágai jóval nagyobbak, bibor~ 

barna vii.gy feketés ibolyasziní.'tek. Külső kelyhe 6-9 n1etszetü 
Ára: 100 grru. 28 k.r. 

.Mangannm hype1·oxydatnm. 
Manga.ni hype:roxvclu:m.. 

Mangánhyperoxyd. Barnakö. 

MnO, tömecssúlya 87. 
Hamvas fekete, kristályos törésű darabokból áll. Tüvel 

karczolva, a szürke barázdát adó darabok jobbak, mint azok, 
a melyek bamát adnak. 

Azonosság megállapítása. 
Porrá dörzsölve, töménysósavval melegítéskor chlórt fej

leszt. Az oldat egy cseppje platinalemezen nátriumcarbonáttal 
és salétrommal összeolvasztva zöld tömeget ad. 

A manganhyperoxycl 0
/ 0 tartalom meghatározása. 
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Pállíts eg'y gramm igen finom porrá tört barnakövot 20 gramn1 sósav~ 
val és 4.8 gram1n nem oxydált -vasvitriollal; a feloldás után forrald fel és a 
folyadékot szíird át. Ha a barnakő 75°/0 magánbyperoxydot tartalmaz, a 
leszürt folyadék ferdcyankáliumtól nem kókül meg. 

A magánhyperoxyd 0/ 0-mennyisége a következőleg határoztatik meg 

pontosan. 
Barna.követ oxálsavval és híg kénsavval rnelegítve mangánsulfáttá 

alakul és e közben vele egyenértékű oxálsav esik szét szénsavra és vízre. 
:tvinO~ + C2H~04 + H2S04 = Tuin3ü4+2H~O + 2COj 

Hasonló magatartást tanusítanak a tnangán más oxydjai is, a Braunit1 

F-Iausmanit, lVIangánit. 
Ebből kifolyólag képesek vagyunk a természetben előjövő s fentebb 

megemlített mangán tartalmú ásványok értékét megbatál'ozui. A megvizsgá
landó anyagot. finom porrá törjük s lemérünk belőle egy bizonyos n1enyi~ 
séget: igy pl. a barnaköből 0.435 grammot, az 1/ 10ued n. oxálsav oldathoz 
viszonyított egyenértéksúly 1/ 10-ed részét, beletesszük egy lombikba vagy 
hengorüvegbe, hozzáadunk 100 kcm. 1/ 10-ed nor. oxálsavat ós fölösleges 
mennyiségű híg kénsavat. A lombikot vagy hengeriivegei homok flirdőre 
állítjuk s atldig f(ízzük

1 
míg az összes barnakö oldható része feloldódott. 

Ha ez bekövetkezett levesszük a fürdőről, hagyjuk egy kissé lehülrii és 
'lio0 ed Kl\i1n0~ n. oldattal a változatlanul ma:l'adott oxálsavat retitráljuk. A 
titrálásra elhasznált kcm.-ck számát kivonjuk az oldás alkaln1ávaJ leruért 
oxálsav mennyiségéből (100 kcm.) és a ma1·adékból kiszámítjuk a lVInOtl 
mennyiséget. · 

'l'együk fel, hogy 0.435 gr. barnakö feloldásánál mangánsulfátta 80 
kcm. 1/ 10°ed n. oxálsav oldat oxydáló<lotti tehát a vizsgálat tárgyát képező 
barna.kő 8QU/0~os. 

A fololdásnál a következő vegyfolyamat megy végbe 

Mnü1 ·tC2 I-I2 0 4 + H 2S0,1 -=JYlnS0.1 + 2002 +· 2FI~ 0 
87 126 

A mint látbtttó valahányszor 87 gr. Nin02 , NinS04-tá oldatik 126 gr, 
C2 H3 Q4 oxydálódik A Jni oldalunk 1 litere S.3 gr. C~H 20,1-at tartalmaz, 
tehát ha 1 liter 1/ 10-ed n. oxálsav oldat oxydáltatnék, ugyanakkor 4.35 gr. 
MnO~ oldódnék fel YJnSO.!-tá. Ha .l kcm. akkor 0.00435 gr. A ini esetünk
ben 80 kcm. oxydáltatot.t, tehát 80-szo1• 0.00435 gr. J\{nŰ~ alakult át Nín:10.1-tá1 

vagyis 0.348 gr. Ennyi 1V1n02-ot tartalmaz az elemezéshez lemért 0 435 gr. 
A n/0~ot kapjuk a következő aránynyal. 

0.435 gr: 03.<!8gr.=100 : x 
34.8 

x=o.435=80'/o 

1\.. számítás eredménye vagyis a 0/ 0 értéke összeesik az oxydált oxál
sav mennyisógévcl1 mivel 1ni a magánsuporoxydból az 1/ 10-ed n. oxálsav 
oldathoz viszonyított egyenértéksúly 1

/ 10-ed részét mértük le. 
Ára: 10 grui. 2 kr. 
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.Ma1nm. 
Calabtiai válogatott manna. --

Származik a fraxinus omus L.-től (oloaccao, olajfélék), 
Emópa déli részeiben, Kisázsiában, különösen Caln.briában, 

és Szicziliában 11onos kis fa, a n1elyet ugyanott tenyésztenek: is. 
A gyógyszert a fának levegőn 1negszáradt (;z11kros nedve 

k:épezi, a n1elyet aként nyernek:, ]1ogy augusztus és szeptein
ber hóban a fa kérgének egyik olclalába ferde vagy baránt
irányú be1uetszéseket tesznelc, n1e]yek átszelils- a kéreg cg·é~z 

vastagságát. E metszések hossza a fa kerületének 1
/.1 vagy 1

/ 8-

át teszi ki s az alaptól kezdve fölfelé 1-4 cm. távolságra na
ponként vagy két naponként tesznek egy újabb bemetszést. A 
kétegnek épen maradt oldalába a következő évben teszik a 
bemetszéseket. 

A sét-tések helyén édes. bamásszínű nedv folyik ki, mely 
vagy a lcérgen

1 
vagy pedig a n1etszéselcbe dugoLt ágaeslcák:, 

szalmaszálak körül szilárdúl meg egy pár óra alatt és ekkor 
fohór, k1'istályos kinézést nyer. 

Egy része a kifolyó nedvnek a fa tövéhez tett cs81'ép és 
tégladarabokra. csepeg, rneJyct aztán orröl összegylíjte11ek. A 
mannának ig·en k:is része a cicada orni L1. rovarnak szúrásai 
helyén szivámg ki és apró szemcsékben szilárdúl meg (111.amia 
in qrnn'is). 

A n1anna jóságára, vaLnnint a kifolyás gazdagságá!'a be
l1atással van a szárazság vagy eséís időjárás, a fa fiatalsága s 
továbbú.

1 
11ogy alantas vag;r magas metszésből foly-c ki. rjeg-

jobb a fiatal fák magas met.széseiből száraz időben kifolyt 
rnannt1, n1cly gyorsan lcen1ényedik meg, igen tiszta és kristá~ 

lyos. Az öreg fáknak a földhöz közel levő metszéseihől, va
lamint az esős idöben kifolyó nedv, tisztátalan, nehezen szárad 
ki és tapadós, nem kristályos. 

A mannának kereskedésben két. főválfoját külömböztc
tilc i11eg, úgyn1int: a n1anna ca11nelatát és a n1anna comn1unist. 

A manna cannelata (csöves manna) jól kiszáradt, fehér, 
1cristályos, szögletes és réteges, törélccny, l dc111. 11osszú ruda
kat képez, melyek tisztán édesízüek. A manna comnmnis lágyabb, 

507 

tapadós, sárgásszínű vagy fehéres darabocskákból összetapadt, 
könynyen szétmorzsolható tömeget képez. Íze édeses, mézszerű 
s kissé csípős, undorító. 

E fajból a szebb darabok kiválogatva képezik a nálunk 
hivatalos manna. calabriana electát, mely nagyobbára felülről 
csepegett az alsó metszésekből kifolyt manna cornmunis közé. 
A kiválogatás után visszamaradó piszkos rész manna sordidá
nak (rn. pinguis) neveztetik. 

Allmtrcszek: 75-80% inannit nevü kristályos czukor
nemií anyag, aztán nyálka, qyánta és e,qy qlycosida a fraxin. 

Összetéveszt11etö a drog vagy lehet közte: 

Gya.kran kevernek a mannához más növényektől szál'mazó anyagot1 

1ne1yeknok kinézése, íze hasonló a mannához. Ez anyagok manna orientális 
néven foglaltatnak össze s közülők a következők fontosabbak: 

L A taniarix gallica ágaiból nyert manna tamariscina1 mely sok vízen 

kivűl 55u/0 nádczukorból, 20°/0 dextrinből, 250/0 lavuloseból áll (Berthelot) 
2. A vallonea [(otschy-tól származó manna quercina összetétele Gl 0/r; 

nádczukor, 160/0 szöllöczukor, 250/0 dextrin (Bcrthelot). 
· 3. Az all1agi ca·1nelorn11i ll'ische~· leveléből és ágából nyert manna alag~ 
hina., vagy alaghi murorum, melynek összetétele 85°/0 nádczukor, 14.7°/0 dex
trin ós uyálka. (Ludwig). 

4. A.z astragalh~s ascen1lenstlil nyort inanna, dextrinből és nem kristá-· 
1yosodó czukorból áll (Flückigor). 

5. Shi1'fdiist néven a cotoneaster n um111ularia F1scher és atrapha.xis 
spinosa Hauss~tól nyert. manna szorepel1 a mely keményítöböl1 mézgából és 
halratérítö, nem kristályosodó ezukorból {LlL (Ludwig). 

6. 1l[anna eucalyptina vúninalis Labillardiore ós e. mannifera lvludie, 
a n1ely egy sajátságos jobbratérítö czukorból, melitose-ból áll \Berthelot). 

7. T1·icala vagy lrecha,la néven az echinops fajokból származó manna 
szel'epel, a Inely Bertholot szerint lisztből, kemónyítőből, nyálkából és 
mycoscből (anyarozsczukor) áll. 

Vizsgálat : a tiszta manna vízben és meleg alkoholban könnyen és 
1najdnem tökéletesen oldódik, 

!. Telített a.lkoholos old1tta kihülve 

Relyen1fényü 1 kristályos; hasábocskák
ból (1nanuit jegcczek) álló tömeggé 

merevedjék meg'. 

Górcső alatt a víz:;r.el szétdörzsölt 
mannábau keményítő szemcsék ne le~ 
gyenek láthatók. 

Ragadós, mJzszerű maradék ide
gen anyagok jelenlétére mutat. 

I{eményítő szemcsék jelenlóte liszt
tel való fertőzésre mutat. 



508 

5 grm. apróra tört száraz mannára. · Nag.\~obb rnaradék -= id0gen anya~ 
65 kcm. 800/0 ·os alkohoU öntünk s láng I gok. 
fölött 5 perczig forrni,- hagyjuk s for= 
rón átszürjük. A szűrőn visszarnaram i 
dó oldatlan rész logföljebb 50°/0 -ot to· 1 

gyen ki. 
Ára: 10 grm. 4 kr. 

1 

lUanitum. 
- Mannaczukor. Manit. -

C,H14Üi; tömecssúlya 182. 

Hasáb vagy tű.alakú, tiszta fehér és fénylő kristályokból 
áll. Íze kellemes édes. Hevítve magasabb hőmérséken részben 
felbomlik, részben snblimál. 6.5 sét!yrész hideg vízben és 80 
súlyrész 70 °/0 -os alkoholban oldható. 

Olvadáspontja 166 ° 
Vizsgálat. 

1. Tömény-kénsavban a man
nit színtelenül oldódjék, vala.
ll1int rnclcg nátro11lúgban is. 

2. Ha vizes oldatát körülbe
lől 10 perczig nehány csepp 

· higított kénsavval főzzük s az
után olyan elegyből nehány 
cseppet\ hozzáadunk, a melyet 

'egy rész rézsulfátnak és 3 rész 
,borkősavnak 20 rész vízben ol
dásával készítettünk és véglíl 
annyi nátron lúgot elegyítettünk 
az oldathoz, hogy kékszínü és 
átlátszó legyen, a felforralás
kor vörös csapadéknak nem 
szabad keletkeznie. 

3. Platina-lemezen hevítve 
maradék nélkül égjen el. 

Ára: 10 grm. 19 kr. 

Színes oldat czulrnr, 
gummi stb. oxy11álhatószerves 
anyagol\:. 

Vörös csapadék keletkezése 
~ czukm·, keméllyitö. 

l\1a.radék ·vissznllagyása 
tlizálló ásványsúk. 

1 
+ 

1 
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Mastische. 

Származik a pistacea lentiscus L-től (anacardiaceae, ana-· 
carcliumfélék). 

A középtenger partvidékein, a hellén Sziget-tenger szige
tein, kivált Chioson vadon tenyésző és tenyésztett apró örök-
7.üld fa vagy cserje. 

A clrogot a fa gyántú.ja képezi, mely a belső kéregnek 
schizogen üreiben foglaltatik egyes vagy kettős sorokban. Kü
lönösen az edénynyalábok hánesrósze gazdag ily ürökben, a 
fában és levelekben azonban nincsen. A gyántát ez iirökből úgy 
nyerik, hogy junius közepén a fa törzsébe a gyökértől egészen 
az ágakig, sok függélyes irányú bemetszést tesznek, a melyek
ből tiszta illatos nedv folyik ki, mely egy pár óra. alatt teljesen 
kifolyva, gömbölyü szemcsék alakjában meg is szilárdul. 15-20 
napig azonban még a fán hagyják s akkor papirral bélelt ko
saracskákba gyűjtik. Egy része a gyantának leesepeg, s ezt a fa 
tövébe tett kőlap okról gyüjtik össze. Egy fa évente 4-5 kilót ad. 

A levegőn megszáradt gyánta, gömbölyded, néha félgömb 
alakú, tojásdad, vagy körteszerű. többnyire borsó nagyságú 
szemcséi sárgásak, áttetszők, törékenyek, felületük sírna és po
ros, homályos. Poros kinézése a szemcse külső részének erős 
összehuzódása, összeszáradása által jön létre, miáltal sűrü re
dőzet képződik (Wiosner). Törési lapján üvegfényű., átlátszó, 
kagylós. Pora fehér, szaga gyengén illatos, íze illatos, izgató. 

Alkatrészek : 70% gyántasav, (a gyánta), mely hideg 
alkoholban oldható, a megmaradó rész a masticin ((1 gyánta) 
közömbös. Tnrtalmaz még lceseril anyagot és 2'/o illóolajat. 

Azonosság megállapítása: szájban meglágyúl és fehér 
imha anyaggá változik, mely a fogakhoz tapad. Enyhe hőnél 
folyékonynyá lesz, meggyújtva pedig illatos szagot áraszt. Vízben 
nem oldódik, borszeszben legnagyobb részben, chlóroformban, 
aetherben és meleg terpentinolajbau tökéletesen oldható. 

Aethericus oldatában az alkohol zavarodást okoz. Alko
holos oldatát az ólomczukor oldat megzavarosítja, azonban 
melegítve tökéletesen föltisztul 

'i 
1 

1 

1 
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Összeteveszthető a. drog Tagy lehet közte: 

Boinbay mastix (pistacea khiojuk és p. cabnlica); törési la1iján úgy 
néz ki, mintha gömbölyded aranysárga szemcsékből volna összetéve, 01~ 

vasztásnál terpentin szagot áraszt, rágva sárgás, szivós anyaggá lesz. Aethe~ 
rikus oldala alkohollal ncn1 zavarodik meg. 

Sandarac gyánta1 hasonló hozzá, de keményebb, rágva porrá lesz és 
füszeres, keserü ízű Chloroformban nem oldódik teljesen, aethericus oldata 
alkohollal nem zavarodik meg. 

Olibanon niéz_qagyánta, barna vöröses,~ vízben eldörzsölYe fehér enn1lsiót 
képez, alkoholos oldata vaschlóricldal sárga csapadékot ad, sósavat adln 
hozzá és melegítve, zavaros ibolya színeződés képződik. 

Arab rnézga; könnyen fölis1nerhet6 arról, hogy 11 s?:emcsói világosab
bak, aet.borhon nem oldódnak. 

1~ra: 10 grm. 11 kr. 

MeHa medicata. 
- Gy6gymézek. -

A gyógymézek tulajdonképpen nem egyebek, mint oly 
szörpök, a melyekben a czukor mézzel van helyettesítve. 

Állományuk szintén olyan, mint a szörpöké, s jó minőségű 
árubeli mérnek lepárolt vízzel, főzetekkel, vagy forúzatokkal, 
kivonatokkal és eczetsavval stbbi eszközölt főzése, illetőleg 
oldása és keverése, s a megfelelií (szörpsürll) állományra val.ó 
besürítése útján származnak. 

A gyógymézek két csoportra oszthatók: az egyik csoport 
écles (mella dulcia), a másik pedig scivcinyú, vagy eczetmrlzek 

(mella acetosa, vagy oxymella) elnevezéssel vannak ellátva. 
A gyógymézeket általában véve hűvös, hideg helyen tart

suk, mivel a melegebb helyen gyorsan erjedésnek induló ké
szítmények felfözés által sem lesznek többé átlátszók. 

Mel crudum. 
- Nyers méz. -

A méz, mézelő méhnek, a hártyaröpüek rendjébe és a 
méhfélék családjába tartozó rovarnak a terméke. 

Világos sárgából barnás sárgába átmenő, édes ízlí, saját
szerű kellemes szagú, átlátszó, szörpsürüségű czukros állmnány, 
a mely idővel szemcsés, nem átlátszó tömeggé változik. 

,,. 
J 
1 
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Fajslllya 1.380-1.445; kót. réHz lepárolt vízzel fölhigítva 1.111~1.12 t 
{17. e. foknál).') 

Alkatrészek: Sziilöcziikor C6 1I12 0u (glycose, doxtrose, mely a méznek 
kijegeczedö alkatrészét képezi); továbbá gyii1nó-lcsczukor C0H

111
0

6 
(levulose, 

mely a méznek folyékonyan maradó alkatrészét teszi); ezen kivül, majdnem 
valamennyi n1ézben foglaltatik egy kevés 'Viasz, festék, fehérje- és illatos 
anyag, továbbá kevós húnpor és hangyasav nyomokban. 

Vizsgálat. 
1. Négy rész (lepárnlt) vízzel 

hlgítva tiszta, átlátszó, közö1n
bös kémhatású folyadékot kó-
pezzen. ") 

2. Egy rész mézet, két rész 
lepárolt vízzel és négy rész 
tömény-alkohollal összerázva, 
kissé zavaros oldat keletkezik, 
a melyből, ha állás közben üle
dék képződik, az jódoldattal 
ne kékéllj ön meg; (általában 
.sen1 a 11ideg·en nyert, sem a 
fölfőzés után kihült oldat, jód
oldat hozzáadására kék vagy 
vörös színeződést ne nyerjen). 

3. Salétromsavval kissé meg
savanyított oldat chlórbárium
tól ne (vagy csak alig) zava
rodjék meg. 

1) 1.111-nél kevesebb ne legyen. 

Ha az oldat (melegítés által sem 
oldható) szilárd részeket tartal
maz, akkor idegen anyagok: 
liszt, keményítö, gyps vagy 
esetleg (megengedhető) h i mpor
szemcsék: vHnnak jelen; a savi 
kémhatás savtartalmú, erje
désnek indult méztől származik. 

Ha a kérnie jóddal megké
kül, akkor keményítő vagy 
liszt, ha meg-vörösödik, akkor 
dextrin van jelen; az esetleg 
kiváló szőlőczuk.or, vagy a log
tiRztább mézben is jelenlevő 

himpor-szcmcsék, jódoldattal 
rieni színesednek meg. 

Erős zavarodás vagy fehér 
csapadék szulfátoktól (kén
savtartalmú czukroktól) szár
mazik. 

A csapadék kénsavasbáryum. 
A vcgyfolyamat ez : 
BaCI,+H,SO,~BaS0„+2HCI 

i) Dieterich kisérletoi kimutatták, hogy míndon méz, többé kevésbé savi 
\kémhatást mutat; 10 grm. jóminőségűméz közömbösítésére 3_,_"4 köbcm.10 gl'm. 1 

g·yengébb nünöségíí közömbösítésé1•0 pedig G.5 köbcm. 1
/ 10 normál kálilüg 

-szükséges, ennélfogva gyógyszerkönyvlink kövotolése mog nem állhat. 
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4.5 gra,m mézet 20-25 grm. lepá- 1 

rolt .-ízben oldva, s az oldathoz ke 0 

\'és salétromsavaseziist oldatot adva, 
ne (vagy csak alig·) zavarodjék meg. 

5. Ha 5 grn1, mézet 10 grm. lopáa 
rolt vízben oldunk, s a roegszürlézett 
oldat fölé absolut alkoholt öntünk, 
az érintkezés helyén tejes zavarodás 

no kelotkezzék. 
6. 5 grm. mézet 10 gr. lepárolt 

vízben oldva, s a mogsziirlézett olda
tot ugyanakkora mennyiségű tömény 
kénsav fölé öntve, az érintkezés he
lyén barna vagy fekete sziuozödés 
azonnal ne álljon be. 

6. Ha 10 grm. mózet1 10 grm. am-
1noniával összerázunk, színváltozás 

ne keletkezzék. 

7. 10 grm. rnézet 20-25 grm. ·le~ 
párolt vízzel fölhigítva, s 4 köbcm. 
1/

10 
normál kalilúggal összer:1zva1 a 

belemá,rtott kók lakmuszpapir ne 
vörösödjék nieg. 

8.'5-10 gram. mézethamúvá égetve, 
a hanní mennyisége 0.2°/0-nál több 

ne legyen. 

9. A fennebbi módon nyert bamút 
10-·20 kbcm. higított salétromsav
ban oldva, s a kissé fölhigított és 
megszürlézett oldathoz salétromsavas
ezüst vagy salétromsavasbariumolda
t.ot adva, legfcnnebb csak opálizálás, 
ellenben zavarodás, vagy csapadék 
ne keletkezzék. 

Erős zavarodás vagy fehér csapa
dék chlori<loktúl ( chlortartalmú ré
paczukortól) ered. 

A csapadék chloreziist. 
A vegyfolyamat ez : 

AgNO"+HOl=AgCl+IINO" 

Te,ios zavarodás dextrintöl (kemé
nyítőszörptöl) származik. 

Azonnal beálló barna vagy fekete szí
neződés nádcznkor jelenlétére mutat, 

Elszínte1enedés festett, 1niivi úton 
nyert mézre, -vörös szinezödés, cur
cuma jelenlétére mutat. 

Ha a kék lakmuszpapir megvö rÖ·· 
södik, akkor igen nagy mennyiségű 
yav ( eczetsav) -van jelen; (erjedésnek 

indu1t méz.) 

Nagyobb mennyiségű. bamú több
nyire czukor jelenlététől ered. 

Salétromsavas ezüsttel nyet't zava~ 
rodás vagy csapadék chloridoktól; 
salétromsavas baryummal nyert za
varodás vagy csapadék szulfátoktól 
ered. (Lásd a B. és 4-ik pont. alátti 
kémlelést és vegyfolyamatot.) 

A savanyú szaga es ízű, valamint állás közben fölületén 
hig, vízes folyadékot kiválasztó méz, elvetendő. 

Ára: 100 grm. 12 kr. 
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Mel depiuatum. 
- Tisztitott méz. -

1'iszta, átlátszó, világos sárga vagy kissé barr1ás sárga, 
szörpsíírűségíí folyadék, a melynek kellemes édes (nem csípős} 
íze van és a móz kellemes illata. 

]l~ajsúlya 15 e. foknál 1.30-1.36. 
·vizsgálat 
A. fertözósekre és llanüsításokra nézve úgy vizsgálhatjuk, a mint az 

a nye['s n1éznél tárgyalva van. 
Hüvös helyen tartsuk. 
Ara: J 00 g'rm. 22 kr. 

Mel :rosatum. 
- Bózsam.éz. ~ 

Tiszta, átlátszó, világos sárga vagy barnás sárga, szörp~ 
sűrűségíí folyadék; kellemes édes, alig összehúzó íze s gyenge 
rózsaillata van. 

11'ajsúlya 15 C. foknál l.30-1.3G 
·vizsgálat. 

A. fertőzésekre és hamisításokra nézve úgy vizsgálhatjuk, a 1nint az 
a ll)'Pl'S niéznél tárg~7alva van. 

Hűvös helyen tartsuk. 
~.\ra: 10 gr1u. 3 kr. 

Melissa. 
Czit:romJű. 

Származik a melissa officinalis L.-től (labiatae, ajakasok). 
Déli Emópában honos, helyenként tenyésztik is. 
Nálunk levele hivatalos, mely köríílbelől 4 cm. hosszú s 

legtovább a cm. széles, nyeles, tojásdad, alapjánál legömbölyí
tett vagy félig-meddig szívszerűen künetszett) csiplcés, fürészes 
szélii. A felső levelek a nyélnél ékalakúan elkeskenyednek. 
Főere alúl erősen kiemelkedő s belőle minden erősebb csipke-· 
szegélyhez egy rnellékér nyúlik, a melyek a levél szélénél egy
másba hajlanak. A levél többé-kevésbé szőrös, alúl halványabb, 
mirigyes; illatos szagú, kesernyés ízíí. Virágzáskor kell szedni 
s megszárítva jól záró edényben tartani. Évente ujíttassék meg. 

Alkatrészek: 0.1-0.2ti % czitromszagú illóolaj. 
33 
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Szöveti szerkezete (69. ábra). A hámot táblás sejtek alkotják 
fölí.íl-alúl. Szájacsok e sak az alsó hám közt vannak. A hám

képletek közül talá
lunk egy pár bosszú, 
4-6 sejtű, vastagfalú 
szőrt (6\J. ábra, e) és 
sok apró tüskeszerút, 
melyek különösen a 
levél felső hámán oly 
sűrün feküsznek,hogy 
annak kecsegehátsze
rü kinézést kölcsö
nöznek (()9. ábra, a). 

k_AL~,,.. 
, .'L ,/ UJ2:)gc, Cl~dö (iil 

o~Rm~~~11~~u8ut1~®81®~ ;: 5 
(0Q@~l0~~)®~1~,~~~r 
\~l~rr~~-Y;b,'~WXJéiD~g"ei 
c"f?'f~~n'.é~7~P'ö9~~ 

'l?,i("''"f'í'ii!J i~.'.".t·.·~''., (j, [j.·; 'h c:0Q~1 \ 11 r - _x "Jr 

Találunk továbbá 9 @~ ~hí! &<' 

D gombos szőrmirigyo-
"18 ket, melyeknek 2 vá· 

69. ábra. _illel·issa levél kereszlnietszete. ladékterm6 sejtből ál-
(a. Uislteazerű szőrök; 0. hólyagos htlmmirigy: e. töhb- }Ó feje egy nyélsejten 

tagú SZŐ!'; d, 2 Sül'OS oszlopos ptH'CllCh)'ffi!J.,) nyugszik 8 végre az 

ajakasokra jellemző nagy hólyagos hámmirigyeket (60. ábra, b), 
melyeknek cuticula bmkában rendesen 8 váladéktermő sejt 
rendezkedik boglárszerííen el. A levélparenchym felső részében 
2 sor magas palissadot (6\l. ábra, d) kapunk. 

Összeteveszthe.t<i a drog vagy lehet kUzte : 

Nepeta cataria L, vagy nep. citriodora Beck„ levelo szívalakú, durván 
fogazott, szélesebb, rr1índkét oldalt rövid, finom szőrök borítják, alúl szürkés. 

]{elissa officinalis var. hi·rsnta Benth., levele nagyobb, ahí.l tömötlen 

szőrös, szaga gyengébb és nem oly kellemes. . 
Dracocefal,wm n1,oldav·ica L„ hosszúkás lándzsa~alakú, alapJa szélos1 

xnélyon és tompán fogazott (1vioeller). 
Ára: 100 grin. 26 kr. 

Borsos mentha. 

Származik a ment.ha piperita L.-től (h1biabc, ajakasok). 
Európában honos növény, a melyet olajáért Angliában, 

Északámérikában, Német- és Francziaországban tenyésztenek, 
nálunk meg kertben tartják kellemes szagáért. 
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Levele hivatalos, a mely rövid nyélczés, hosszúkás tojás
dad vagy lándzsa-alakú, hegyes, alapján kerekded, egyenetlenül 
élesen fürészes, fölül sötétzöld, alúl halványabb, mirigyes, sírna 
vagy legfölebb csak alúl az erek mentén szőrös. A levelet egy 
erős főér szeli ketté, a melytől a mellékerek ívesen haladnak 
a levél széle felé s ott egymásba hajolnak. Átható szaga a 
szárítással még erősbödik . .Jellemző illatos borsmentha ízű (kez
detben égető, később hűsítő.) 

Alkatrészek: O.G"/0 illóolaj, a mely ter11enböl (C'°H" és 
C„H„), folyékony m.enthonból (C10H"O) és az ezekben oldott 
kristályosodó mcntholból (C10H,00) áll. A ment.hol a német olaj-
ból -20°-nál, az árnérikaiból 0°-nál, a keletázsiaiból már szoba
hőmérséknél kiválik. A drog szagát e stearopten adja (Moellcr). 

Szöveti szerkezete: (70. ábra). A hámot hullámos szélü 
sejtek alkotják fölűl-alúl. Szá-
jacs több alúl. A hámképletek 
körül találunk apró g·ornbos szőr
mirigyeket mindkét felületen 1 
nyél és egy gömbsejtbéíl, továbbá 
rövid nyélsejton nyugvó hó
lyagos hámrnirigyeket (70. ábra, 
b ), melyeknek cuticulabmkában 
a rendesen 6 váladéktermő sejt 
az ajaka.sokra jellemző bogláros 
elrendeződést rr1utat; végre a7. 
alsó felületen leginkább az erek 
mentén hosszú, többsejtü, vas-

(70 b ) 7V. ábra. JYienlha piperila. lcvrfl ke 0 

tagfalú szőröket . á ra, e 
resztnwtszete. 

talitlunk. A levél parenehym 
felső felét egy soros palissad fog
lalja el (70. ábra, a). (Schrenk a 
hámmirigyckben levő menthol

(n. oszlopos pareuchyrna; b. hólyagos hám· 
mirig·y, boglárszerilen elrende~.ett. S vála
dél{term6 sejttel; e több tag·ú szőri.:ik; rl. 

szájacs.) 

jegeczek jelenlétét vagy hiányát egyes fajokra jellemzőnek tartja). 

Ö:1szet.3veszthető a <lrog va·~y lehet közte: 

11Lentha viriilis L. (1n. sylvestris var. glabra); levele nyeletlen, v11gy 
igen rövid nyélczés, lándzsa alakú, foltünően világoszöld, fürészfogai igen 
élesek. Íze gyongóbbi alig hűsítő, szaga a mentha piperitaótól egészen elüti}. 
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j_\Ientha syl-vestris L. (1u. vulgaris Koch.) ; nyeleHon, hosszúkis lándr-sa-~ 
alakú, alúl szürkés szőrös, a mentba piperitáétól elütő szagú. 

J{entha.piperi-tavarietas hirsnta1 erősebben szőrös, szag·a és íze gyengébb. 
Jientha aqua.tica ]_,.,levelei tojásdadok vagy elypticusok. 
Jientha gentüis L. (ro. hortensis 'l'ausch.); levele kisebb, visszás tojás

dad, nyólczéjo felé lassacskán elkeskenyedő, felül finoman szőrös, alül a sok_ 

szőrtől szürkészöld. 
Jlenthn crispa! levele széles tojásdad, fiirészfogai elhajlók 

Ára: 100 grm. 30 kr. 

Mixturae. 
·- ::a:eve:rékek. -

Keverékelrnn szoros értelemben véve oly készítmények ot 
értcink a melyek folyékony állománynak s alaktalanok lévén, 
bizony~s anyagokat vagy oldva, v,1gy szuszpendálva tartalmaz
nak. Ellenben tágabb értelemben vett keverékekcn mindazon 
készítmények érthetők, a melyek folyékony, sűrű, lágy szívós 
vagy szilárd állomáaynyal s alaktalan vagy valamely alakhoz. 
hasonló külsővel birva, bizonyos anyagokat vagy oldva, vagy 
suspendálva, vagy valamely tömeggé gynrva, vagy végre szá
raz minőségben, - de lehetőleg egyenletes eloszlásban, tm> 

talmaznak. 

.Miscena pro solutione calcii oxysuUui·ati. 
- Keverék a kénes mészold.athoz. 

\Tilágos, czitromsárga, nél1a kissé nedves, egynemü por-~ 
keverék, melyet jól záró edényben tartsunk. 

Á.ra: 10 grn1. 5 kr. 

Mixtura gummosa. 
- Mé:,,,;gás keverék. -

Tiszta., színtelen, átlátszó, kéz között eldörzsőlve raga
csos folyadék, a melynek édes, ara.bmézga íze van s a melyet 
mivel könnyen erjedésnek indul csakis rendeléskor (s akkor 
is csak frissen készített aramézga oldattal) állítsunk elő. 

Ára : 10 grm. 3 kr. 

1 
.f:>~ 

· I 
• 1 
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'f t Morphlnum. Morphium. 
-··- Mo:tphin. Opium alkáloidja. -

C„H19NO,H,O tömecssúlya 303 . 
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. Hasáb, vagy tűalakú, színtelen fénylő kristályokból áll . 
Ize keserű kémhatása lúgos. Körülbelől 1000 sé1lyrész hideg és 
500 súlyrész forró alkoholban oldható; savakban és nátronlúgban 
ls könnyen oldódik, ellenben aetherben, benzolban és zsíros 
olajokban oldhatatlan. 

Azonosság megállapítása. 
Vízzel leöntve és nehány csepp fenichlól'ld-oldattnl ösz

szerázva, szép kék:sz'tnü les%; sósav 11ozzáadására ez a szín el
tűnik~. Egy 1norzsája tö111óny lcénsavban S7iÍntelonLL1 oldódik:. 
Ezen oldat egy csepp tömény salétromsavtól megvörösödik. 

-vizsgál9Jt. 
1 1Tizannyi vízzel leöntve ós 

összerázva, a leszűrt folyadék 
bepárologtatáskor maradékot 
hagyjon hátra. 

Nagyobb mennyiségű mara~ 
dék visszahag·yása = .idegen 
allwtórés:coek. 

2. Platina lcn1ezen 11evítve J\laradélc visszahagyása 
maradék nélkül égjen el. tüzálló ásváilysók. 

Egyes adagj<t leqföljebb 0.02 grrn. 
Na;pi c11lagja legf'iiljebb O.lO grm . 
1\ra; 0. 10 grai. ü kr. 

t 'f Mm·phhrn.m hyda·ochlorlcum. 
Mo:rphium .hydxochloricum.. Mo:rp:f::ü1A.m. 1ni.'triatioun1 

- . Sósavas mo:rphin. Mo:rphi:nhydxochlo:rát -

C„H10NO,HC13H20 tömecssúlya i375A. 
Vékony tűalakú, gyakran kéve módjára.egyesült. solyomfényü 

krist.ályokból vagy koczkaalakú kristályos tömegekből áll Íze igen 
keserü1 lcé1nhatása sen11eges. Husz súlyrészhidegrnajdnen1 eg·yenlő 
mennyiségű fol'l'óvízben és 50 súlyrész alkoholban oldható. 

Azonosság megállapítása. 
Vizes oldata ferichlol'idtól sötétkék színt ölt, ez sósavtól 

elszíntelenedik. Ezüstnitráttal túrós, fehér csapadékot ad, s ez 
salétrnmsavban nem oldható. Töménykénsav és salétromsav 
iránt úgy viselkedik, mint a morphin. 

1 
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Vizes oldata nátriumhydroxycldal fehér csapadékot ad s 
ez a kémszer fölöslegében tökéletesen és könynyen oldható. 

Vizsgálat: 

1. Pl'1tina1emezen 
maradék nélkül égjen 

hev\tve 
el. 

2. Ha a rnorphinsóból egy kémcső~ 
ben tömónykénsavban oldunk1 az ol
datnak színtelennek kell lennie és bá
zisos salétromsavasbismutbot adva 
bele, 1nog' koll barnulnia. 

3. Átlátszó közömbös vizesoldatá

hoz: 
a) káliurncarbonát oldatot adva, 

ar.on11a\ fehér csapadékot kell adnia, 
a mely c~apadék a színét a levegőn 
nmu változtatja ; 

b) ammoniákot adva csapadéknak 
kell keletkeznie1 a mely nátronlúg 
hozr.iiadásira könynyon oldódjék. 
Aetherben nem oldódik. 

Maradék visszahagyása 
tűzálló ásviinysók. 

A n1egbarnulás kimaradása = ]{le

gen alka.loídá.k. 
A kénsu.vus oldat n1egszíneződése: 

barna szín = czukor, 
vö1•ös szín = sa.lícin, 
sárga szín = narcotin. 1 

Ila a levegő behatására zöldes sr.í
nezódés áll be = apomorphin tarta

lorn. 

Ha a csapadék aethorben oldódik 

= idegen alkaloidák. 

A sósavasrr1orphin 0;0 u1ennyiségének 1neghatározása. 

A sósavasmorphinból lemérjük az egyenértéksúlynak 1 {i; 00~ad részét 
0.75 grammot. }l"'eloldjuk vízben) egy pár csepp salátron1savat adunk hozzá 

és azután 20 kcm. l/10-od norn1ál eziistnitrát oldatot, 
A folyadékot a keletkezett csapadékkal együtt felfözzlik és ruegszűr

jiik. A szliredéket két részre osztjuk:. Eg·yik részéhez sósavat, a inásikhoz 

ezüstnitrát oldatot adunk. 
Ha sem az egyik, sem a inásik kémszerrel változást nem észlolünk1 

a készítmény jó, megfelel a gyógyszerkönyv követelményének. 

(C,, H, ,N 0
0

) H Cl+ A gN O,=AgCl +( C, ,H,, H O,)H ~ 0 0 

1 kc1n. AgN03 ; 0.0075=20: x 
x-=0,7500 

0.75: 0.75 gr. ~ 100: x 
x = líJO azaz 100 °/u-os. 

Ha eczetsavas rnoiphint rendelnok, helyet.te sósavas mo rp-

hin szolgáltaosók ki. 
Egyes aclagja legfo'ljebb 0·03 grm. 
Napi ada.,qja legfo.ljebb 0·12 grm. 
Á1·a: 1•10 grm. 4 kr. 
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- Pézsma. -

Sajátszerü, igen illatos állati anyag, a mely a pézsrnány 
(moschus moscbiferus Linn.), a kérődző párosujjuak (artiodac·· 
tyla ruminantia) ren~jóbe, a pézsmányfólék (moschina) család
jába tartozó, Közép-Azsia havasain seregesen lakó emlős állat
nak hirnjeinél a köldök mellett levű s a mony fitymájával 
összefüggő mirigyes zacskóban találtatik. 

Legjobb minőségi'.\ a Tibetből és Chinából hozott úgyne
vezett tonkini vagy tibeti pézsma (moschus tunquinensis seu 
tibetanus). Ez (többnyire 3-7 ctm. hosszú, 4.5 ctm. széles 
1.5-2.5 ctm. vastag, 12-30 grm. nehéz) kiszáradt kerekded , , 
galamb vagy kisebb tyúktojás nagyságú zacskókat képez. A 
zacskó felső felülete, a melylyel az állat hasához volt tapadva 
inkább sik és csupasz, alsó része pedig domború; a köri.ilete~ 
ritkább, odasimnló, többnyire szürkés-fehér, ritkábban barnás, 
a közepén sűrűbb, hosszabb, sötétebb színü szőrökkel van 
fedve: ez utóbbiak a zacskó középvonalában levő, s annak 
kivezetőcsövéhez tartozó két nyilás felé térnek össze. 

Ezen külső takaró alatt vékony, egy kissé merev és a 
kültakarót.ól könnyen elváló hártyán belől foglaltatik a pézsma, 
különböző nagyságú, barnás-fekete, többó-kevesbé lágy szem
csék alakjában, a belső hártyának finomabb részeivel s i"'en b 

finom szűrökkel keverve. (Jó minőségi'.\ zacskó 50-60°/0 pézs
mát. szolgáltat). 

Szaga sajátszerü, igen erős, átható; íze illatos kesernyés. 
A pézsmának vízben 75°/0 ma, higított alkoholban 25°(0 -a oldható; absolut 

alkoholban, aetberben, benzinben, terpentinolajban As chlorof'ormban alig 
oldódik va.lanü csekély rész, miért is ezekkel össze1•ázva1 a folyadék s7.fn" 
telen mal'ad, viigy csak alig nyer némi színeződést, 

Erős nat.ronlúggal melegítve, nagy részben egyes cseppekké oszlik szét. 
A péz,-nna, bizonyos R,nyagokkal pl. anyarozszsal, édes köménynyel1 

ká1uforral, lecsapott kénnel stbbi, eldörzsölve, vagy egymagára is teljesen 
kiszárítva, sokat veszít illatából; megnedvesítve azonban, újra vist:iza nyeri. 

Aika.trés~ek: ~ajátsltgos szagú illanó anyag továbbá epefeste'k1 epc
zsü·arlék, viasz, kesernyés gyanta. annnoninnicarbonat stbi. 

Elvetendő az úgynevezett kabárdi, orosz vagy sziberiai 
pézsma (moschus cabardinius, russicus seu si~it'icus), melynek 

1 
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zacskói hosszabbak, inkább körtealakúak, s klvezető nyílásai 
nem a központ közelében, hanem többnyire a szélen varrnak 
ell1elyezvp,; szőrei 11osszúak, vastagok, inlcább n1eredtek és 
fehéresek; a bentfoglalt anyag (pézsma) világosabb barna, sok
kal gyengébb és inkább ammoniakos szagú és ízü. 

Óvakodni kell oly zacskóktól, a melyek kiszáradt vérből, 
epéből, gyantából és más anyagokból mesterségesen készített, 
pézsm.asierű anyag'gal vannnl( 111egtöltYe. 

Vizsgálat. 
1. A pézsma terpentinolaj 

(vagy glycerin) segítségével vé
kony rétegben kiterítve, górcső 
alatt meglehetős egyenletes, 
alaktalan, áttetsző, barna, rö„ 
gös és szálkás halmocskákból 
állónak mutatkozzék. 

2. Chlorofommml rázva, 
usszék a fölületén és azt ne 
(vagy legfeljebb alig) fesse 
meg. 

3. 0.1 grm. pézsmát platin
tégelyben hamuvá égetve, a 
nyert hamú súlya 0.008 gramm· 
nál (~8°/o) több ne legyen. 

l\1ás a1ak:ú mús ne111ű vagy 
más színü ké11ződmények ide
gen anyagokkal fertőzött 

vagy többé kevósbbé hamisí
tott pézsn1ára n1utatnak. 

Leülepedett alkatrészek vagy 
a chloroform színeződése, fer
tözn1ényekrc vag'y han1isít
vá11yokra nrntat. 
Nagyobb n1ennyíségü 11ru11ú, 

i<legen anyagoktól, vagy fer
tözmimyektöl származik. 

A n1oschust jól záró üvegedényben, minden n1ás au,yagoktól elkiilö~ 

nítvo, óvatosan tartsuk 

Ára: 0·10 gTm. 48 kr. 

.MucHagines. 

- Nyáll<óJ<. -

A nyálkák tulajdonképpen nem egyebek, mint mézgák
nak:, vagy n:yálkatartalnni anya.gokna.lc, minő pl. az arab
mézga, tragacantharnézga, birsalmamag (sem. cydoniorurn), len
mag (sem. ]ini), salep stbbi, egyszerüen oldás, ráiás, főzós vagy 
forrázás által nyert vizesoldatai és sürií, többnyire nyúlós ál
lománynak. 
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.Mucilago gummi arabicI. 

- A:rabmézga oldat. -

'riszta, átlátszó vagy alig zavaros, színtelen vagy }(issó 
sárgás sürü rag·acsos szagtalan folyadék, a ine1y 11yálká.s ízű s 
egy k:issó savi k:ó1nl1atású. 

Fajsúlya 15 C. foknál 1.132-1.135. 

Vizsgálat. 
L Az arabmóz.gaolda.t se édos, se 

savanyú í:-::lí és savanyú szagú ne 
legyen, 

2. Arab1nézgaolclatot egyenlő iueny
nyiségfí lepárolt vízzel fölhi<:»ítya s 
Jiozzá .10°/0-os tanninoldatot b öntve, 
c:;sapadók vagy zavarodás no kelot
kezzólc 

3. Ara.hmózgaoldathoz co·venlö meny-
• bJ " 

:ny1ségű vaschloritloldatot adva, ko-
csonya ke1el.kozzék1 a n1clyot lepá
rolt vízzel {az aral)]uézga oldat 10 
szere:'.l 1ncnoyiségével) öss:;;erázvai a 

gu111n1üné7.ga átláts26 sárga s'.tínü 

darabokb2.n újra kiválik (lVfelichár 
ll. Snydr.) 

4. 10 grni. arabmézgaoldatot 10 
grm. 10°/0 -os eczetsavas ólowoldattal 
összerázva, csapadék vagy zavarodás, 
ne keletkezzék. 

5. 10-20 csepp mézga.oldatot 50-GO 
grn1. lepárolt vízzel fölhigítva, s 10-15 
csepp ólon1eczottol jól összerázva, 
azzonnal fehé1·, tojszerií zav<trodás 
és nagyrncnnyiségü könnyü, pelyhes, 
fehór csapadPk támadjon. (Flückiger). 

G. G grm 1uézgnolclatot 1--2 csepp 
jódoldattal összerázva, kék vagy vÖ·· 
rös színeződés ne álljon be. 

Écles íz, czukor vagy glycerintől 
származik; sava.nyú íz és illat rom~ 
lott e1:jedt készít1nényt jelez 

Zavarodás, vagy csapadék= enyv1 

g;elatin vagy sálepnyálkáktól. 

Ila a k:oesonya ví;1,ben oldöclik, vagy 
ha fehór zavarodás áll cHí, akkor 
dextrin van jelen. 

Csapadék vagy zavarodás dextrin~ 
töl vagy enyvnt'mii anyag·októl szár
mazik. 

Ha zavarotlás, illetve fehér csapa~ 
dók nem, vag'y csak kis rnenynyiség·~ 
ben Keletkezik, a.kkor dextrin vagy 
1enm::tgnyálka van jelen. 

ICék színeződés keniCnyítő (salep
nyálka), vörös színezödós pedig dex-

1 triu jelonl&tóre inntat. 

A további vizsgálatokl'a nézve, lásd a gn1n1ni-a1'abicn1n-ot 
Rendeléskor állítsuk elő. 

Á1·a: 10 gr1n 7 kr. 

j i 
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t Naphtolnm. 
- Isonaphtolnm. p-Naphtolum1 Isouaphtol. {1-Naphtol. 

CH <CH. COH t" '1 144 , , CH. CH omecssu ya . 

Színtelen, selyemfényű kristály lemezekből áll, vagy 
fehér kristályos por. Gyenge, a phenolra emlékeztető szaga 
és erős és égető íze van. Ezer súlyrész hideg és 75 súly
rész forró vízben oldódik; azonkivlíl alkoholban, aetherben, 
benzolban, chloroformban, zsiros olajokban és lúgokban köny

nyen oldható. 

Olvadáspontja 123°. 

Forráspontja 286°. 

Azonosság megállapítása. 

A vizes oldat fcrrichlóridtól zöldes színt ölt; arnmoniával 
kékes ibolyaszínűcn fiuoreská( Oldata a chlórviztől fehéren 
megzavarodik, arnmoniával a zavarodás eltűnik, a folyadék pedig 
előbb zöld, majd barna szin("vé válik. 

N átronlúgos vizes oldata chloroform hozzáadására kék-

színű lesz. 

Vizsgálat: 
A készíttnóuy legyen szín-

telen. 
- 2. Fonón telített vizes oldata 

fenichlóridtól ne váljék ibolya 
színüvé. 

B. 0.5 gramm naphtol 25 kcm. 
ammoniában maradék nélkül 
oldódjék, ez oldat sósavval 
tiszta fehér csapadékot adjon. 

4. Platina lemezen hevítve 
maradék nélkül égjen el. 

Színes készítmény = rész~ 

ben elbomlott. 
\Tiolaszlneződés naphtól. 

Maradék visszah>tgyása = 
idegen alkotó részek, napl!
talin. 

Maradék visszahagyása 
tűzálló ásványsók. 

Jól záró edényben tartandó. 

_A_ea: 1 grm. D kr. 
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Natdum aceticum cryl'ltalUsatum. 
~ Nat:rii acetas. Ee2etsavas nát:riu.m. Nátrium.acetát. 

C2H,Na023H20 törnecssúlya 136 

Szintelen, átlátszó kristályokból áll; íze kesemyés és sós. 
1.4 súlyrész hideg és saját súlyánál kevesebb forró vízben, 30 
súlyrész hideg és 2 súlyrész forró alkoholban oldható. 

Azonosság megállapitítsa. 
Hevítve kristályvizében megolvad; ezután vizét elvesztvén 

rnegszi.lárdul, majd magasabb hőmérséken ismét megolvad. A 
lángot platinadróton beletartva, élénken sárgára festi. Vizes 
oldata ferrichloridtól sötétvörös szint ölt. 

Vizsgálat. 

1. Öt százalékos oldata ne 
változzék: 

a) kónhyclrogéntől. 
b) kénammoniumtóL 

e) báryumchlóridtól. 
d) ammoniumoxaláttól. 

e) 8alétron1savva] 111ogsava
nyítva ezüstnilráttól legföljebb 
gyengén tejesedjék meg. 

1~1·a : 10 grm. 5 kr. 

Banm színeződés = fémek. 
Bamn színeződés = vas .. 
Fehér színeződés = zink. 
Fehér zwrarodás = sulfátok. 
Fehér zavarodás = caleium-

vegyiiletek. 
Fehér zavarodás = chló

ridok. 

N alrium ben:wicum. 
- Na.trii l::ienzoa.s. Benzoesa.v"as nátrium. Nti.trium1:.H'!nzoát. ---

C,I-I,COONaH,O tömccssúlya 144 

Fehér alaktalan por; 15 súlyrész vízben alkoholban nehe" 
zebben oldható. ' 

Azono~ság megállapítása. 
Hevítve megbarnul és megolvad, majd megszenesedik; a 

maradék savakkal pezseg és a színtelen lángot erősen sárgára 
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festi. Vizes oldata (10"/o) gyengén savas hatású; sósavval fehér, 
kristályos csapadékot ad s az acthorben oldható. 

Vizsgálat. 

1. 5%-os oldata ne változzék. 
a) kénhydrogéntől ; 
b) báryumnitráttól ; 
e) salétromsavval és egyenlő , 

térfogatú alkohollal tllegyítve 
ezüstnit.ráttól alig zavarodjék. 

Bama színeződés = fémek. 
Fehér zavarodás 0~ sulfátok. 
Fehér zavarodás ~ ehló-· 

:ridok. 

2. Tömény kénsavval szét- Pezsgés ~ szénsavassók. 
dörzsölve ne pezsegjen, söté- Sötét színeződés = ox.ydá~ 

tebb színt ne öltsön ós ha am- llótló anya~ok. 
:moniába mártott palczát tar- 1 Fehér füst = ch!óridok (só
t.unk fölébe fehér füst ne ke-1 sav). 
letkezzék. 

1~ra : 1 grm. fJ kx· 

N atrlum boraclmi m. 
Nat:r:i.:i. bora.s. Bo:rax venetus. 

Bórsavas nát:riur.n. Nát:riuxnborát" Velenczéi bo:rax. 

N a,B 20,10H,O tömecssúlya 382. 

Hasábalakú, színtelen, kemény kristályokból áll; a levegőn 
elmállik. 17 súlyrész hideg, félsúlyrész fonóvízben és glycerin
ben is könnyen oldható; alkoholban oldhatatlan. 

Fajsúlya 1.7. 

Azonosság rucgállajlitása. 

Ha vizes oldatához annyi sósavat adunk, hogy a kék 
lakmuszpapirt megvörösíti és ekkor kurkumapapirt mártunk 
belé, ez vízfürdőn beszárítva, ba.rna-vörös színt ölt. Platina
dróton hevítve, kristályvizét elveszti és likacsos tömeggé duzzad 

. föl, majd az erősebb ízzításkor átlátszó gyöngygyé olvad, mi
közben a lángot élénken sárgiua festi. 

Vizsgálat 

1. Vizes oldata ne változ-
zék n1eg: 

a) kén hydrogéntől; 
b) kónammoniumtól; 
e) ammoniumoxaláttól; 

cl) ammonimncarbonáttól. 

2. Salétromsavval ne pezseg
jen. 

3. Salétromsavval megsava
nyított oldata ne változzék: 

a) báryumnitráttól; 

br) ezüstnitráttól. 

Ára: 10 grm. 4 kl'. 
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Barna színeződés = fémek. 
Barna színezijdés = vas. 
Fehér zavarodás = ealcium-

vegyiiletek. 
Fehér zavarodás = alkáli 

földfémek. 
Pezsgés 

gyiiletek. 
szénsa vasve-

Fehér zavarodás = kénsa
vas vegyületek. 

Fehér zavarodás=chló:ridok. 

N atrium b1·omahun. 

- Nát:rii bromiclum. Bróm nátxium. 'Nátrium bro1-nid.. -

NaBr tömecssúlya 103. 

Fehér kristályos por. 1.2 súlyrész hideg, sokkal kevesebb 
forró vízben és alkoholban oldható. 

Azonosság megiíllapítása. 

A lángot platina dróton beletartva, élénk sárgára festi. 
Ha vizes oldatát kevés chlórvízzel és chloroformmal összeráz
zuk, az utóbbi vöröses-sárga színt ölt. Ezüstnitráttal, fölösle
ges ammoniában oldható sárgás-fehér csapadékot ad. 

Vizsgálat. 

1. Fehér porczellán lemezen 
szétdörzsölve. és egy csepp hígí
tott kénsavval rnegsavanyitva 
ne pezsegjen ésnesárgúljon meg. 

Pezsgés=szénsavas vegyü
letek . 

Megsárgnlás = bromsavas 
vegyiiletek. 
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2, Ha 5°1
0
-os oldatát nehány Ibolya színeződés 

csepp ferrichlóriddal és chloro- uátriumjóüid, 
formmal összerázzuk az utóbbi li 

jódid, 

ne váljék ibolya színűvé, 
3, 5"/

0
-os oldata ne változ-

zék meg: 
a) báryumnitráttól; 

b) kénhydrogéntöL 
4, L03 gramm kihevített bróm

nátriumot feloldunk annyi le
párolt vízben, hogy az oldat 
100 kcm, legyen, Ha ezen ol
dat 20 kcm,-ét nehány csepp 
salétromsavval és 1

/ 10-ed normál 
ezűstnitrát oldatának 20 kcm» 
évol elegyítjük, csapadék áll 
elö, Az enyhén megmelegített 
folyadék leszürvo, se sósavtól, 
se ezüstnitráttól ne zavarosod
jék meg erősebben, 

1'._ra: 10 gTm. 4 kr. 

Fehér zavarodás~kéusavas 
vegyületek, 

Barna színeződés = fémek 
Zavarodás sósavtól = jód-, 

iirök vagy eziist nitrátra nem 
ható sók 

Zavarodás ezüstnitráttól = 

chlóridok, 

Natrium carbon:icum crystalllílatum. 
~ Nat:rii earbonas. Kristályos szénsavas nátrium. Nátrium"' 

earbo:i::uit. Sziksó. -

Na,C0810H,O tömecssúlya 286, 

Színtelen, az egy hajlású rendszerbe tar.tozó, a levegőn 
elmálló kristályokból álL L8 súlyrész hideg és 0,3 súlyrész 
forróvízzel erősen lúgos hatású és maróízű oldatot ad; alko
holban nem oldható. 

Azonosság megállapítása, 
Hígított savakban heves pezsgéssel oldódik; platinadró

ton hevítve, a lángot élénken sárgára festi. 
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A sósavas oldathoz savanyú pyroantimonsavas káliumol
datot adva, fehér csapadék keletkezik, 

2NaCl+K,H2Sb20 1=2KCl+Na2H2Sb20, 

Vizes oldata magnesiumsulfáttal fehér csapadékot ad, 

Vizsgálat, 

L Két százalékos oldata ne 
változzék meg : 

a l kénhydrogéntöl még eczet
savval túltelítve se; 

b) kénammoniumtól; 

e) salétromsavval túltelítve, 
báryumnitnittól; 

d) ezüstnitráttóL 
2, Két gramm náüiumcarbo

nátot feloldunk 10 gramm hi
gított kénsavban és nehány 
csepp jódoldatot és zinket adva 
hozzá, n1egvizsgáljulz arí'iénre, 
épen úgy, n1int a sósavat. 

1 

Barna színeződés = fémek, 
Sárg'a színeződés = arzén. 
Barna színeződés - vas. 
Fehér színeződés zink. 
Fehér zavarodás = kénsa· 

vas vegyiiletek. 
Fehér zavarodús=chlórl<lok, 

A nátriluncarbonicun1 crystallisatum 01
0 

mennyiségének meghatározása. 

A meghatározáshoz lemérünk 2.86 gra1nmot, feloldjuk 20-25 kcm. 
vízben1 inegfestjük la.kmuszszal és forralás közben titráljuk norm:'.tl sósav~ 

o.ldattal, ha a készítmény a gyógyszerkönyv követelményeinek rr1egfelol, a 
tih,álá.rora legalább i slf.1.9 kcm.~t használunk el. A titrálásrn elhasznH,lt kcm.-ek. 
számát. S7.orozva öttel, kapjuk a. százalékot, ez esetben 19.f.IX5=99.00/0 • 

Ar<1: 100 grn1. 16 kr. 

Natl'ium hydrocarboni.cum. 
~~ Na ti ii hyd:roea:rbonas. Natrium. bicarbonicum. Eicarbonas 
nat:rii. Eica:rbonas sodae. Savanyú s:zé:nsavas nátrium. Nai~ 

rium.hyd:rocarbonát. Kéts~e:r szén::'ilavas nátium. -

NaHC03 tömecssúlya 84, 

Fehér, nem átlátszó, a levegőn el nem máló krisályos 
kérgekből álL 13'8 súlyrész vízben oldható; íze gyengén lúgos, 
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Azonosság megállapítása. 

Három grammja tégelyben kiízzítva, legföljebb 2 gramm 
maradékot hagy. E maradék erősen lúgos hatású; platina
dróton a lángot élénken sárgára festi s e láng, indigó oldaton 
át nem látszik huzamosabb ideig vörösnek. Higított kénsavval 
erősen pezseg, vizes oldata magnésiumsulfáttól nem változik. 

Vizsgálat. 

1. Ha 0.8'1 gramm nátrium
hydrocarbonatot hideg vízben 
100 kcm.-re feloldunk és ezen 
oldat 10 kcm.-éhez 20 kcm. '/10 
normál chlórbáryum oldatot és 
10 csepp ammoniát adunk, a 
felforralL folyadék megsz(irve, 
káiium carbonáttól legföljebb 
megzavarodjók, de csapadékot 
ne adjon. 

2. Nátronlúggal melegítve ne 
fejleszszen ammoniákat. 

3. Két százalékos oldata, 
eczotsavval túltelítve, kénhyd
rogéntéíl ne változzék meg. 

4. Salétromsavval túltelített 
oldata ne változzék meg. 

a) ezüstnitráttól; 
b) báryumnitráttól. 

Csapadék keletkezése= tisz
tátalan készítmény a meny
nyiben nem volt annyi szén
sav benne, a mely a báryum 
összes mennyiségét meg-köt
hette volna. 

Ammonia fejlesztés = am
moninmvegyületek. 

Barna színeződés = fémek. 

Fehér zavarodás =chlórillok. 
Fehér zavarodás = kénsa

vas vei.:yületek. 

A o/
0
-tartalom ineghatározása épen ú'gy történik; mint a nátrium

carbonicum crystallisatumnál. 

1'1,,_ titráláshoz lemérünk 0.84 gr, nátriumhydt'oearbonátot, feloldjuk víz
ben, lakmuszszal megfestjük és titráljuk nor. sósavval A titrálásra elhasz

nált kcm.~ek számát szorozva 10-el kapjuk a 0
/ 0-ot. 

A gyógyszerkönyv szerint a fenti mennyiség elbontására 10 kcn1. 

sósav használandó el. 

·1. kc1n. nor. sósav megfelel 0.8'1, gr. NaI-IC03 -nak. 
l: 0.084 ~ lO:x 
x = 0.8-1 

Ani: 1.00 grm. 16 kr. 

0.84: 0.84 ~ 100 :x 
:S: = 100°/0 

t Natrium hydrooxydatum solutum. 
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Natrium caustieum. solutum. Nátriumhycl:ro:s:yd. Ma:r6 
nátronlúg. -

NaOH tömecssúlya 40. 

Színtelen, átlátszó folyadék. Igen erősen lúgos hatású. 
Fajsúlya 1.35. 
Százsúlyrészében 32 súlyrész nátriumhyd:roxydot 

tartalmaz. 
Azonosság me~álla pítása. 
Platina dróton lángba tartva, a lángot élénk sárgára festi. 

A vöröslakmuszt megkékíti. Phenolfthalein oldatot vörösre festi. 
Savakkal összehozva felmelegedik. 

Vizsgálat. 

1. 3 grammját 12 kcm. 1
/ 10-ed 

normál chlórbár-yummal felfor
ralva, a leszürt folyadék ká
lium carbonáttól') zavarodjék 
meg. 

2. Sósavval túltelítve, fölös
leges ammóniával ne adjon 
csapadékot. 

B. rrizannyi vízzel 11igítva 
és salétromsavval túltelítve, ne 
változzék: 

Fehér csapadék ~ magne
sinm vegyületek. 

l) A gyógyszerkönyvben tóvedésből áll ezen reaktió leirásánál, hogy 
felforralás után a leszűrt folyadék kálium ca.rbonáttól ne zavarodjék meg 
mivel nátronltí.ghoz báryum chlóridot adva., nem -válhatik ki a. báryu1n1 mert 
a keletkező bárythydrát vízben oldható s így a ·szüredékbe át menvo kS,~ 

liumca.rbouátuoldat hozzáadására okvetetlenül fehér csapadék1 nom is zava
rodás áll elő. 

84 
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a) kénhydrogéntől. 
b) báryumnitráttól. 

e) ezüstnitráttól. 

4. Ha higított kénsavval 
megsavanyítva, fél térfogat tö
mény kénsavval elegyítjük és 
a kihűlés után féltérfogat tö
mény ferrósulfát oldatot réte
gezünk fölébe, az érintkező fe
lületen ne keletkezzék barna 
gyűrü. 

5. Savakkal ne pezsegjen. 

Barna zavarodás fémek. 
Fehér zavarodás kénsa-· 

vasvegyületeir. 
Fehér zavarodás = chló

ridok. 
Barna gyűrű keletkezése 

nitrátok. 

Pezsgés szénsavasnát-
rium. 

A uíLtronhydt·át oldat nátl'onhydrát 0/ 0-ának a meghatározása. 

A nátronhydrát oldatból lemérünk«! grammot, az egyeuértóks1Í ly 1
/1 0-ed 

részét, felhigítjuk 20-25 kcm. vízzel, megfe.st~ük lakmusz~, vag: phenolph
talein~oldattal és nor1n. sósaYval titráljuk, ad1hg adva hozza belolo a 1níg az 

oldat kék, illotőleg vöriis színe éppen eltiint. 
A. titrálásra elhasznáH sósav m0nnyisége atlja a 0/0-ot. A gyóg',)'SZer~ 

könyv szerint a 4 grm. telítésére épen 32 kcm. sósavat koll elhasználni. 

Ára ; 10 grm. 4 kr. 

Alkáli bázisok és carbonátok n1eghatározása egymás inellett. 

Az acidimetria segélyével képesek vagyunk ineghatározni egy oldn.t
ba111 vagy vízben oldható szilárd testboui pl. ny~~'s NaOH, nyers _szóda, 
stbben a jelenlevő szabad bázist és a mellette lovo carbonátot 

:<\.. 1neg·vizsgálandó oldatból vagy szilárd testbt'íl lemérünk egy bizo· 

nyos mennyísóget és n1elegítés közben titráljuk, ~int r~n~esen. Az ~!hasz
nált köbcentiméterek szárna n11ltatja, hogy mennyi bázis es carbonat volt 

együtt jelen. . , 
Egy ugyanakl:::ol'a n1ennyiségét az oldatnak vagy sz1la1:~1 .. tes~~~k, 

hogy megtuclhassul\:, n1ennyi szabad bázis és carbonát van. kulon-kulon, 
forrón felesleges cblorbárium~oldattal bontunk el. A chlorbár1nm és a car·· 
bonát 'valaro.int a sza.bad bázis és a chlorbáriurn között is cserebomlás inegy 
végb~ oly módon, hogy a chlorbáriumból a carbonátuak megfelelő bárium
carbonát csapódik ki és a bázis helyett vele ogyenórtékü bttritbydrát keletke

zik és marad az oldatban. 
Na,CO,+BaC!,~BaC0,+2NaCl 

2NaOH+BaC!,=Ba(OHJ,+2NaC! 
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A kiválott báriumcarbonátot leszűrjük, foeró vizzel mossuk nündad~ 
,díg 1 míg a lecsepegő víz a kurkumát nem barnítja mog, A szüredéket pon
tosan összegyüjtjük1 normal sósavval titráljuk. Az elhasznált kc-ok számá
ból kiszámítjuk a szabad bázis monnyiségét. 

A csapadékot szürőstől visszateszszük azon edénybe, a melyben ki
csaptuk. Lakmus és kevés víz hozzáa<lásit után, melegítés közben titráljuk. 
Az elhasznált kc-ek számából kiszámíthatjuk a carbonát mennyiségét. 

Az elemzés akkor tekinthető pontosnak, ha a carbonáL és szabad 
bázis külön."külön tiirálására elhasznált n. sósav mt>nnyiség talál azzal a 
mennyiséggel1 melyet a bázis és carbonát eg'yiittos titrá.lására felhasználtunk. . ' 

v·együnk egy példát. lv[egbatározandó a nyers natrium-hydroxid, tiszta, 
NaOH és a benne foglalt Na~C03 tartalma 

Lemérünk 4 gi'.-ot a mAgvizsgálandó nyers NaOH-ból, feloldjuk 100 
;kcm, vízben. Az oldatot két eg;1enlő részre oszljuk. Egyik részét (50 kcm·t) 
megfestjük lak1nussal és melegítés közben titráljuk nor. HCl-val. Tegyük 
fel, a titrálá.sra elhasználtnnk 48 kcm. nor. HCl~at. Ezt 2üve1 szorozva

1 
meg· 

Jrapjuk, hogy a lomél't 4 gr.-ra mennyit használtunk volna el = 96 kc az 
az ennyi volt szükséges a jelen volt bázis és carbonát telítésére, 

Az oldat másik részét. (50 kcrrL) felforraljuk s felesleges chlorbáriunt~ 
oldatot adunk hozzá. A csapadékot leszfírjiik, forró vízzel jól kimossuk. _A_ 

szüredéket megfestjük lakmussal, titráljuk. A titrálás1•a elhasználtunk 45·0 
kcm.~t Ezt 2-vol szorozva, megkapjuk a szabad bázis, a tiszta NaOI-T 0/o" 
,tartalmát; HO-t 

A csapadékot belehozzuk abba a heng'erüvegbe, a melyben kicsap
tuk; kevés víz és lakmus hozzáadása, után Ütrá1juk. A titrálásra. elbaszü 
náltunk 3 kcm, nor. sósavat. A 3-mal t>lzorozva 2.6(-i.ot, nyerjük a rarbonát 
mennyiségét, So/0 -ot A vizsgála,t tárgyát tevő nye1·s "NaOH összetétele tehát 

90°/0 tiszta NaOII és 

8°/0Na2 C03 

A kisórlot eredményének helyessége kitüník pedig- nbhót, hogy a 
normál sav együttes mennyisége, a m_elyet külöri a bá,zis (\'.10 keni.) és kü
lön a carbonát (B kcm.) telítésére elhasználtunk, megegyezik azzal a meny~ 
nyiségg·el, a melyet n bázis és carbonát együttes telítésére elhasználtunk (9G~ta1.) 

t Natrium ,iodatmu. 

Nat:rii jodidum. Nát:riumjodid. J'óctnátrium„ 

NaJ tömecssúlya 149,5 

Fehér kristályos por. Hevítve megolvad. A levegőn hosz-· 
szabb idő mulva megnedvesedik és vör·öses színű lesz. 0.G súly
xész vízben és 3 súlyrész alkoholban oldható. 

34* 

'l 



532 

Azonosság megállapítása. 

Platinadróton hevítve, a lángot vakító sárgára festi; a 
láng, indigó-oldaton át nézve, nem látszik vörösnek. Ha vizes 
oldatát kevés chlórvízzel' és chloroformmal összerázznk, az 
utóbbi ibolyaszínűvé válik. 

Vizsgálat. 
1. Vizes oldata ne változzék 

n1eg: 
a) kénhydrogéntől; 
b) báryumchlóridtól. 

2. Nehány morzsája igen híg 
kénsavval megnedvesítve, ne 
pezsegjen és ne sárguljon meg. 

3. Ha keményítő-oldattal ele
gyített oldatát olyan kémcsőbe 
öntöd, a melyben tiszta zink
ből és hígított sósavból élén
ken fejlődik a hydrogéngáz, a 
keverék ne váljék kékszínűvé. 

4. Ha nátriumhydroxyddal, 
majd nehány csepp fenósulfát
és ferrichlórid-oldattal elegyít
jük és hígított sósavval túlte
lítjük, kék vagy zöld színt ne 
öltsön. 

5. Ha 1.5 gramm száraz jód
nátriumot annyi lepárolt víz
ben oldunk, hogy az oldat 100 
kcm. legyen és ez oldat 20 
kcm.-ét ugyanannyi 1 

/ 10-ed nor
mál ezüstnitráttal és nehány 
csepp salétromsavval elegyít
jük, sárga csapadék keletkezik. 

Barnn zavarodás 
Fehér zavarodás 

vassók. 

!'émek. 
kénsa-

Pezsgés = szénsavas ve · 
gy illetek. 

J\tiegsárgulás = jódsavas ve
gyületek. 

Kékszíneződés = salétrom
savas sók. 

Kékszíneződés 

cyánid. 
nátrium-

Ha bármelyiktől zavarodás 
állana be, titráld meg oly mó
don, a mint az a kálium-bro
midnál le van írva. 

.A felmelegített oldat a csapa
dékról leszfüve se ezüstnitrát
tól, se sósavtól ne zavarodjék 
meg erősebben. 

Ára: 10 grrn. 48 kr. 
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N atrium nltrhm.m. 

- Nat:rii nitras. Salétromsavas nát:rium. Nátrium nitrát. 

N aN03 tömecssúlya 85. 

A rhomboeclrikus rendszerbe tartozó, csaknem koczka 
alakú, színtelen kristályokat alkot. 1.5 súlyrész vízben ós 00 
súlyrész alkoholban olclható. 

Azonosság megállapítása. 

Platinadróton hevítve, megolvad és a lángot vakító sár
gárára festi. Indigo-olclaton át a láng nem Játszik vörösnek. 
Vizes oldata tömény kénsavval és a kihűlés után ferrosulfát
olclattal elegyítve, barnás-fekete színt ölt. 

Vizsgálat. 

1. Öt százalékos vizes oldata 
közömbös hatású legyen és ne 
változzék meg-: 

a) a kónhydrogénvíztől; 
· b) sóskasavasammoniumtól; 

e) salétromsavval megsava
nyítva, ezüstni tráttól. 

2. Ha bíg vizes oldatát ne
hány csepp jódkálium oldattal 
elegyítjük és igen híg kénsav
val megsavanyítva, cblornform
mal összerázzuk, az utóbbi ne 
váljék ibolyaszínüvé. 

Ára: 10 grm. 3 kr, 

Barna színeződés = fémek. 
Fehér zavarodás= ca!cium

vegyiiletek. 
Fehér zavarndás = chló

rltlok. 
Ibolya színeződés - salét

romsavasvegyületek. 
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Nat1·ium pbosphoricum. 
- Dinat:rii hye'l:rophosphas. Phosphorsavas nátrium. Dinát:rium~ 

hyd:rcphosphát. -

Na,HP0,,12H,O tömecssCllya 358. 

Színtelen áttetsző, hasábos kristályokból áll; száraz leve-' , 
gőn igen könnyen elmállik. Ize enyhén sós, kémhatása lúgos. 
5.8 súlyrész hideg és 2 súlyrész forró vízben oldható. 

Olvadáspontja 40° 

Azonosság megállapítása. 

Platinadróton a lángba tartva, azt élénk sárgára festi. Ezüst
nitráttal sárga csapadékot ad, a folyadék pedig egyszersmind. 
savan,yú l{én1hatású lesz. A sárga csapadék salétron1savban, 
valamint amrnoniábau is könnyen oldódik. 

Vizsgalat. 

1. Vizes oldata (1 : 19) ne 
változzék:: 

a) sósavval megsava.nyítva 
kénhydrngéntől. 

b) salétron1savval inegsava
nyí tva báriumnitl'áttól. 

Ezüstnitráttól. 
2. Ha az oldatot ammoniá

val túltelítjük ne zavarodjék: 
a) kénammoniumtól. 

b) ammoniumoxaláttól. 

3. A sónak 2 gnimmját 8 
gramm kénsavban (2,1.5%) 
oldva és 500/o-os ezüstnitráttal 
úgy vizsgáljuk meg mint a 
tömény sósavat. 

1~ra: 10 grm. <! kl'. 

Barna színeződés = fémek. 
Sárga színeződés = arzé1i. 
Fehér zavarodás = kénsa-

vas vegyületek. 
Fehér zavarod.is= chlóridok. 

Barna zavarodás = vas. 
:B-,chér zavarodás = zink:. 

Fehér zavarodás= calcinm· 
vegyületek. 

Barna gyürü = arzén. 
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Natrinm sallcyUcnm. 
~ Nat:rii salicylas. Salíeylsavas nátrium. Orthooxybenzoe~ 

:savas nát:r.ium. Nát:riumsalieylát. -

O,I-I,N a03H 2 0 tömecssúlya 178. 

Sós és édeses ízű, fehér, kristályos pikkelyekből áll. Egyenlő 
súlyrész vízben és 6 súlyrész alkoholban oldható. 

Azonosság megállapítása. 

Higított vizes oldata (1: l OOO) ferrichloridtól ibolyaszínűvé 
válik. Tömény oldata sósavval fehér, kristályos csapadékot ad 
s ez aetherrel összerázva, benne feloldódik. Platinadróton a 
lángban megolvad, majd elég ós a lángot élénken sárgára festi. 

Vizsgálat: 

1. Tömény vizes oldata gyen
gén savanyú legyen; hosszabb 
állá.s l1üin is csalc gyo11gón vö
rösöd ilc i11eg·. 

2. Tömény kénsavval leöntve 
ne pezseg·Jen és siíntelenlí1 ol
dódjék föl. 

H. 5°/0-os oldata bár37un1-
ni trát.tól ne változzók. 

-±. Ha oldatát salétromsavval 
i11egsavanyítva s a levá1ló csa
padékot alkoholban feloldjuk az 
oldat ezüstnitráttól ne zavarod
jék meg. 

5. 1 gramn1 nátriu1nsalicylát 
tégelyben kiízítva, phenol gőz 
fejlesz:.ése mellett 0·3, 0·32 
gr. nátl'iumcarbonatot hagyjon 
hátra. 

"~ra: 1 gnn. 4 kx. 

A kék lakmuszpapirnagyobb 
mérvü megvörösítése = szabad 
salicylsav tartalom. 

Megvörösödés = elbomlott 
só vagy vastartlllom. 

Pezsgés = szénsavas vegyü
letek. 

Színes oldat = részben el
bomlott készítmény. 

li'el1ér zavarodás vagy csapa~, 
dók = ké11savass6k. 

Fehér zavarodás = chlóri„ 
dok. 

Kevesebb nátriLLm carbonát 
visszahagyása = tisztátalan 
készítmény. 
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Nátrium siHcicum liquidum. 
- Folyós kova1:H'!.Vas nátrium. Vizftvég. 

Színtelen, vagy kissé sárgás színű lúgos hatású folyadék. 
Fajsúlya 1.3, 1.4. 
Azonosság megállapítása. 
Ha 3 kcmnyi fölé kémcsőben 2 köbcentimeternyi sósavat 

rétegezünk az érintkezési felületen kocsonyaszerű kéreg kép
ződik, s ez erősebb összerázásra is megtartja alakját. Platina
dróton beszárítva, a lángot sárgára festi. A láng indigó olda
ton át nézve nem látszik állandóan vörösnek. 

Vizsgálat. 
1. '/, súlyrész 00"/o-os alko

hollal elegyítve csapadékot 
adjon. 

2. A higított készítmény só
savba öntve és szárazra bepá
rologtatva, a maradékot vízzel 
kivonva, a leszúrt folyadék 
kénhydrogóntől ne változzék 
meg. 

Ára: 100 gr1n. 18 kr. 

Csapadék nem keletlrnzése = 
igen híg víz-iiveg oldat. 

Barna színeződés, vag3~ csa
padék = idegen fémek. 

N atrium sulfuricum crystallisat.um. 
- Natrii sulfas. Sal inirabilis Glaubexi. Kristályos kénsavas 

nátrium. Nát:r.iumsul:fá:t. Glaubersó. ~ 

Na2SO.)OH2 0 tömecssúlya 322. 

Színtelen, hasábalakú, csíkos kristályokból áll. A levegőn 
könnyen eln1álil{; íze kesern:yéR sós. I-Iáron1 súlyrész hideg és 
0.4 súlyrész forróvízben oldható. 

.li'ajsúlya 1.35. 
Azonosság megállapítása. 
Platinadróton hevítve, a lángot vakítóan sárgára festi. 

Indigó-oldaton át a láng nem látszik vörösszínűnek. Vizesol
data chlórbáryummal fehér csapadékot ad s ez sósavban nem 
oldható. 

Vizsgálat. 
l. 5°/0-os oldata közömbös 

hatású legyen és ne változzék 
meg: 

a) kónhydrogónviztől. 
b) kénammon[umtól. 

e) Sóskasavasammoniumtól. 

2. Sok amn1oniával és ne
hány csepp nátriurnphosphút 
oldattal összerá7-va ne zava
l'odjéJc n1eg·. 

3. Ezüstnitráttól csak g·yon
gén tejesedjék meg. 

4. 4 grm nátriumsnlfátot fel
oldunk 10 gnn. hígított kén
savban, zinkkel és 50°/0 ·-os 
ezüstnitráttal n1egvizsg·á1juk: ar
.zénra úgy1 nlint n sósavat. 

„Ara: l 00 grin. 14 kr. 
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Barna zavarodás =fémek. 
Fehér zavarodás= zink. 
Barna zavarodás= vas. 
Fehér zavarodás = calcium" 

vel('yii!etek. 
Fehér zavarodás = magne-

sinm vegyületek. 

Nag'Jrobb n1érvü fel1ér ~ava.
roclás = chióridok. 

Barna gyűrü keletkezése = 
arzén. 

Nux moschata. 
- Szerecsendió. -

Származik a myristica fragrans Houttuyn-tól (myristiceae 
szcrecsencliófélék ). 

1\ 111o]ukkai szigeteken és lJj-Guinea n;yugoti részein te
nyésző örökzöld fa, a melyet a tropikus vidékeken tenyésztenek. 

A fa gyümölcse barnczkhoz hnsonló, csakhogy egy kissé 
ny1\llab!J. Gyümölcsburkát, mely eleinte húsos, később azonban 
bőrszerlívé szárad s éréskor, illetve szedéskor már leváló félben 
van, leta1carítják'j valan·lint a n1agot burkoló k:ár1ninvörös n1ag
lepelt. (macis) is. Azután a diót több hétig szárítóban tartják, 
hogy csontos hurka a béltől váljék el. A mikor a mag rázás
kor zörög, feltörik és a kivett belet tengervízzel készült mész
tejbe mártják, hogy elöljék csirázó képességét s azután 2-3 
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hétig szárítják. A gyógyszerül szolgáló mag tojásdadalakú, 
2'/

2
-3 cm. hosszú, 2 cm. átmérőjü, súlyos, kivül ránczos, göd

rös s gyakran fehér porral (a mésztejbe mártás miatt) van be
vonva1 múskülön1ben barIJásszürkevag'ygesztenyeharna, alsó vé
gén van a köldök, melyből a mag laposabb oldalán halad a 
köldöklécz a rnag felső végén levő kissé bemélyedt köldök
szádhoz. Bol61 a mag halvány barnás és a maghéjról benyúló 
narancsszínü léczektől, a melyek még a magfehérjében is elágaz
nal<, rnárvá11yos. 

Alkatrészek: 8-lO°io illóolaj, 25°/„ zsirósolc~j, a molyet 
a magvakból sajtolás útján nyernek és mint oloum myristicae 
expressun1 isu1eretes. 

Szöveti szerkezet. (71. áb
ra). A belső maghéj legkivül 
10-12 sor érinLőirányban nyúlt 
vékonyfalú parenchymsojtből áll 
(7. ábm, ci); a ;;ejtek részben 
összeesettek és a falúk bamás
szJnü. 

Beljebb egy sötétbarna vagy 
gesztcn3reszínű rétug követJco-· 
zik (71. ábra, b), melynek apró 
sejtjei az előbbinél valamivel 
tömöttebb szövetet alkotnak. 

E rétegben a rnagl1éj kerü
letével párhuzarnosa.n haladó 
edények vonulnak, belső olda
láról pedig hosszabb-rövidebb 
nyúlványolrnL boesát be a mag-
fehórjébe. Az előbb említettem 

71. ábra. },Tgx 1noschata keresztnietszete. 
(n. a belső maghéj külsősejlsor;d; b. a belsö edényr1yaláb?~( rendesrnl e r1yul
rnagbéj bnrw\B szövetrészlete cg·s, .IJ. 1:11ag fe- Ványok a.lap.Jaball fogla1na1C he-
hériébeluüo\Ó llSl)lyánso;yul; e. OfaJ:>BJlelc; d. „-- .. , • l 
a ni~g·héj benyúló 1'~-~.zóu buladó edénynyaláb,J ]yet S belolulc Vlt"..SZ111t088Il . 1a-
]adó ágak vonulnak a nyúlványok közepén végig (7 L ábra, d). 

E réteg, de különösen nyúlványai, sok nagy ovális olajsejtet 
tartalmaznak. A rnagfehérje vékonyfalú sokszögletü parenchyrn
sejtjei tömve vannak keményítő szemcsékkel, a melyek olajos 
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anyagba ágyazódnak be. Ezen kivül majdnem minden sejtben 
találni apró hasábalakú, s itt-ott egy-egy nagyobb rombos vagy 
hatlapú zsírsavjegeczet. Az alkoholban áztatott friss magvak
ban, a zsírsavjcgeczeke11 lcivül még· sárgás k:ristályos protei.n~ 

szllrncséket is kaptak. (Voigt). 

Ös~zetéveEztbetö a flrog vagy lehet közte: 

,Fyi·isti.ca f'atiia Honti ,'m. tomentosa Thbg.); jóval hosszabb (3-4 cm.) 1 

nagyobb, íze, szaga gyengébb. 
Ca.lif'orniai. szerecsendió (torre.va californica.) to1·pontin szagú. 

'Vizsgálat. 

l rész konyhasónak 7 1/ 3 rész víz- : A víz tetejón úszó, vag',y benne 
hon való oldatában :15 CO-nál, a sze 0 1· lebegő dió, az előbb emlfte1.te1n 2 
J"ecsendió szálljon a fenókre. kevesebb érték-fi. fajtól származik. 

Jra: lü grnl. lükr. 

t Nux vomica. 

Sziirm:izik a strychnos nux vomica L ·-töl (logani:1cea 0 ). 

I{olötindiában1 l~szakansztraliában tern1ő fi-1. Nálunk a 
n1ag·va hivat.alos 1 a n1ely a fának almához 11asonló g-yün1ölDs0 

11úsában_ R-8-úval Vi.ü1 'beág:yazva. A mag k:orong· ala.k:úi ko~ 

rekded, 2-2'/2 cm. átmér6jü, 21
/ 2-4 mm. vastag, gyakran 

elg·örbült, szélén párlcányszerüen i11egvastagodott. Jijgyik lapja 
(hasi oldal) kissé boltozatos, s közepéu egy alig kiemelkedő 

szemölcs -~ a köldök-ezád látható, a melytől a köldöklécz a 
mag szélén levő szernölcsszerü köldökhöz hala.cl. A köldöklécz 
igen sokszor annyira elmosódó, l1ogy alig is észrevehető. A 
mag' másik oldala (háti oldal) lapos, kissé homorú, de lehet 
ritkán ellenkezőleg is, hogy a hasi rész mélyed be s a háti 
boltozatos. A 111ag egész felülete sűrűn borítva van igen apró, 
selyernfényü, szürkés-sárga, vag,y nél1a zöldesen fénylő, oda
sin1uló siörölz:kel, a 111elyek 1niatt a n1ag tapintata is soly1nos. 
A magburok vékony és erősen tapad a mag fehérjéhez, a mely 
szarúszorü, febóres vagy szürk:éssárga, szagtalan, felotte keserű_ 
ízű és a mag lapjának rnegfelelő lcét lcn1e7ire választható szét, 
s e két rész eg·yrr1ással csak a mag szegélye 111entén függ· 
össze. E két lap közt az alapnál fekszik a szívalakú csira. 
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Alkatrészek. Két igen keserü alkaloiclúja a strichnin 
és bruC'iri közül a strichnin van valan1ivel nagyobb n1ennyi~ 

ségben meg·, a kettő egylitt körülbelöl 2-3°/o-ot tesz. Ez al
kaloidák igazursctv-hoz vannak kötve. 

Szöveti szerkezet. (72. ábrn). A magburok külsfí scjtsora 
vastagfalú hám, a melynek minden egyes sejtje körülbelől 1 
mm. hosszú szőrré hosszabbodik (72. ábra, ct), melyeknek körte
szerűcn kitágult alapja durván likacsos, felső el vékonyodott 
hosszú rósze pedig, tompa szög alatt egy irányba elhajlott s az 
egésznek dült gabnához hasonló kinézése van. E megdöH e.l
vék:onyodó részen a k:örte nyalcától kiinduló, egész a csucs1g 
haladó egyenes, hosszában vonuló megvastagodott léczek lm
zódnak, melyeket csak néhol· kötnek össze elmosocló, vastagoclot.t 
vonalak. A szőr csúcsa legömbölyödött A h!tm alatt többscJIU 
barnás-sárga szövetrészlet k:övetkezilc, a mely a 1nagfel1érjó
hez hozzá nőtt, sejtjei érintő irányában összenyonwttak, ö.ssz;eset
telc E réteg a köldöklécz helyén egy kissé elszélesed1k e,; itt 
Bgy eclénynyaláb vonul közte, a mely súgarasan minden it·ány· 

' ban elágazi1c. J\_ 1T1ngfe
hérje (72. ábra, u) legkülső 
sejtsora a l'elülerre függő
leges sorokat l\:épez, a bcl -
sőbb sejtsorokhoz viszo
nyítva aprók fa; falltk víz
ben csal{ k:evéssé dúzzad 
föl. A beljebb fekvő ,;ej
tek nagyok, sok szögfo
tlío-k s vastag', színtelen 
falúk, vízben erilsen fol
dúzzad s finom nyilások
tól át van törve, és k_ü)ön1~ 

72. úbra. },THx vonúca kereszhnets.zete. bö~ő nng·ysúgú színtelen, 
(i!. a mughurok szürei; b. nrng!"ehfwje.) j 1 ' ' \ · · 

vag;y 1a vany sarga pro 01n 

rög·üt vao·y o·örnböcskét tartalmaznak s ezen kivül olajcseppeket 
' a e:> fi l nagyobbára a fal mellett A sziklevelek sejtjei apróbbak, norna J-

bak s szintén protein szemcséket és olajcseppeket tartalmaznak. 
Ára: 10 gnn. 6 kr. i 

1 

Olea medlclnaUa seu me1Ucata. 
- Gyógyolajok. --
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Gyógyolajok elnevezésen általában véve mindazon olajok 
érthetők, a melyek tekintet nélkül származásukra, vegyi- és 
fizikai tulajdonságaikra, a betegorvoslásban többé-kevésbé al
kalmazást nyernek. 

A gyógyola.jok két főcsoportra oszthatók: zsiros-(olea pin
gnia) és illanó ol°'jokra (olca aetherea); előbbiek (a zsirosolajok) 
egy része, mint sajtolt (oleum pressum), más része pedig mint 
főziitt vagy főtt olaj ( olenm coctum) nyer alkalmazást. 

A sajtolt olaJok ( olea pressa) többnyire dús olajtartalmú 
magvakból, ritkán állati részekből (01. jecoris) hidegen eszkö
zölt sajtolás, esetleg nyálkás anyagoktól kimosás ( ol. lini lotum) 
és megfütrálás által nyert készítmények. 

A főzött olajok ( olea cocta) nem eg-ybok, mint olyan 
sajtolt olajok, a melyek friss vagy szárított növényekből vagy 
növényrészekből főzés, vagy bizonyos hiífok alkalmazása által 
elöállítva, a növény festő és hatóanyagát többé-kevésbé Jci.. 
vonva, oldva tmtalrnazzák. 

Az illanó olajok ( olea aetherea), a mint tudjuk, bizonyos 
(klilönösön a labiáták, urnbelliferák és cruciferák családjába 
tartozó) növényekben, vagy azok egyes részeiben nagy mennyi
ségben, s nagyobbára készen vannak meg, s vízgőzökkel való 
átpárologtatás, vagy néha kisajtolás által is (ol. citri, oL anrant. 
cort. stbi) nyerhetők. 

Vannak azonban oly illanó-olajok is, a melyek a növény
ben nincsenek meg készen, hanem csakis bizonyos erjesztő 
anyagok behatására keletkező vegybomlás alapján állanak elő; 
ilyen p. a keserű mandala illanó olaja (oL amygd. amar. aeth 
vagyis benzaldehyd C"H,COH), mely oly módon áll elő, hogy 
a keserü mandolában levő amygdalin, víz jelenlétében oldatba 
megy át, s ekkor a (mandolában) szintén jelenlevő fehérjenemü 
anyag, az emulsin; erjesztő hatása megbontja az arnygdalint 
cyánkönenyre, benzaldehydre (keserü mandala illanó olaja) és 
szőlőczukorra : 

C20H2 ,N011 +2H20=C,H,-COH+HON+20
6
H

12
0

6
• 

Amygdalin. Viz.=Benzaldelyd-Cyanköneny. és Szőlőcznkor. 
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Hasonló például szolgálhat az illanó nrnstár olaj is, a 
mely szintén hasonló módon képződik. (J,áscl. ol. sinapis ez. a.) 

Az illanó olajok általános vizl'lgálata. 

Az illanó olajok nag·y áruk miatt igen gyakran a legkülönbözöbb ha~ 
misításoknak vannak kitéYe, s így nem ritka azon eset, a nliüön alkohol, 
benzol, chloroform, szénkéneg, zsirosolajok, gyanták, olcsóbb illanó olajok, kü
lönösen tisztított terpentinolaj 1 cucalyptusolaj 1 sa.ssat'ras s több n1ás kevésbé 

értékes anyag szolgál bamisításl ezélokra. 
Vannak esetek, midőn a hamisítás vagy éppen neu1, vagy csak na·· 

gyon nehezen mutatható ki. Ennek az az oka, hogy a legtöbb illanó olaj 
nem egyéb, mínt nagyobbára nem eléggé ismert különböző ;:i,nyagok keve
réke, s mint ilyenekre úgy az előállítás n1ódja, vala.1nint az állás "ideje és az 

eltartás minősége is nagy befolyással van 
A vizsgálatnál tehát a vizsgálandó olajnak különösen íze és illata, 

továbbá fajsúlya és alkoholban való oldhatósága s,,;olgáltathat jó adatokat. 
a n1inőség mogitélésére„ Az íz n1egitélésére legczólszerübb 1 csepp olajat 
2-300 gr1n. ineleg lepúrolt ví,,;ben oldani ; az illat rneghatározásá1·a, pedig egy 
pár csepp ohLjat tíszta papír vagy üveg lemezről elpárologtatni H e közben 

i<lőnként az ilJatot meghatározni. 
A mi az alkohol

1 
bensol

1 
chlorofor1n, szénkéneg kimutatását illeti1 erro 

nézve úgy járunk el, hogy a vizsgálandó olajból 25-50 grmot (vagy eset~ 
leg kevesebbet) tr11ktionális lepárlásnak vetünk alá, s a különbö'~Ö (és a, 
fennebbi anya,goknak esetleg megfelelő) hőfoknál nyet't párlatokból néhány 
cseppet hivatalos (1.18 fajsúlyú) eczetsavaskaliumolclatba cseppiolve1 a na
gyobb fajsúlyú chloroform és szénkéneg a folyadék aljára száll, a könnyií 
benzol a fölületcn uszik. Az ily módon nyert alkohol, és az esetleg jelen· 
levő víz, az eczetsavaskáliurn oldattal koveredvo, anns.k csak térfogatát 

növeli. 
Az alkohol jelenléte következő 1nóclokon is kimutatható. 
L A megvizsgálandó olajb,ól egy pár grn1ot ogy tökélelesen szá.r11,z 

kén1csőbc öntünk, a kémcsövet egy pa,mut dugóval, a melynek aljába egy 
kis jegecz fuchsint csomagoltunk, - elzárjuk, s vízfül'clőn 80-90 e· foknál 

hevítjük; ha alkohol van ,felen1 akkor annak gőzo a fuchsint oldja,, s így a 

JJarnut szép VÖTÖS színeződést nyer. 
2. A már említett módon uyort (s lehetőleg az alkohol forrpontjának 

megfelelő) párlat kis mennyiség0t lepárolt vízzel fölhigítva1 s abba kevés 
jódot és káli vagy nátl'onhiclrátot avagy szénsavas káliumot vagy nattliu~ 
mot adva, az oldatot forrásig hevítjük; ha allwhal 'Van jelen, akkor az 1 részint 
a képződő jodoform sárga jegeczeiről, részint annak szagáról fölismerhető. 

O,H,OH + SJ. + 6KOH = OfIJ,+OHO,K + 5Ktf + 5H,O 
.Alkohol. J'ód. Káliumhydrát. = Jodoform. Hangyasavaskáliurn. Jodkálium. Víz. 
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3. Ha 10~1G csepp ill1nó olajat ugyan annyi zsiros 
az a.lkoholhan oldható riczinus olajat) rázunk olajjal (kizárva 
van Jelen., a keverék megzavarodik. össze, akkor ha alkohol 

. .+. Egy térfogat illanó olajat egy lérfogat 1 . , 
r1nnel egy osztályozott ké "b . eparolt v1zzel vagy glyce-

, ' ncso en osszei·azva1 ha az ola ban l' ' 
akkor a v1z vagy f!'lycorin térfoR·at" l a 1t-011ol vani ~ ~ "' (a folyadékok k \ ál · felelő arányban növekedni fog. u on V< asa nt.án) 1nog-

Chloroforn1 kimutatása 15~2ü . 
oldva, 40 csepp higított kéns~vat s e cse::h ?la,Jat.1 grm. tömény alkoholban 
gyakori fölrázás mellett addig hevítü!~ , an~, z1nkreszeléket adva hozzá, 
kezdetét. Ekkor az oldatot , , 1 ' m1g e enk hydrogén fejlődés veszi 

vizzo megnedvesített " „ · kevós sal't l sznropap1ron átszürve 
- e rornsavva rnogsavnnyífuk , 1 • 
hozzá; ha chlorofO:nn van ,'<l , 1 Jk les _sa é,tromsavaseziistolclatot öntünk 

Je en, a r 01• eher tlil'ós cs , ,1, k 1 k" 
ezüst képződik (Ü , ó .. apaue a a Jaban chlor~ 

r. • • rosz gy gyszerkonyv). 
. z~urosola~, ~imutatása. Ha pár csepp 

p~ntvo, enyhe honel clpárologtatunk, akkor 
v1ssza, a7. zsú·os olajtól s~árina.zilc 

illanó olajat fehér papiITa csop~ 
ha a papiron átlátszó folt marad 

, . 2-3 gTm. illanó olajat Q0 5--1 grm. 1 cseszól . f" d" epárolt vízzel kevet"i'Oi egy üve.Q'c 
. , . ien. v1z ur on addig hevítünk, mí.R.' ~ ol l ~ az illat tel1esen eltúnik, ha zsiros 

.aJ van ,Je en, akkor az, ntint alkoholban oldh· , 
visszamarad s erősebb he •t• •

1 
atatlan zs1ros ragacsos tomeg 

' ,v1 esne kellemetle l l · esetlea· J. e len l „ . n a, ;;:ro e1n s»;agot terjeszt· az 
"' evo gyanta mint alkoholb l lh ' ki. Sch1nidt.) an ° e ató, száraz rnaraclék válik 

Ha 10~15 csepp olajat Lörnény alkoholba e . 
letkozik

1

a.kkorlegti.ibbesetUe . t' . seppJut.ve zavaros oldat ke· 
'' jz kimutatása , A ,n sz1n. en zsiros olaj (esetleg terpentinolaj) van jelen. 

, · „~ viz, mint olyan a ·u 6 . ' 
közvetlenül neill szolu·álh· t h' . ' < z 

1 
an olajok bamisításáfit 

, o< a, 1sz a mint tud' k 1 · 
vele. I\finclazon{1ltal némely esetb "d" J~I az o a.Jak nem keverhetéSk 

. , en m1 on t i a.lkoholt alk 1 k l 
muntásra, azzal eg·yütt beleJ·l t 'll 6 . · a mazna a ia~ 1 az 1 an Olajokba 'lk"l 
zavarodást ;dézne elő. b 1 .. t . · . "'1 a ne 

11 
hogy l!Zokbau 

, e OJU a v1z az olaJok: nyeré, lk 1 vízgőzökkel való átpárologtatá 1 , ll so a a mával is a sror. a azonban az olaj k' "bb' . , , 
alkalmával nem távolíttatik el t l' eso l t1sztitasa. 

lyos a 
e Jesen, akkor az olaj többé-kevésbé ho•na·." 

1 
z varos. , , • 

. Kémlelós által kim11tatható ol módon h , . . 
kis darab olvasztott chl 

1 
. y ' ogy 2-B grm illanó olaJat1 

' orca c1ummal össz , b 
meglágyul, vagy éppen szét f 

1 
' erazva, a a chlorcalcium 

illanó olajat petroleu1nae~her; i' akkor a~ víz jelenlétére mutat; vagy ha a:t 

v·iz jélenlétében zavaros oldat á~l e~:.gy szenkéneggel rázzuk öss:i;e, akkor 

Sokka,l nehezebb az olc8óbb illanó ola. Ti • „ . 
balzsamolaj, gurjumb~lzsamola' stbbi ki JO,c1 m1no a terpontinolaj, copáiYa· 
hezebbon oldódnak vag· J mntatasai melyek legtöbb esetben neo 

' yzavaros oldatot adnak s 1 k f„1' 
legczó!Szerübb a már kezd tb . , 1 ame ye o ismerésérenézve1 

ízét és illatát leginkább m:g ~I~ i; .e~htett azon eljárási a melylyel az olaj 
létét fölfedezni. . e e ite ni, s ez által az idegen olajok jelen" 



Sa.ssafrasolaj úgy mutatható ki, hogy a vizsgálandó olajból nehány 
csepvet kevés kénsavval keverünk s a keveróket alkohollal fölhigítjuk; ha 
sassafrasolaj van jelen

1 
akkor szép cseresznyepiros szineződós áll elö. 

Oleum amygtllilarum dulcium. 
-- Í!des mandolaolaj. ~ 

A rátapadt portól megtisztított édes és ép mandulából 
(amygdalus communis L.) vasmozsárban szétzúzás és hideg 
sajt6ban eszközölt sajtolás és megszűrós által nyerik. 

Atlátszó, halvá~y sárga szím'.í, szagtalan, enyhe és nem 
avas ízü (nem csípős vagy kesernyés) zsiros olaj, a mely (nagy· 
mennyiségű triolein tartalmánál fogva) -10 e. foknál még 
folyékony marad; 15 rész forró, vízmentes borszeszben jól, 
hidegben rosszul (aetherben és chloroformban könnyen) oldható. 

Fajsúlya 15 C. foknál 0.915-0.920 
Alkatrészek: Triolein és a szilárd zsirsavak kismennyiségű glyceridjei. 

Vizsgálat. 

1. 1Dg·yenlö menn;yiségü tö
mény-salétromsavval összeráz· 
va zavaros, fehér vagy kissé 
sárgás olajos ós ugyancsak za
zavaros savas réteg keletkezik, 
melyhez kevés rézforgácsot 
adva és a keveréket gyöngén 
megrnelegítve, majd felrn téve 
az olajos réteg több óra (6-8) 
mulvafehér, kocsonyaszerü lesz. 

2. 5 kbcm olajat 5 kbcm. 1.4 fajD 
stl lytí salótromsavval összerázva fehér 
Tagy sárgásnfehé1· linimentum kelet
kezzék. 

3. 5 grm. olajat egyenlő mennyi
ségű kénsav, füstölgő salótro1nsav és 
lepá.rolt víz kihütött keverékének 1 
grammjával jól összerázva, a kelet-

Vörös vag:y barna színező

dés, vagy ha az olaj nem szi
lárdul mog teljesen, akkor ide
gen olaj, esetleg keserfümm
dola-, baraczkmag-, sesam
vagy m:í.kolaj lehet jelen. 

·vöröses színeződés régi maudola~ 
olaj ; azonnal beálló vörös színeződés 
tengeri vagy öszi baraczk1nagolajja.l; 
kezdetben piszkos zöldessárg·a1 azután 
vörös színeződés sasámolajja.l; cse" 
resznyepiros színeződés 1nák- vagy 
dióolajjal történt hamisításra mutat.. 

Ha a tömeg előbb vöröses~ a.zután 
piszkos narancsszínű, akkor baraczk
magolaj; ha előbb sárgás vöröses és 
azután piszkos narancsszínű, akkor 
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kezéí kenöcsnen1ü tö111og fehéres vag)' : sesamolaJ·. ho v·0· ·· kk "! • , • i • „ "' ros 1 a or Ina i- vagy 
Jehéres sa1•gas leg·yen. 1 dióolaj van jelen. 

~ ódszátn 98--99; elszappanodá.si szám 194--196. 
Ara: 10 grm. 7 kr. 

Oleum anlsi. 
-- Anizs-olaj. -

.. . "~közö~sé~·es á~izsgyümölcséböl(anisum vulgare)átpárolog
tata;s .alfa! keszttett, tiszta, színtelen, vagy sárgás, közömbös kém
hatasu es kellemes fűszeres ízű illóolaj, mely + 9 C. foknál meg·· 
szilárdúl, s részben kristályos tömeggé alakú!;+ 20 e. foknál 
azonban ismét teljesen megfolyósodik és áttetszővé válik 
. . A )ó~ot molegfejlödés közben oldja, tömény kénsavval 1~e
leg feJlodes mellett veres tömeggé alakú!, s lehűlés után bor
szeszszel összerázva, a borszesz színtelen 111arad. 

Fajsúlya 15 C. foknál 0.978-0.984 
Alkatrészek : cTegeczes anetltol C H O (80 'l(l • ) l{) 12 --, 010 1 továbbá f'olyékony 

a:nctlwl CuJ-I1 ~ü és egy terpen C
10

II
16

, 

Vizsgálat. 
L Az ánizsolaj 90°/„-os bor

szesz kétszeres va.g;r 11árorn
szoros n1ennyiség'ében teljesen 
oldódjék. . 

2. A fennebbi módon nyert 
oldat (1-2 csepp) vaschlórid
tól (legfeljebb sárgára, de) ibo
lyakék színüre ne festődjék. 

3. l csepp olajat czukorral 
összedörzsölve .és 500 köbcm. 
lepárolt vízzel összerázva, a víz
tiszta ánizsízü (és illatú) legyen. 

-L l rész olaj, 2-3 i•ész tömény 
(saymenf.es) alkoholban oldva, a kék 
lakr11uszpapirt ne vörösítso meg. 

G, Az ánizsolaj + 15 C. fokon alól 
ne váljék lelJ'esen folyóvá. 

Zavaros oldat, ideg·on ola
j októl többnyire terpentinolaj
tól, cedr11solajtól. vagy zsil'os
olajokt.ól származik. 

Ibolya vagy kék színeződés 
k:í.rbó!savat jelez. 

Idegen íz (és illat) idegen 
olajoktól többnyire csillagos" 
ánizs vagy édes köményolaj
tól származik. 

A kék lakn1uszpa_pir vörös színező~ 
dóse idegen (savi kélnhatúsú) olajok 
jelenlétére rr1utat. 

Teljesen folyó készílmény 
többnyire édes köinényo1ajjal 

! ha1nisítva. 

más~ 
lehet 

A_ további hamjsítások kimutatására nézYE11 lásd az illóolajok általá
nos vizsgálatát. 

.A.ra: l grm. 5 ln'0 

35 
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Oleum auranllorum corthmm. 
- Narancshéjolaj. --

A narancs (citrus vulgaris Risso) fris külső gyümöles
héjából sajtolás, vagy a száraz héjából átpárologtatás által 
nyerik. 

Tiszta, sárgás, kissé zöldesbe játszó, közömbös kómhatású 
igen híg, kellemes, kissé kesernyés ízű illóolaj. 

Jóddal eldurran, a szántálfa vörös festékét föloldja s UO"/.,-os 
borszesz ötszörös mennyiségében csak zavarosan oldható. 

Fajsúlya 15 C. foknál 0.850-0.860. 
Alkatrészek: A narancshéjolaj nagyobbára eg,y 175-178 C. foknál 

forró terpenb6l C10lI16 áll. 

Vizsgálat. 
1. 1 grm. olajat 10 grm tö

ményalkoholban oldva, az ol
dat teljesen tiszta legyen. 

2. lrész olaj 2-3 rész tömény 
(savmentes) alkoholban oldva 
a kék lakmuszpapírt ne vörö
sítse meg 

Zavaros oldat többnyire t.er
pentinolajtól vagy zsirosola
joktól származik. 

i A vörös színeződés iclegen 
· (savi kémhatású) olajok je
l 1enlétére mutat. 

A további hamisítások kimutatására nézve, lásd az illóolajok általá~ 

nos vizsgálatát . 
. Ara: 1 grm. 6 kr 

Oleum au1·1mtii ttorum. Oleum neron. 
·- Narancsvirágolaj. 1) -

A narancs (citrus vulgaris Risso) fris virágaiból átpáro
logtatás által nyerik. 

Friss állapotban színtelen, állás közben megsárgúl, néha 
vöröses·-sárgás, vagy barnás sárgássá váló illóolaj, a mely na
gyon kellemes illatú s füszeres kesernyés csípős ízü. 

Jóddal eldurran. 
1-2 rész tömény-alkoholban oldható, további alkohol hoz

záadására (stearopten kiválása miatt) kissé zavaros lesz. 

t) Nem hivatalos. 
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rész olaj fölé óvatosan 1 rész alkoholt öntve, a valódi 
·olaj a kémcső ide-oda himbálásn mellett szép ibolyaszínü fluor
escentiat mutat. 

Fajsúlya 15 C. foknál 0.860-0.880. 
Alkatrészek: Xagyobbára 185-l~l.G C. foknál átpárolható terpe'11ekbűz 

C10H16 áll: továbbá kevés, színtelen, S7.agta.!an és alkoholban nehezen oldhnt6 
ne r(}licnntphorbúl. 

Vizsgálat. 
1. 1 rész olajat, 1~2 rész tömény- 1 Zavaros oldat, idegen olajoktól,. 

'borszeszben olcl va, ar, oldat teljesen többnyire terpentin vag'y zsirosolajok-
tiszta legyen. \ tól származik. 

A további hamisítások kimutatására nézve1 llisd uz illóolajok általá
:nos vizsgálatát 

~lra: 0.10 grrn. 12 kr j l csepp 5 kr. 

Oleum cacao. Butyrum caciw. 
- Kakaoolaj. Kakaóvaj. -

A meghámozott kakaomagvakból (theobroma cacao L.) 
kisajtolt zsirosolaj. Közönséges hőmérséknél törékeny, sárgás
fehér, enyhe ízű, s a magvak kellemes szagával bír. (Aethor, 
benzol és chloroform könnyen oldja.) 

~'ajsúlya 15 e .. foknál 0 950-0.960 
Olvalláoi pont.Ja 30 C; + 22 C. foknál újra megszilárdúL 
Alkat1·észek: Stearinsai·-1 pal;nitinsav·, fJlajsav- 1 lnMrinsav-

1 
arackinsav. 

gl;_vceri<ljei. 

Vizsgálat. 
1. 1 grm. knkaovaj 3 grm. 

aetherbon melegítés nélkül ol
dódjék. 

2. A megolvasztott vajba 
mártott bél, kihülés után meg
gyújtva., elfuváskor kellemet
len fagygyuszagot ne terjesz-
szen. 

Tökéletlen oldat, viasz, 11a
rafiu, vagy fag.vgyn jelenlé
tére mutat 

1'-,agygyuszag, fngygyuval 
való hamisítást jelez. 

3. Ha 10-15 grin. kakaovajat egy ·1 Zavaros folyadék 1 vagy lerakodó 
száraz kémcséíben megolvasztunk, a , szilárdrészek, tisztátalan készít
f'olyadék tiszta le,\[yen és semminemű 1 ményre mutatnak. 
lerakodás ne képződjOk. 

35~ 
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4. Ha 5 grm. kiikaovajat1 5 grn1. i Tejes zavarodás idegen zsiradékok
n1un1onia és 10 grrn. lepárolt ví7. ke~ 1 tól többnyire fagygyutól vagy stearin
verékével összorázunk, a folyadék ne 1 tól származiko 

tejesedjék 1neg. 1 . 

Savszáni 1.7; elszappanosodási szrÍ'ln 191.3; Jóclszáni 34. 

Ára: 10 grm. 6 kr. 

Olmlin bergamottae. 
- Ee:rgam.ottolaj. 1

) -

A citrus bergamia (Risso) zöld és éretlen gyümölcs héjá
ból kisajtolás által nyerik. 

k:evés 
zöld, 

Tiszta, néha színtelen, többnyire azonban egy 
chlorophyll tartalom miatt sárgás zöld, vagy egószen 
közönyös kémhatású illóolaj, mely füszeres kesernyés ízlí s 
kellemes ( czitromhéjolajra emlékeztető) illatú. 

A jodot eldurranás mellett oldja. 
Hosszas állás közben alkoholban nehezen oldható joge

czos tömeg válik ki belőle (bergamottkamfor C,H60 3 vagy 
C15H„O,) 

Fajsúlya 15 C. foknál 0.SG0--0.880 
Alkatrészek: Nagyobbára külöubö7.Ö terpenelc 0 10H16 kevorékéb(íl áll. 

Vizsgálat. 
l. Ela 1 rész olajat alkohollal bár-

1ninG a.l'ányban oldunk, teljesen tiszta 
olda.lot nyorjiink, 

2. 5 köbcm. olaj 5 köbcm. glycerin~ 
nel egy pontosan beosztott kémcső~ 

ben összerázva, megfelelő állás után 
sem az olaj, se1u a glycerin térfo~ 

gata1 no változzék. 
3. Sósav tartabnú ferrocyankalium

olda.ttal összerázva1 vörös-barna szí~ 

nezüdést no vegyon föl. 

Zavaros oldat idegen olajoktól 
többnyire ter1lentínolajtól 1 zsh·os~ 

olajtól vagy néha czitronahéj~ vagy 
narancshéjolajtól szft.rmazik. 

I-Ia a glycerin tér.fogata nagyobbo
dik (s ennek következtében az olaj ó 
kissobbedik) akkor az olaj alkohol~ 

lal van luunisítva. 

A vörös-barna színo?.ödés, réz je~ 

lenlétóre mutat, (s többnyiee réz
edényektöl származik.) 

1\_ további hamisítások khnutatá.sára nézve lásd az illóolajok általá
nos yizsgálatát. 

Ára: 1 grn1. 5 kr. 

1
) Nen1 hivatalos. 
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Oleum cadhmm. 
- Oleum juniperi empy:reumaticum. Füste>s fenyőolaj. -·~ 

A junipems oxycedrus fajából száraz lepárlás által készí. 
tett sötétbarna, sűrű, kátrányhoz hasouló füstős olaj, (mely 
füszeres, keserű ízzel s kátrányra emlékeztető illattal bir; aether, 
szénkéneg és choroform oldja.) 

Alkatrészek. Túlhevített vízgözök által ogy 275 C. foknál forró ter~ 
pen Ü1óH94 választható le belőle. 

Ára: 100 grm. 15 kr. 

Oleum camphoratum. 
- Kámforos olaj. -

1 rész kámfornak 2 rész sesamolajban való (filtrált) oldata. 
Atlátszó és kámfor üledéktől mentes legyen. 
Ára: 10 grm. 6 kr 

Ohmm carvi. 
Kö:m.é11.yolaj. 1

) -

A közönséges kömény ( camm carvi L.) gyümölcséből át.
párologtatás által készített, tiszta, színtelen, vagy halvány 
sárgás, {1l!ásközben egy kissé megvastagodó illóolaj; fűszeres 
csípős ízií, kellemes illatú. 

A jódot, hőemelkedés és gőzök fejlődése mellett oldja. 
Fajsúlya 15 C. foknál 0.910. 
.Alkatrészek. Carvol C10H14 Q (50·-60°/01 ettől származik az olaj illata); 

továbbá kevés. ca1·ven 'ez utóbbinak nincs köményillata, s így az olajban 
-csak alig nyo1nokban szabad jelen lennie.) 

Vizsgálat. 
1. Ha 1 gramm _olajat egyenlő 

mennyiségű tömény alkoholban ol"' 
dunk, s az oldathoz 1 csepp vaschlo~ 
ri<loldatot keverünk, akkor az oldat, 
vagy egyáltalán no változ?.:ék, vagy csak 
alig vöröses ibolyaszínűvé legyen. 

2. 1 köbcm. olaj 1-2 köbcm. alko
holban oldva, az oldat teljesen tiszta 
legyen. 

1) Nen1 hivatalos. 

Barnás-vöx·öses színeződés igen 
nagy mennyiségű carven jelenlétére 
mutat 

Zavaros oldat idegen olajoktól
1 

többnyire zsíros vagy terpentinol1tj
tól származik. 
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B. 2 köbcni. tömény-alkohol s 1 Zavaros oldat igen nagy nlennyi-
köbcm. lepárolt víz keverékéhez 8 ségií oorven jelenlétére mutat. 
csepp olajat adva, teljesen tiszta ol~ 
dat keletkezzék. 

A további hamisítások kirnutA.tásá.ra nézve lásd az illóolajok általános 

vizsgálatát. 
Ára: 1 grrn. 3 kr. 

Olemn caryopbyllonun. 
- Szegfűszegolaj. --

A szárított szegfííszegből (a caryophillus aromaticus vi
rágbimbói) átpárologtatás által nyerik. 

Sárgás vagy barnás színíí, fris állapotban közömbös, ál
lás kö.zben kissé savi kémhatásúvá levő, átható szagú, égető 
füszeres ízű illóolaj, mely egyenlő mennyiségű 90° /„-os bor
szeszben tisztán oldható; egyenlő mennyiségű szénkéneggel 
zavaros keveréket képez. 

A jódot csendesen oldja, tömény salétrnmsavval, nagy 
nwleg fejlődés közben, lángra lobban és fölbomlik. 

Szeszes oldata (10 csepp olaj, 5 gramm alkohol) (25-30 
csepp tQmény) kénsavtól kékes ibolyaszínííre festődik. 

Szeszes oldata (2 csepp olaj, 4 köbcm. alkohol) 1 csepp hivatalos 
vaschlóridoldatt61 zöld, 1 csepp higított (1.20) vaschlóridoldattól pedig kékes 
ibolya, majd vörös és sárg·ába átmenő színt nyer. 

Pár csepp olajat vékony rétegben egy száraz kén1cső falára kenve, 
ha o kémcsöhe brómgőzöket bocsátunk, az olaj kékes ibolyaszíneztídést nyer. 

Egyenlő mennyiségíí ammoniákkal hidegen összerázva, 
lágy, sárgás, kristályos tömeggé merevedik meg 

li'ajsúlya 15 e .. foknál 1.041-1.060. 
Alkatrészek. Eugenol C10I-I12 O~ és egy 254 C. foknál forró terpén 

Cu;Hu (= kö11nyii szegf'íiolaj.) 

Vizsgálat. 

1. :Yieleg vízzel (1.20) össze
rázva, a víz savi kén1l1atást ne 
mutasson. (A kék lakmusz
papírt legfeljebb alig gyengén 
vörös.ítse meg; enyl1e vörösö-

Erős vörösödés idegen ola
joktól, többnyire cassia fahéj
o!ajtól származik. 

dést ugyanis bármely valódi, 
de kissé régi olaj okoz.) 

2. A fennebbi keverók, lehű
lés után átszürlézve, 1 csepp 
vaschlorid oldat hozzáadása ál
tal (állandó) kék, vagy zöld 
színt ne vegyen föl. (Az eugenol, 
mely az olajban vaschloriddal 
kék színeződést mutat, tudva
levőleg vízben oldhatatlan.) 

3. Ha 1 rész olajat 2 rész higított 
alkoholban oldunk, a7. oldat teljesen 
tiszta legyen és bigított alkohol to
vábbi hozzáadására se zavarodjók meg. 

551 

Állandó kék, vagy zöld szí
neződés, carbolsav jelenlétére 
mutat. 

Zavarodás többnyire terpentinolej~ 
túl1 sa.ssafrasolaj tóJ1 copaivmbalzsam~ 

tói, parafinolajtól vagy zsíros ola~ 
jok túl származik. 

A további ba1nisitások kimutatására nézve lásd az illóolajok általános 
vizsgálatát. 

Ára; 1 grm. 4 kr. 

Oleum chnrnmomi casslae. 
- Cassia fahéjolaj. -

A cassia cinnamomum kérgéből lepárlás által nyerelik. 
Tiszta, sárgás vagy barnás színíí, síírűs, közömbös (több

nyire gyengén savi) kémhatású, fahéjszagú illóolaj, mely fű
szeres, édeses csípős ízíí s 90"&os borszeszben minden arány
ban oldható. 

A jódot némi mozgás és a meleg észrevehető fokozása 
mellett feloldja. 

4 csepp olaj 0 fokra lehűtve s 4 -Csepp fiistölgö saléteomsavval ösz~ 
szc~rázva 1 fahéjsavból álló jegeczes tömeggé alakúl. 

J<'ajsúlya 15 e. foknál 1.045-1.065. 
Alkatrészek: Fahéjsavaldehyd C9 H8 0 ; 

és egy terpen CtoHrn. 
továbbá kovós fahéjsav C9H80~ 

Vizsgálat. 
1. 4 csepp fahéjolaj 10 köbcm. 

borszeszszel higítva, 1 csepp 
vaschlóridoldat hozzáadására 
legfeljebb barna s ne zöld vagy 
kékszínüre festődjék. 

Zöld vagy kékszíneződés 

szegfüszegolajtól, vagy eset
leg carbolsavtól származik. 
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2. Füstölgő salétromsavval 
összerázva, ne habozzék (gázok 
ne fejlődjenek). 

3. Tömény nátronlúg hozzá
adására meg ne kocsonyásodjék. 

4. Az olajjal összerázott víz 
édeses, később égető, fűszeres 

izíí legyen. 
5. 1'1._ lepárolt vízzel összerázott olaj 

ólomeczettel keverve fehér zavarodást 
mutat, azonban sárga színeződés ne 
keletkezzék. 

6. 1 grin. olaj 2-3 g'l'm. higított 
alkoholban oldva, az oldat ne legyen 
zavaros. 

7. A fennobbi oldatot eczetsavas ! 

ólomnak higított alkohollal késziilt i 

Habzás vagy gázfejlődés ál
lrnholtól vagy idegen olajok
tól ered. 

Kocsonyásodás szegfüszeg
olaj jelenlétére mutat. 

Idegen íz idegen olajoktól 
szárn1azilc 

Sárga színeződés szegfiiszegolaj 
jelenlétét igazolja. 

Zavaros oldat terpentinolaj, para~ 
fin olaj vag·y zsiros olajok jelenlétére 
mutat. 

A csapadék colophoniun1tól, 
más, gyantanemií anyagoktól 

vagy 
szár~ 

nagyon tömény~oldatával cseppenként : rnazik. 
fél térfogatnyira fölhigítva, csapadék 
ne kelet.kezzék. 

A további hamisítások kimutatá.sára nézve lásd az illóolajok általános 
vizsgálatát. 

Ára: 1 grm. 4 kr. 

Oleum citri. 
Czitromhéjolaj. 

A citrom (citrus limonum Risso) zöld, éretlen héjából 
sajtolás, vagy a száraz héjából átpárologtatás által nyerik. 

Sárgás, igen híg, közömbös kémhatású illóolaj, melynek 
kellemes czitromíze és illata van;' borszeszben tökéletlenül ol
dódik. 

(Vízmentes, absolut borszeszben minden arányban teljesen 
oldható). 

.Tód hozzáadásakor (a sajtolt olaj eldnrran, a lepárlás ál
tal nyert) nem. 

Tömény-kénsavval kezelve a sajtolt czitromolaj azonnal vörösliarnára 
festődik, míg a lepárlás által nyert olaj alig enyhe színeződést mutat. 

Fajsúlya 15 O. foknál 0.840-0.870. 
Alkatrészek: Ozitronikaniphor 0 91-10 0 3 , (mely hosszas állás közben 

színtelen jegeczek alakjában kiválik) ; továbbá különböző terpenek, citral, 
-~stb. ' 

Vizsgalat. 
1. 1 csepp olajat czukorral 

összedörzsölve és 500 köbcm. 
vízzel összerázva, a víz kelle
mes, czitrom-illatú (és ízű) le
gyen. 

2. Ha 5 köbcm. olajat és 5 
köbcm. glycerint egy osztályo
zott kémcsőben összerázunk, 
állás után a térfogatok válto
zást ne mutassanak. 
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Ideg·en, csípős íz és illat ide
gen olajoktól, többnyire ter
pentillolajtól származik. 

Ha a glycerin térfogata na
gyobbodott, akkor az olaj al
kohollal van hamisítva. 

A további hamisítások kimutatására nézve lásd az illóolajok általános 
vizsgálatát. 

Ára: 1 grm. 4 k1•. 

t Oleum crott:rnis. 
- Krotonolaj. -

A croton t.iglium magvából sajtolás által nyerik 
Sárgás, vagy sárgás-barna, síirű, sajátságos kellemetlen 

(de nem avas) szagú (és enyhén savi kémhatású) zsíros olaj, 
melynek kezdetben enyhe, olajos, később tartósan égető íze 
van; víztelen borszeszben (aetherben és chloroformban) minden 
arányban oldható. 

Fajsúlya 15 O. foknál 0.94 0.96. 

Alkatrészek: Krolonolsav, vagy krotonol, továbbá tartalmazza a stearinsava 
_pal1niUnsav-, olajsav~, 1nyr'istinsav-, lauri,nsav-, va1eriansav-, izovajsava, eczetsav-, 
hangyasav-, tiglinsav- stbbi glycoridjeit. 

Vizsgálat. 
1. I-Ia 2 térfogat krotonolajat, 1 tór

fogat füstölgő salétromsavval s 1 tér~ 
fogat lepárolt vízzel erősen összerá~ 

zunk az oldat 1~2 nap eltelte után 
se egészben, se részben ne rnereved~ 
jék meg. 

Teljes, vagy részben való n1egmere
vedés, idegen, nem száradó olajok, 
faolaj, sesamolaj vagy ricinusolaj 
jelenlétére mutat. 

2 2 - 3 csepp olajat 1-2 köbcm. 'I Zavaros oldat, lenrnago1ajjal vagy 
tön1óny kénsavban oldva

1 
az oldat 1nákolajjal való hamisításra mntat 

ugyan sötét színű, dc tiszta legyen. 
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3. Ha 1 térfogat olajat 2 térfogftt Zavaros oldat idegen olajoktól szár~ 
absolut alkoholban oldunk, az oldat mazik, 
teljesen tiszta legyen. 

Savsz{un 49.4; elszappauosodási szám 207.4; jod:':lzán1 102 

Egyes adagja le,qfo"ljebb 0.05 grm. 
.Napi ada.gju legföljebb 0.10 grm. 
• .\.ra · 1 grm. 2 kr. 

OJeum eucalyptl amitrale amygdaHnum. 
- Eucalyptu.sola."j. -

Az eucalyptus amygdalina leveleiből lepárlás által nyerik. 
:Majdnem szí.ntelen (halványsárgás, közönyös kémhatású) 

illóolaj, mely - 18 C. foknál három óra alatt sem fagy meg, 170 
C. foknál forr, s 200 C. foknál teljesen elszáll (Levegö beha
tására kissé sötétebbé és vastagabbá válik). 

Vízben alig, borszeszben könnyen oldható, lavandulához 
hasonló szagú, szájon át belehelve, hűsítő és kesernyés ízű. 

A jódot eldurranás nélkül, csendesen oldja. (Schmidt sze
rint az oleum e. aust. amygdalinum eldurran jóddal, s csakis az 
oleurn e. globul. nem durran el). 

Fajsúlya 15 C. foknál 0.914 (Schimmel szerint o.915-0.931.) 
AJkatrészek : Eucalyptol (Schimmel szerint az ol. e. amyg'd. ne1n tar

t.alma7. eucalyptolt; az annak nevezett anyag nagyobbára phellandrákból áll); 
továbbá c,1/111.ol C10 H18 0 s egy alkoholos vaschlóridoldattal vörösre festődő 

vlienol stbi. 

Vizsgá!llt. 
1. Az eucalyptusolaj hidegen 

fucl1sinnal összerázva1 ne szí
nesedjék meg. 

2 1 köbcm. olajat 2 köbcm. ,iég
eezettel összerázva s 1-2 köbcm. sa
létron~savas nátrium vizes oldatát ad
va hozzá, a kiváló olaj, ide.oda him
bálás mellett, majdnem azonnal je-
geczes tön1egg·é ( phellandrennitrit 
C10H 16N 2 0 3 ) alakul. i 

Vörös színeződés alkohol je
lenlétére mutat 

Ha a keverék nem alakul jegeczes 
tö1neggó, a vizsgált olaj nem ol. e. 
au1ygdalinu.ni, hanem ol. e. globuU. 

A további hamisítások kimutatására nézve lásd az illóolajok általános 
-vizsgálatát. 

_Ara: 1 grm. B kr. 

1 
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Oleum foenlcull. 
- Édes köményolaj. -

Az édes kömény (foeniculum dulce) gyümölcséből átpáro
logtatás által nyel'ik. 

Színtelen (vagy kissé sárgás) híg, közömbös kémhatású 
illóolaj, moly kellemes éd<lskés (nem c·síp6s 1

) ízű és erősen fű

szeres illatú s néha már 0 C. fok fölött megmered. 
Eg:yenlő vagy kétszeres mennyiségű 90°/0 -os bon:i.zeszbe11 

oldható. 
A jódot majdnem mozgás nélkül föloldja. 
Fajsúlya 15 C. foknál 0.95-0.97 
.Alkatrészek: Anetlwl 0 10H 12 0 (mely az ánizsolajban is jelen van) és 

egy terpen C10H16 • 

Vizsgál11!. 
1. 1 grm. olaj 2-3 grm. tö

mény borszeszben oldva, 1 csepp 
vaschlóridoldattól meg ne fes
tődjék. 

2. 1 csepp olajnt czukonal 
összedörzsölve és 500 köbcm. 
vízzel keverve, a víz tiszta kö -
ményízű legyen 

B. 1 gTn1. olajat 2-3 grm. 
tömény borszeszben oldva, az 
oldat a kéklakrnL1szpapir szí
nét ne vörösítse meg 

Színeződés idegen olajoktól, 
ll kék színeződés carbólsavtól 
szár1r1azik. 

Idegen csipős íz idegen ola
joktól, többnyire a növény 
polyváJából készült olajtól 

ered. 
Vörös színeződés, idegen ola

jokra mutat. 

A további hamisítások kimutatására nézve lásd az illóola,iok általá~ 

nos vizsgálatát. 
Anl: 1 grm. 3 kr. 

Oleum byoscyami follorum coctum. 
- Fözött beléndeklevélolaj -

A hyoscyamus szétzúzott fris leveleiből sesamolajjal való 
főzés áltlll nyerik.') 

- ;--)- A -növóny polsvájából készített olaj sötótebb színli, kevésbé kelle

mes illatü és csípős ízű. 
2) Ba az előállítás alkalmával a nedvességet nem üzzük el teljesen, 

akkor a készítmény vagy egyáltalában ne1n, - vagy csak alig fog hyos~ 
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Tiszta, átlátszó, többé-kevésbé világos, legtöbbnyire sötét 
zöld színű olaj, a melynek (az előírt készítés mód miatt) több
nyire kissé kellemetlen (pörkölt) szaga van. 

Vizsgálat. 

Ha 10 kbcm. olajat 10 kbcm, ólom~ 
eczettel összerázunk) szürkés zöldes 
kenetet nyerjünk. 

Sárga vagy vöröses szineződés, 

többnyire cut•cnmával és indigóval 
festett készítményt jelez, 

Az alkalói<la n1ennyiségének n1eghatározása. (Dieterich szerint.) 

250 grm. olajat 100 grm alkohol és 2 csepp higított kénsav keve
rékével (mindig új adagot véve) 4-szer egymásután kirázva, az Hy módon 
nye1·t-, egymással egyesitett és megfiltrált alkoholos kivonatokat egy lemért 
porczellán csészében enyhe hőnél (50-60 e foknál) 5 grm1•a pároljuk be, 
E maradékot egy jól záró üveghenge.rben 2G grm. lepárolt vízzel erősen 

összerázva, egy pár porczig állani hagyjuk, s ezután egy megnedvesített 
szürőpapiron átfiltráljuk) s a hengerüvegben visszamaradt 1naradékot 2G 
grm. lepárolt vízzel, hasonló módon kezeljük, 

Az ily módon nyert, egymással egyesített és savi kémhatású szüre~ 

<lékeket 50--60 e foknál elpárologtatjuk s 0.1 grm. márványból égetett mész
porral összekeverve, nehány perez mulva ez utóbbiból még 7.5 gramrnot 
adunk hozzá, s a jól összekevert port, egy Barth el-félo extraháló készülék
ben aethe1·rol kivonjuk. 

Az aetheres kivonatot 1 köb cm. lepárolt vízzel keverve, 30 C. fokot 
meg nom haladó hőnél nag;i;o1i óvatosan 1.5 grammra pároljuk be, s ehez 
előbb 0.5 köbcm. bigított alkoholt, az után 10 köbcm. lepárolt vizet adunk. 

Végre a folyadékhoz indikatorul 1 csepp rosolsavoldatot (1: 100 spir. dil.) 
adva, 1/ 100 normál kénsavval addig titráljuk, míg a folyadék vörös színe 
állandóan eltlinik. 

eyámint tartalmazni. 1víinthogy Dieterich szerint a byoscya1nusban az alka
loida valamely1 csakis magasabb hőnél bomló szerves savhoz, valószínűleg 
almasavhoz van kötve, ennélfog·va okvetetlen szükséges, hogy az előállítás 

alkalmával legalább is olyan hőt alkalmazzunk, a mely által az alkaloida 
a szerves savtól elválva, az olajban föloldódjék, (a sav pedig elillan). 

Ezen körülmény azonban csak akkor áll elő, ha a nedvességet már 
teljesen eliizve, a készítményt még rövid ideig f6zzük. N!inthogy azonban 
.az ilyen, talán kissó tülhovített készítménynek a legtöbb esetben kellemet
len (pörkölt) szaga van1 ennélfogva nagyon czélszerű lenne, ha a magyar 
gyógyszerkönyv is e készítmény előállítása alkaln1ával, a Dieterich mód~ 

szerének legalább alapelveit követve, a hyoscyarnns leveleit előbb ammoniá= 
val (vagy alkoholos ammoniával) áztatná, minek következtében az alkaloida 
az ammonia által vegyületéböl föltárva, leválasztva, enyhe hőnél is könnyen 
biztosan, jóval nagyobb, sőt esetleg teljes mennyiségben átvihető lenne az 

+ 
1 

1 

1 

1 

J~ 

1 .... 
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Jl.1inthogy a. titrálásra .elhasznált (vagyis az alka.lóidától n1egkötött) 
rninden 1 kbcm. 1/ 100 nor1nál kénsav 0.00289 grn1. hyoscyaminnak (bele 
értso a jelenleYŐ atropint és b,voscint is) felel meg, ennélfogva a titrálásra 
elhasznált 1;100 normál kénsav köbcentimetereinek számát 0.00289-czel szo· 
rozva, megtaláljuk a vizsgálat alá. vett olaj alkaloida tartalmát. 

Az alkaloida tal't;:i,lom az előállítás minősége szel'Íot 0.0010/0 -0.0158°/ 0 

Ara: 10 g·r1n. 3 k1'. 

O!eum jecoris aselH íl.avum. 
Sárga gad6czmájolaj. Sárga halmájolaj. 

Szármirzás. A tőke gadócz (gar!us morrhua L. vagy morr
hua vulgaris Clog.) és más gadócz fajoktól nyert olaj. A gadus 
morrlma a lágyuszonyúak (rnalacopterygii) rendjébe és a gadócz 
félék (gadoidei) családjába tartozó hal, a mely az északi ten
gerekben él. r,egnagyobb mennyiségben a norvég partokon és 
a Newfonland előtti zátonyokon fogják. E halak májából az 
olajat legnagyobb részt gyát'ilag állítják elö, s ma már igen 
kevés azon olaj mennyisége, a melyet a nép (halászok) készít 
s csupán azon halakat hasmálja föl a nép halmájolaj készí
tésre1 a rr1elyek_et a gyár hibás, va.g·y régi voltulz lniatt nem 
fogad el, s épen ezért a halászok készítette halmájolaj kevés 
értékü és. tisztátalnn, mivel az olaj annál értékesebb, minél 
g-yornabban lett földolgozva. Ez olajnak előállítása igen primi
tiv inódon, úgy történik1 hogy ·a 1nája]zat n1egtisztítatla.núl epe
hólyagostól együtt kádakba hányják s a felület.re szivárgó 

ola,iLa, s ily módon az orvoslás czlljának teljesen 1negfolelő készítményt 
nyernénk. 

fTa azonban - az eHíállításra vona.1kozölag még tovább n1cnvo, -
100 gr111 . .finonn•a podtott hyoscyamus lcvcleU 10 grin. alkohol, 36 grtn. 
aether és 4 grm. ammonia keverékével meg·nedvesítvo, egy perkoláló készü
lékben l öráig állani hagyunk} s ozen idő olteltével1 a inegnedvosített töme
get elegendő mennyiségíí aetherrel perkoláljnk> s végre az ily módon nye1'L 
aetberes folyadékot 1000 gTm. sesa1nolajjal összekeverve1 az aethert az 
olajról lepároljuk (fölfogjuk), akkor olyan készítményt nyerünk, a mely 1 
klg1•n1, olajban 0.158 grrr1. alkaloidát, tehát 1najdnom annyit tartalmaz, mint 
maga a (100 grm) hyoscyamus (0.15ü), míg a gyógyszerkönyv szerint olőc· 

állított készítn1énynek, a legjobb esetbon is ahg van 0.010 grm, hyoscyauün 
tartalma, (beleértve az atropint és hyoscint )s). 
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olajat 2-3 hétig naponként lemcrik Az első napokban lemert 
olaj tiszta és világos siínű (ol. jecoris aselli album) a későbbi 
azonban sötétbarnás és igen kevés értékü. A gy1írilag való 
előállításnál, miután a májról az epehólyagot gondosan lefejtették 
3 föle eljárást követhetnek: 

1. Vízfürdőn kiolvasztják a májakat, vagy 
2 kazánokba téve gőzt bocsátanak rá, vagy végre 
3. olyan ónnal bélelt kettős falú üstökbe helyezik a hal

májat, a melynek kettős fala közt gő1, kel'ing, s ügyelnek 
arra, hogy a májak 50-60"-nál magasabban ne legyenek 
fölmelegítve. Ez utóbbi eljárással nyerik a legértékesebb 
olajat. 

A norvég halmájolajat ezután még - 5 C0-ra lehütik, a mi
kor a stearin megszilárdul s az erről leöntött olaj hidegben 
nem fog megzavarodni. 

Színe hal ványsárga 1 vagy aranyszínüi {Ltlátszó, sűrlís, sa
játságos halízű és szagú, közömbös, vagy igen gyengén savi 
kémhatású. 

90°/,„os borszeszben körül-belül 2.5 száz;llék oldódik; l 
rész, 15 rész forró víztelen borszeszben teljesen oldható. 

Egy csep olajat 20 csepp szénkénegben (vagy chloroform
ban) oldva és 1 csepp kénsavval összerázva, a keverék egy 
pillanatra sötét ibolyavörös színüre festődik. (Később barna
vörös, s végre sötétbarna színeződést nyer.) 

Fajsúlya 15 C. foknál 0.925-0.933. 

Alkatrészek: triolein, tripalmitin, kevés tristearin, cho
lesterin; továbbá jód, bróm, chlór, phosphor, kén, végre asellin 
Cz;H34N,, morrhuin C, 9H 21N3, morrlminsav C,H1,NO, stbbi. 

Vizsgálat. 

1. Higítot, (savmentes) al
kohollal, halmájolajat összeráz
va, az alkoholba mártott kék 
lakmuszpapir, vagy egyálta
lában ne, vagy csak: gyöngén 
vörösödjék meg. 

Erős vörösödés többnyire 
avas olajtól ered. 

2. Az olajat 0 C fokra le
híítve, hosszabb állás után sem
mi, vagy csak igen kevés stea
rin váljék ki belőle. 

3. 5 köbcm. olajat 5 köbcm. salét~ 

romsavval összerázva s kevés (1 grm.) 
rézforgácsot adva hozzá, az olaj vö
rös színt ne nyerjen; pár órai állás 
után az olaj ne vastagodjék meg, se 
pedig szilárd zsiradék no váljék kj 

belőle. 

4.10-15csepp olajat eg'y óra üvegbe 
adva, az edény oldalán 3-5 csC'pp 
(1.50 fajsúlyü) füstölgő salétromsavat 
engedünk az olajhoz folyni, a midőn 
is valódi halmájolaj az érintkezés 
helyén előbb piros, összekeverés után 
tüzvörös, végre rövid idő mulva czit
romt~árga színeződést nyer. (Kremel). 
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~agy menny1segu stearin, 
zsirosolajoktól, vagy nem hi
vatalos halolajoktól származik. 

Vörös színezöd6s sesa1noloj, zsira
dék kiválása, vagy az olaj megsürí't· 
dése zsiros ola;jak1 többnyire faolaj 
vagy repczeola._j stbi jelenlétére 1nutat. 

I-Ia az érintkezés helyén előbb kék, 
kovorés után barna, s végre 2 -3 óra 
mul va sárga színeződés áll clii, akkor 
gadus carbona1·iustól nyert, vag·y eset· 
leg japáni halmájolaj van jelen; (ez 
utóbbinál néha a kék.szín mellett vö
rös csíkok is lépnek föl.) Ha a kénile 
kezdetben színtelen s csak hosszabb 
idő mulva áll elő barna színezi'ídés, 
akkor a hamisítás fóka-fajoktól n,vert 
olajjal történt. 

Jódsziim 140-14_4; elszappanosodási szám 171-189 (Krernol). 

A zavaros vagy avas olaj ne használtassék. 
Ára: 100 grm. 17 hr. 

Ohmm juniperi. 
- Eo:rókaolaj. -

A közönséges fenyő (juniperus eommunis L.) gyümölcsé~ 
bői átpárologtatás által nyerik. 

Színtelen vagy sárgás, híg, közömbös kémhatású illóolaj, 
a mely (kesernyés-balzsamos) boróka-ízíí és (sajátságos) borúka
illatú. 

Borszeszben nem igen oldódik (1: !J-10 rész 90 °fo-os al-
koholban); be.nzolban, chloroformban és szénkénegben jól old
ható. 

.Jó ddal meleg és gőz képződés mellett szétdurran. (A fenyő
magvakból készült olaj nem, s csakis a fenyő fájából nyert, 
vagy a terpentintartalmú olaj durran el). A fuchsint nem oldja; 
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levegő behatása alatt gyantás anyaggá változik. (Ilyenkor al
koholban könnyebben oldható). 

l<'ajsúlya 15 0. foknál 0.840--0. 900. 
Alkatrészek: l{iilönbözö terpenek (C1(1H16). 

Vizsgálat. 
1. 2-3 grm. olajat egy kis 

jegecz fucl1sinnal összerázva, 
az olaj színeződést ne nyerjen . 

2. 1 csopp olajat czukorral eldör
zsőlve és 500 köbcm. lepárolt vízzel 
összerázva, a víz tiszta fenyő-, és ne 
csipös ízü legyen. 

3. 5 köbcm. tömény-alkoholba 1 csepp 
(hivatalos) jódfestvónyt adva, ha ezen 
oldathoz 21 vagy legfeljebb 3 csepp 
valódi fenyö111agolajat keverünk, ak
kor a jód sárga színe, pár percznyi 
keverés ut.án, teljesen eltíínik 

Vörös színeződés 
jelenlétére mutat. 

allrnl.wl 

Idegen, csípős torpentinnernü íz és 
illat terpentinolajtól vagy g-yakran
fenyöfaolajtól (ol. juniperi lig·ni) szár 
mazik. 

Ha a jód színének eltüntotósóre jó

val több csepp olaj szükség·es, akkor 
vagy fenyőfaolajjal, vagy ter_penti:n
nel kevort olajjal van dolgunk. (Ha 
az olaj :uag·yon régi, akkor e ké1nlo
lés nem eléggé n1egbizható) 

11_ további hamisítások kimutatására nózve lásd az illóolajok általá-

nos vizsg·álatáL 
.t\ra: 1 grrrL 2 kr. 

Oleum Jauri. 
- Babé:rolaj. ~ 

Fris babér (laurus nobilis L.) magvaiból, (gyümölcséből), 

kisaj tolás által készített, zöld, lágy kenőcshez hasonló, (nyári 
idiíben siírűfolyó) szemcsés, babérszagú, keserű füszeres ízű olaj, 
mely +35 0. foknál teljesen rneg·olvad, s S rész forró, víztelen 
borszeszben, valamint másfél rész act.herben teljesen oldható. 

Alkatrészek; Lanrostearinsav vagy laurin (a, laurinsav glycoridje) CuH,:; 
(O.C1):-I211 0)s (mely az olajból kijegoczodve, képezi az olaj szemcsés részeit), 
továbbá babérkamph01· 02~Hu0Ü3 ·illóolaj chlorophyll, (ettől szárrna.zik az olaj 
zöld színe). 

Vizsgálat. 
1. A1nn1oniával összerázva1 

szí11ét ne igen változtassa meg·. 
Ha a készítmény színe na· 

gyon változik, vagy (holyeseb
ben), ha az ammonia (kék) 
színeződést nyer, akkor réz 
van .jelen. 

2 :\Iegolvaszt.ot.t babérolajat 
egyenlő mennyiségií amylszesz
szel keverve, tiszta, vagy csalc 
lcissé zavaros, n1eg nen1 1nere
vedő oldat keletkezzék. 
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Mcgmeredő oldat, idegei! 
anyagokra, miivi uton uyert 
készitmé11yre mutat. 

!J. 10 g·rnt. olajat 20 grm. tömé11y Vörös szineződós curc1unától szár~ 
a.lkoholltd gyakori összerázás mela ma.7.ik. (Curcu1uával és indigóval fos~ 
1ett 5 ~10 perczig· vizfiirdőn hevítve, tett, s többnyiro fagygyuból, olajból 
ha. a kihül(1s után Ieöntölt alkoholt és zsírból rnüvi üton készített ba1ni
a.1nn1oniával összerázznk1 a folyadék sítvány1 a melynél egyszersmind a 
se vörös1 se kék színeződést ne nyerjen. [ sze1ncsés állo111ány is hiányzik) ; kék 

színozlídós1 réz jelenlété1'0 1nutat. 
4. 2 grm. olajat 4 gr1u. aetherben 

oldva, az olaj kék, sárga va.gy zöldes 
porne1nü lerakodást ne mutasson. 

5. A. fonnebbi oldatot arnmoniával 
összerázva, kék szíueződés ne áll~ 

jon be. 

l(ék lerakodás indigótól, a sárga 
curcuinátó1, a zöldes pedig kettőnek 

keverékéből származik. 
I\.ék szí11o:>:ődés rézzel fertőzött kó

szítményre mutat. 

Sffvszcíui 17·6 els.zappanodás·i szá·1n 206.6, jóds.::xi1n 49. 
At·a: 10 grn1. 3 k1·. 

Oleum Javandulae. 
- Lavandulaolaj. -

A Javanclu]a officinális virágaiból átpál'ologtatás által 
nyerik. 

Színtelen vagy sárgás~ kissé zöldesbe játszói híg, k:özöm
bös kémhatású, kellemes lavandula szagú iilóolaj, a mely 90 
'/0-os borszeszben minden arányban, nemkülönben jégeczetben 
is oldható. 

Jóddal nagy meleg és gőz fejlődés mellett eldurran, a 
fuchsint nem oldja; levegiín állás közben savi kómhatásuvá 
lesz és meggyantásodik. 

Fa,jsúlya 15 0. foknál 0.885--0.900. 
Alkatrészek i Lavanrlnlacauipho1· C10Hrn0, a Inoly állásközben néha 

kijegeczoclik; továbbá egy 200-210 e. foknál forró te1pen stb. 

'Vizsgálat. 

1. 1 grm. olaj, 2 grn1. higított al- 1 Zavaros oldat, terpentinolajtólt 
koholban oldva) az oldat teljesen tisz- ;va.gy copaivabalzsa:m.tól származik. 
ta logyen. 

36 
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2. Az olaj kellemes lavanÜLllrt illatú ! Átható, r.erpentinhez hasonló illal, 
Jegyen. 1 többnyire a lavandula spica olajával 

történt hamisítást jelez. 

~\.. további ha.misítások kimutatására nézve lásd a;i; illóolajok általános 

vizsgálatát. 

1\_ra: 1 grn1. 4 kr. 

Oleum Uni lotum. 

- Mosott lenolaj. -

Lehetőleg fris áru beli lenolaj ból lepárolt vízzel való ki~ 
mosás {1lta1 nyel't zsirosolaj, mely átlátszó, sárga színü (a 1ne
legen sajtolt olaj sötét siu·ga, vagy sárgásbarna) sajátságos 
s~,agú ós eny11e ízü; vékony rétegben a levegőn _lzönnyer1 
kiszárad és még -20 C. foknál is cseppfolyó marad. 

Aether, benzol, petroleumaether és szénkéneg oldja. 

Fajsúlya 15 C. foknál 0.936-0.940 
Alkatrészek: A lcnolajsaz (l-inolei11), glyceridjei továbbá kevés olein 

.Pal111ilin, '})iyristi.n és sfc(1ri.u. 

Vizsgálat. 

1. 5 ktibcin. olajat, G köbc1n. sa
létron1savval s kevés (1 gr1u.) réz
forgáct:1csal összerázva, több órai (eset- ' 
leg 1-2 napi) állás után az olaj no 
szilárduljon meg, se szilárd zsil·atlók 

ne váljék ki belőle. 

Ha az olaj tö!Jbó-kevésbé megszi

lárdul, vagy ha szilárd zsiradék vá
lik ki belőle, akkor idegen zsiros 
olajok vannak benne. 

2. l-2 grm. olajat kétszeres rueny- Bal'na szinezfídés vagy barnásfeke~ 
nyiség·ű ae.therben oldva, s az oldat- ! tés csapadék kéntartnln1ú. olajoktúl, 
hoz 1 rész sn,létromsavas ezüst és 50 j többnyiL"e repcze és 1n1u;;tár (zsiros) 

rész alkohol oldatából ű-10 cseppet [ o.lajától származik. 
adva, a kevoréket zárt edényben és 
sötét helyen állani hagyjuk; pál' óra 
elteltével az oldat se barna színezG-
dést ne mutasson, se barna (kén-
ezüstből álló) csapadék no keletkez-

7.ék benne (Schneider). 
3, 10 g'l'm. olajat, 3 grm. olvasztott 

nát.ronhyclrátnak 30 gr1n. alkoholban 
való oldatával elszappanosítunk s az 
elszappanosított tömeget tajtki'.íporral 

Az aether elµárolgása után nye1•t 
maradék parafinolajtól vag-y n1ás, el 
nem szappanosítható ásványolajoktól 
származik. 

1 

t 
1 

t 

1 
1 

összekeverve, kiszárítjuk s végre aet~ 1 

.herrel kivonjuk; a leöntött aeLhel' el~ 1 

pá.rolgá~a után maradék ne legyen. 

5fii3 

Atlátszó, ny:ílkától mentes, száradó, (de avas ne) leg·ven. 
Savszá11i 0. 7-6.0; elszappanosodási szri1n 1fl4.3-l8G ; jórls.::rí.in 1fiG'---__:1 DO. 

.. 5..ra: 100 grrn. 23 kr. 

Oieum llni ve11ale. 

1\ len 111agvaib<Jl 
nyerik. 

~Lenolaj. -

(linurn usitatissimum) kisajtolás által 

Átlátszó, s:.irga színü, vékony rétegben n. Jevegőn könnve11 

kiszáradó, sajátságos szagú, enyhe ízü, zsiro8o1aj, a i11e1y 1; 1ég 
-20. C. foknál is cseppfolyó marad. 

Fajsúlya 15 C. foknál 0.\136-0.940. 
Ne 1egyen avas1 sÜl'Űn folyó 
r::anlisítAsokra ügy Yizsgálható1 mint a mosott lenolaj. 
Ara: lOO grm. 12 kr, 

Oleum macldis. 
Sze:recsencti6héjo1aj. 

A fris szerecsendióhéjából (myristica fragrans) átpárolog~ 
tatás :ílial nyerik. 

Sárgás színlí (állás közben vörös sárgás) áttetsző, 11íg, kel-, 
lerr1es szerecsendióhój szag·ú, eleinte enyhe, késöbb csípős, égető 
ízií illóolaj, moly 6-1 térfogat ~0°;, -os borszeszben teljesen 
feloldódik:, s ogyenlö rósz szénkéneggel tisztán lceverl1ető. 

,Jóddal hevesen eldurran ; a ftrnhsin t nem oldja. 
.!<'aj súlya 15 C. foknál 0.870-0.920 (Schimmel szerint0.855). 

. Al~atr~~~ek.'. .~VIyristicnl 0 10H160, továbbá egy gyaotanemü anyag 
C40 l:J.'iuC\, es kulonhozo terpenek. 

Vizsgálat: 
1. 2-3 grm olajat fuchsin

nal összerázva, az olaj színe
ződést ne nyerjen. 

Vörös színeziídés alkohollal 
eszközölt. hamisítást jelez. 

.t\. toY ábbi hami> ítások kin1utatására néZ\'e lásd uz illóolajok általános 
vizsgálatát. 

A_ra : 1 g'l'n1. 5 kr. 

3G* 
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Ohmm majoranae. 
- Majoranaolaj. -

A kerti majoránából (majorana hortensis Mnch; origa·· 
num rnajornnae L.) vízgőzökkel való átpárologtatús által nyerik. 

Sárgás (vagy néha zöldes) híg, kissé savi kémhatású, sa
játságos szagú, égető ízü illóolaj, a mely állásközben meg.· 
bamúl és meggyántásodik. 

A jódot csendesen, meleg fejlődés nélkül oldja s egyenlő 
mcnnyiségü 90°/o·os borszeszben oldható. 

Fajsúlya 15 C. foknál 0.895-0.910. 
Alkatrészek: Egy stearopten Cr 4H30Ü 5 (?), a n1ely hidegben való hosz

szabb állás mellett az olajból kijegeczedik és tön1ény kénsaviól vörös színe
zörlest nyer; továbbá egy :178 C. foknál forró terpen C10 Hrn. 

'lizsgálat. 
1. Eg,yenlö mennyiségü lö1nény

alkoholba.n oldva, az oldat teljesen 
tiszta leg-yen. 

Zavaros oldat idegen olajok több
nyire terpentinolaj jelenlétére mutat. 

A további hamisítások kimutatására nézve lásrl az illanó olajok áltaJá-

nos -vizsgálatát. 
~4xa: 1 grm. 13 kr. 

Oleum menthae crispae. 
- Fodrosmentaolaj. -

A fodrosmenta (mentha crispa L.) vagy különböző válfajai 
leveleiből vízgőzökkel való átpárologtatás által nyerik. 

Sárgás, vagy zöldos sárgás, híg, állás közben megsürűsödő, 
sajátságos szagú, égető, hüsítő ízü illóolaj, a mely egyenlő meny
nyiségü 90°/0-os borszeszben (sőt minden arányban) oldható. 

A jódot, melegfejlődés közben oldja„ 
Fajsúlya 15 C. foknál 0.8\l0-0.940 
Alkatrészek: 1\fenta-carvol C10H1 ,10 és többféle terpen. 
'Tizsgálat. 

1. 1 csepp olajat czukorral eldör
zsől-ve és 500 köbcm. lepárolt vízzel 
összerázva, a víz tiszta fodrosmcnta 
ízű és illatú legyen. 

Idegen íz és i!Iat idegen olajok·· 
tól származik. 

A további hamisítások kimutatására nézve lásd az illóolajak általá„ 

nos vizsgálatát. 
Ára: 1 gT1n. 11 kr. 
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Oleum me11thae plperi.tae. 
- Eo:rsosme:ntaolaj. -

A borsosmenta (mentha piperita L.) leveleiből vízgőzök
kel való átpárologtatás által nyerik. 

Víztiszta, V'1gy kissé sárg'ás (néha zöldes), igen híg, 
közömbös kémhatású illóolaj, a melynek jellemző .illata ós 
égető, csípős hlisítő íze van (A levegő behatása alatt mogsű
rüsödik s elgyántásodík, s illatából veszítve, terpentinhez hasonló 
illatot vesz föl). 

Egyenlő mennyiségü \J0°/0 os borszeszben oldható. 
A f'uchsint nem, a jódot ellenben nyugodtan oldja. 
5 csepp olajhoz 20 csepp tömény salétromsavat adva 

az olaj minden szombetünő behatás nélkül, vöröses-barnár~ 
festessék, a nélklil, hogy egy óra lefolyása alatt megrne
reveclnók; körülbeliíl 3-szoros mennyiségü borszesz hozzáaclá· 
sára ped.ig rózsaszínü (hosszabb állás után rnegkéklllő) oldat 
keletkezik. (E szírneactio, a melyet tcrpentinolaj jelenléte nem 
gátol meg, még inkább előáll, ha 50 csepp olajhoz 5-6 csepp 
salétrnrnsavat adunk.) 

Kónsavval, ch!oralhyclráttal, jégeczottel, karbólla.l és sa.\icylsa\'val szintén 
All elő többó-kevésbé zöldos1 kékes, ibolya színreaclio) a!l.onbnn a borsosu1enta 
olaj hosszas állás után elves,,;ti képességét szÍlH'eactiók elöidézés61·e.) 

F:1;jsi1lya 15 C. foknál 0.900-ü.\120 
.A.Ikatrészeh: 1\1enthrtka'/Jifo1· vagy ·1nenthol C10 H1uOH a. mely hosszabb 

ideig hidegben való állás közben az olajból kijege<l; toyábbá ke~'és 1nenthon 
C10II130 és különböző terpeuek. 

Vizsgálat. 
1. 1 grm. olajat 1 grm. tö

mény alkoholban oldva, az ol
dat teljesen tiszta legyen. 

2 1 csepp olajat, czokorral oldör
zsölve és 500 köbcm. lepárolt -vízzel 
-Osszerázva., a vi;i; tiszta borsostnenta 
izű és illatú logyon. 

3. Ha0.1-0.2grm.jódot egy porczellá.u 
csészében borsosmenta olajjal megned
vesítünk, se hőfejliídós, se durranás 
ne keletkezzék. 

Zavaros oldat idegen ola-

i 
joktól, többnyire terpenti11-
olajtól vagy. zsirosolajoktól 
szárn1azilc: 

Íclogen illat idegen olaJoktól erod. 

A hőfejlődés vagy durranás több
nyire terpentinolaj 1 vagy hasonnemű. 
idegen olajok jelenlétóre; kevés gőz 
és enyhe h6 fo1lro.~111entaolajra mulat 
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_Egy S?:áraz ké111csövet borsos1nen
taolajjal n1ajclne1n tele töltve) egyenlő , 
rész hó és konyhas6 (hideget fojlesztő) l 
keverékébe állítva, 10--15 l}Cl'CZ mul- ! 
va ar, olaj si_irü lesz és átlátszóságát 
elveszíti. Ila most a ffÍÜ'lt o!ajtöineg
hoz nehány 1nenthol jegeczet adunk, ' 
akkor rövid idő mulva a.z olaj jego-
czes tö1neggó nlered. (Schi1nn1el). 

Ha az egész olaj, vagy annak bi~ 

zonyos részti folyékony marad, ak
kor az olajból az Usszes, vagy bi~ 

zooyos tnennyiségii 1nenthol1 csalás 
czÁljából elt.lívolíttatott 

1\_ további haniiflítások kin1ntatásárn. nézvo lásd az illóolajok á!talá-

11os vizsgálatát 

Ára.: 1 gTn1. 16 kr. 

Oleum phd sHvestris pro h:ibalatl.one. 
Oleum foliQ:rum pini. Olet,1rn, lanae seu .satarum piui 

F.@nyőlev®lolaj. -

Az ordei fenyő (pinus silvestris L.) leveloibiíl és galyaiból 
vízgőzökkcl való átpárologtalás által nyerik. 

Színtelen, vagy kissé sárgás (néha sárg'ászöldes) liíg1 kel
Jernes fenyöszagú illóolaj, n1eJy a levegőn könnye11 rneggyán-· 

túsoclik:. 
Aetherben és vízmentes borszeszben könnyen, 10 rész 

(sőt G--6 rész) tömény alkoholban szintén oldható. 
Fajsúlya lG C. foknál 0.872. 
Alkatrészek: Különböző te1-r1enck. 

Vegyi tulajdonságaira nézve a terpontinolajhoz ig'en 11a

sonló. 
Ára: 10 gTu1. 13 kr. 

Oleum l'icinl. 
Himbojolaj. Ricinusolaj. 

Lehámozott közönséges himbojmagvakból (ricinus com
rnunis L) enyhe meleg alkalmazása mellett kisa.jtolús és szür
lézés által nyerik. Atlátszó, kissé sűrű, majdnem színtelen, 
vagy sárgás színű, sajátságos szagú (a hidegen sajtolt egészen 
szagtalan) és (alig karczoló) ízű zsirosolaj, mely vízmentes 
bomzeszben, (továbbá aetherben, chloroformban és eczet.savbAn) 
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minden arifíí.yban, 'í rész 90°/0-os borszeszben (többnyire ke~ 
vcsebben isi teljesen, benzinben pedig zavarosan oldható. 

Vékony rétegben, a levegőn lassan (g-yantanemű tömeggé) 
n1egszárad. 

Ilidegbon (stearinból álló) jegeczos pelyhek kiválása 11101.lott 1uegza.~ 

varodik, jobbv,u lebííLve, --18 C. foknál teljesen 1negruercd. 

llajsálya. 15 C. foknál 0.950-0.\JIO. 
Alkatrészek: _Ricüwlein C3H5 (0.018H.n0~)g és (Hz előbbivel izo111cr) r·i

ci.1úsolein C3I-In(O.C1~1-!3~0~).~, (előbbi a ricinusolajsav," utöbbi a rieiniso\sav 
glyceritlje); továbbá kevés stearin és palnátin; (olein hiány.,,ik). 

Vizsgálat. 
1. G grDL olajat, 1;)~~;) gTni. 1 

tömény alkoholban oldva, az 
oldat teljesen tiszta legyen. 

2. Ha B gr1n. olajat B gru1. s:;;:én· 
kénegben ol(lva ezen oldatot neháoy 
perc:;;:ig 1 grm. tiszta, tömény kén~ 

savval összerázzuk, akkor sárgás vö„ 
rös, Yagy legfel,iebb alig barnás ;:;zi

neződés keletkez:zók. 

3. 5 gr1u. olajat G köbc1n, salétrotn· 
saYval s kevés (1 gl'nL) l'ézforgács~ 

csa.l összerá?-va., azonna.l) vagy rövid 
idő alatt szilárd tömeggé váljék 

~avaros oldat ide~en zNiros~ 
ofa,iold&I szál'mazik. (Tiszta 
oldat még nem jolú az!., hog",Y 
idegen olajok nincsenek benne, 
mivel ricinusolaj jelenlétében a 
különben egyn1ag11kra alko
holban olclhatlan zsirosolajok 
is mig-smértékben olclhal.ókká 
vólnak). 

Darnásvöl'iis szí11PzűdéB, va,ug i.gen 
nu1gas \nieg ne1n engedett) hőnél saj
tolt olajtól, va.gy ideg'en olajoktól, 
vagy vógre oly gyantától sz~rma~ 

zik, a moly a ricinusmagvakból neni 
8ajlolás, hanc11t s,<:r!Jikóieggel vuüí lci--

, 11011.ás által nyert ola.j!u1·n tal!illiató. 
(Az ily gyantatal'tal111ú olaj, igen he~ 
ves hatású.) 

i Ha többó"kovésb6 folyékony 1nal'ad, 
: akkor idegen olajokkal van bami.

sítva. 

Sa·vs.z-&1n 4; els:u1ppanosodási szrinl 181; jód.<ztíin 84-85. 
Ára: 100 gr1u. 25 kr. 

Oleum rosae. 
- Rózsaolaj. -

;-\_ da111aszJ:.:usi rózsa (rasa damascena ~1.; és rosa contifolia 
J_,.) fris leveleiliől vizgőzökkel való átpál'Ologtatás által nyerik. 
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Színtelen vagy 11alván;ysárga, suru, kellen1es rózsaillatú, 
savi kémhatásCi illóolaj, a mely vízben alig, borszeszben töké
letlenül oldható; már + 12 e. foknál megmered, + 15 e. foknál 
azonban ismét megfolyósodik. 

A jódot csendesen, a vörös szántálfestenyt teljesen oldja. 

Fa,jsúlya 15 C foknál 0.830-0.890. 
Alkatrészek: Egy (eddig móg bóvobben ne1n isn1erl) éleuytartal1nú 

illóola;' (elaeopton)> melytől nz olaj jHata szár111azik és egy <flenymentes szftgm 

talan stcaroplen C16H3". 

Vizsgálat: 
1. 2-3 csepp rózsaolajat 2 -

3 csepp tömény kénsavval ke·· 
verve, kellemes, rózsaillat ke
letkezzék. 

2. 1 csepp olajat czukorral 
eldörzsölve s 600 köbcm. lepá
rolt vízzel összorázva, a víz 
kellemes rózsaízü és illatú 
legyen. 

3. l rés11; rózsaolajat 5 r·ész chloro· 
formmal fölhigítva s 20 i•és:T. tö1nény~ 
alkoholt adva hoz:T.á, rövid idő {eset
leg 16ra) ~nulva stoaroptén jegcc:T.csil
Jámok válnctk le; a jegeczekröl le~ 

szürlézott. folyadék (a lepárolt vízzel 
mogncdvesített) kék lakmuszpapir 
színét ne vörösítse meg. 

4. + 11 e. fokon alól a rózsaolaj 
merevedése ne vegye kezdetét. 

5. A jó rózsaolajnak +· 12.5 C. fok~ 
:nál 5 perez alatt rneg kell merevednie; 
ilyenkor a kiváló stearopten jogeczek 
a folyaclélcban egyenletesen eloszlott 
fénylő laz1okból álljanak; s e jegeczek 
papirra hozva, zsirfoltot ne hagyjam 

Kellemetlen, ideg·en illat irle
gen olajok jelenlétére mutat. 

Idegen, cs1pos íz idegen ola
joktól, többnyire rózsafaofaj
tól ( oL ligni Hhodii) ered. 

V'örős színezödós (a pelargoniutn 
i·osoun1 vagy pcl11,rgoniu1n odoratissi
n1un1 levelcib6l nyert) })Ítlmarózsa
olajjal (geraniun.101aj) való ha1nisítást 
jele7.1), (A vörösödés a pelargousavtól 
szárn1azik ) 

A -f- 11 e. fokon alúl illOI'OVOdő 

olaj az andro1>og'oo scboenanthus I.i. 
olajával (az u. n indiai geraninm~ 
olaj, igrisolaj, ing\verolaj 1 indiai. 
meliszaolaj, rusaolaj) van ha1nisítva. 

Ha a jegoczok a folyadékban nin·· 
csenek eloszolva, hanem állás közben 
az olaj aljára kemény kél'og gyanánt 
rakodnak le, akkor czet.velőr-el ba1ni
sított olajjal van dolg-nnk ; az ily 
( czetvelőböl álló) jeg·eczek papirra 

i) Néha a valódi olaj is inutat enyhén savi hatást. 

nak s végre ej egoczek olvadáspontja 
33. e. foknál magasabb ne legyen. 
(B11ur). 

hoz\·a., zsirfoltot hagynak s olvadás~ 

pontjuk 50 e. 

A további hamisítások kimutatásB.ra né7-ve lásd az illóolajok általános 
vizsgiUa1át. 

Ára: 0.10 gr1n 12 kr., 1 cBopp 5 kr. 

Oleum i:osmarini. 

Oleum anthos. Eozmarinolaj. 

A rozrnarin (rozmarinus offic. L.) fris leveleiből és vi
TágaiUól vhgőzökkel való átpárologtatás által nyerik. 

Színtelen vagy zöldes sárga, híg, közömbös kémhatású 
illóolaj, átl1ató, k:ámforszerü szagú, füszeres, lcesernyés izu, 
egyenlő mennyiségií 00°/,,-os borszeszben könnyen oldható. 170 
e. fokon alól legnagyobb része átpárolható. 

A jódot meleg fejlődés mellett csendesen oldja, a szantálfa 
festenyót részben, a fuchsint ellenben nem oldja. 

1--'evegőn sürú. folyóvá válva n1eg-gyantásodik, (savi ha
tást nyer). 

(EgyenH:í térfogat szónkénegbon tisztán oldható> további szénkéneg' 
hozzáad:isára, zavarodás áll be.) 

J<'ajs1ilya 16 e. foknál 0.880-0 915. 
Alkatrészek: Cineol1 C10 I:T180 továbbá. ro.z·nui1·i1i-luími/'or, moly a bo·t

neo-lvhn/'o1· 0 1011180 és a lanrineálc kán1forána.lc C10H
16

0 keveréke és végTe egy 
terpen CrnI-116 • 

Vizsgálat. 
1. 5 grn1. olajat 5 grn1. tö

mény íllkol10lb:m oldva, az 
oldat teljesen tiszta legyen. 

2. 0.2 grm. jódot egy óra
üvegen kevés olajjal megned
vesítve, durranás ne kelet
kezzék. 

Zavaros oldat többnyire ter
pentinolajtól származik. 

Durranás, többnyire terpen
tlnolaj jelenlétét mutatja, 

A további hamisítások kimutatására nézYe lásd az illóolajok általános 
vizsgálatát. 

Ára: 1 grn1. 2 kr. 
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Oleum santali (iudicum orlentale.) Oleum Hgui -
s11ntaUni. 1

) 

- Santálola.j. -

A santál fából (santalum album L.) vízgőzökkel való át· 
párologtatás által nyerik. 

lVfajd11en1 színtelen, vagy csak alig· 11alvány s~lrga 2
) 

közönyös, vagy enyhén savi kémhatású sű1·CL illóolaj, mely fíísze-
res ízzel és átható (ámbníhoz hasonló) illattal bir, s tömény alko· 
ltolban, aetherben, benzinben eczctsavban stbbi könnyen oldható, 

J<'ajstílya 15 O. foknál 0.945-0.QGO 
Alkatrészek: Santalol C11)I~ 6Ü éssant.aln.l C1c,H2 .10 (Chapoteaut szel'int). 

Vizsgálat. 

1. 1 t0rfogat olnjn.t, 5 térfogat 75 1 í';avaios oldat. idegen olajokt.bl 
0/0-os alkoh~lban ol,clvfL (ezen adatok i szá1Tnazik. 

szigornan pontos betaL·lása n1ellett), 
1 

teljesen tiszta oldatot nyerjünk 

L\._ további hamisítások kimutatására n8zve Jásd az íllóolajok általá

nos vizsgálatát . 
• --Í..ra: 1 grm. 12 kr. 

Oleum sesami. 
- Sesamolaj. -

A sosam (sesamum inclicum De Oandolle) magvából ki
sajtolás által nyerik. 

Világossárga (majdnem) szai1,talan, enyhe, kellemes (dió) 
ízü közömbös kémhatású, zsirnsolaj, a mely 5 foknál (fehéres 
sárgás) kocso11yós anyaggá n1ered. 

G köb·cn1. olajat, hasonló Tnennyjsóg·ü híg salétromsavval 
és körülbelől 1 grm. rézreszelékkel kérncsöben összerázva és 
g;yengón rr1elegítve, az olaj n1egvörösödik és 8-12 óra n1ulva 
szilárd tömeggé inered. 

5 csepp olajat, 5 csepp nyers kénsav és 5 csepp nyers tÖin. saléL
romsa\' jól lehütött kevel'ékévcl összerázva1 zöld, bArnavörösbe átmenő szí
neződés áll elő. (1~mer. gyógyszerkönyv). 

1) Nem hivatatos, 
2) .i:'...z oleum santali indicum occidentale, gyengébb inin0sógü. olaj és 

jóYal sárgább színi.'! 
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Fajsúlya 15 0. foknál 0.\11-0.H2 
Alkatrészek : stenri-n-, palnúti:n·i 'lnyristin- és olajsavas triglycerid; kevés 

gyant1ís anlJa.g. 
Elszappanosoddsi. szám, 1 DO, jódszdui 105 l 08 ( lliilil 1. 

Faolaj helyett 
Á.ra. : 100 gTn1. 26 kr. 

t Oleum sinapis aeHrnreum. 
Illó mustárolaj. -

A kisajtolás által előbb zsirosolajától megszabadított mus
tármagvakból (brassica nigrn Koch és bmssica juncea Mayer) 
vízben való áztatús és lepárlás által nyerik. 1) 

SzÍJ1telcn
1 

Vflf.SY kissé sárgás, közömbös kérnl1atású, átható 
csípős szagú és (erősen) égető ízü illóolaj, mely 150 0. foknál. 
.forr, 150 rész ví:dJen, 10 rész 11ig·ított borszesz bon, tön1én3r bor-
szesr.ben pecl ig

1 
( vala1nint aet.l1erbcn1 sz6nkéncgbe1t; cl1loro

form ban stbi) minden nrányban oldható. 
A jódot csendesen oldja, úgyszintén a fuchsint is. A bőrt 

111 Cg'VÖl'ÖSÍti. 

.N"t·háu,y csepp olajat eczetsavas ólo111 alkoholos oldatával összeráz~'a 
s enyhén n1elegítve, ólo1nkéneg kiválása niellctt1 az oldat barnftsfekeLe szí"· 

noződést nyer. 

li'•jsúlya 15 0 foknál 1.0Hi-Ul22 (Schimmel szeLfot 
1.02-·lüil2). 

Alkatl'észek: A_ rhoc1{,na1ly1lal izo1nor allyl1nnstároloJ C\H 6CNS (ós 
szénkéneg nyo1nokban; Schin1mcl). 

Vizsgálat. 
1. 5-7 csepp mustárolajhoz 

2 köb cm. tömény kénsavat adva 
teljesen áilátszó, vagy csak 

Zavaros oldat (néha cseppek
ben is leváló) szé11kénegtiil, 
chloformtól, petroleumtí1l; na" 

1) A mustánnagYakban ugyanis az illóolaj nincs kószen, hanem csak 
a. lepftrlás, illelve az áztatás alhalrnával áll elő és pedig oly módon1 hogy 
a n.1nstáru1agba11 lev6 sinigiin lni;yronsavas kalium), a szintén jelen levő 

inyrosin (fehérje ncmií anyag) erjesztő behatása alatt szölöczukorra, kali un1bi. 
snlfáttá (sv.vas kénsavaskáli111n) és illanó n1ustá.rolajra hasad. 

C10I-I18KNS201 (}=C6H1~0l\+KHS04+C3 H:;NCS. 
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(kissé) sárgára festett oldat 
keletkezzék. 

2. 5 csepp olajat 5-6 köb
cm. borszeszben oldva és az 
oldathoz 1 csepp vaschlóridol
datot adva, az oldat barna, 
vagy sötétibolya színt ne ve
gyen föl. (Hosszabb ideig ál
lott s némileg megbomlott olaj 
vöröses színeződést vesz föl). 

3. 20 -25 csepp olajat egy óraüveg
ro öntvo, gyönge meleg helyen elpá
rologni engedünk; 2 óra alatt az ösz
szes mennyiség, mara<lék hátraha
gyása nólkül, ilhtnjon eL (V ulpins és 
1-Iolclermann). 

4. 3-5 csepp olajat lepárolt vízbo 
cseppintve, az olajcseppek az edóny 
fenekére szálljanak le és tis;;>;ták ma
radjanak. 

5. 1 grm olajat 3 grm. am1noniá
Vltl és 3 grm. lepárolt v.ízzel egy zárt 
üvegedónybon félóráig vízfürdőben 

pállítva, a keverék tiszta maradjon. 
(Vulpius és Holdermann). 

6. 2 köbcm. higított eczetsavból és 
1.5 köbcm. lepá1'01t vízből álló kove· 
xékhez 5 - 6 csepp mustárolajat csepu 
pintve, a cseppek a felületen foglal
janak helyet és összerázás után, üjra 
a fölületre emolkedjonek. 

1. A fennebbi folyadókhoz lassan
ként keverés közbon annyi lepárolt 
vizet adunk, hogy a folyadék: térfo
gata 6 köbcm. legyen j ekkor az olaj
cso_ppok a folyadék aljára szálljanak. 
(Biechele). 

gyo_n sárgasz'tneződés( nen1 mag
vakból) miivl úton nyert mus
tárolajtól; barnás színeződés 

zsirós, esetleg illóolajoktól 
ered. 

Barna színeződés, itlegen 
olajtól, többnyüe ganltherfa 
olajtól, sötét ibolya (kékes) szí
neződés Jlheuolnemii anyagok
tól, carbólsavtól származik. 

Nla1·aclék zsh•oslajtúl1 (ez papiron 
foltot hagy hátrn,) Vílg'Y esetleg ne· 
hezebben elpárolgó íllóolajtól ered. 

A viz fiiliilotén uszó cseppek (ide~ 
gen anyagok jolenléte n1iatt) igen kis 
faj súlyra n1utatnak; a zavarodást pe~ 
dig szénkéneg, alkohol, chlo1•oforn1

1 

cyanally!, zsh'OH vagy illóolajok 
okozzák, 

Zavarodás ha.misításoktól ered; és 
pedig a fölületen uszó cseppek benzol~ 
llól, petroleurnh1ll, a1ny1alkoholból i a 
folyadék alján levő cseppek chloL'Ou 
f'ormból vagy szénkéneg;höl állanak. 

I-Ia az olajcseppek leszállanak 1 

akkor chlo1·oform, vagy szénkéneg 
van jelen. 

Ha az olajcseppek a felületeu usz,0 

nak, akkor henzol, illóm vagy zsiro~
ola,j van jelen. 

1 

'T 

8, 3 grm. olajat 3 gnn. tö1nény al
koholt és G grm. ammoniát egy jól 
zárható lombikban erősen összerázva 
közön.sóges hőnél pár óeai állás után 
(50 e. foknál gyorsan) a keverék meg-

tisztul, s a thiosinamnün-( Cci~ii2CuH5) 
ból állójegcczek 1) színtelen, többnyire 
festa.nyagtól inentes, n1inőségben vál-
nak le. A jegeczekrö\ leöntött sárga 
anyalüg kis mennyiségét egy is1nert 
sülya porczellán csészében vízfürdőn 
párologni hagyjuk, bP-pároljl1k, s újabb 
és öjabb adagot csak akkor öntlink hoz-
zá, ha az a1nn1onia illat a csészéb(íl telje-
sen eltávozott. -Végre a lombikban levő 
jegeczekct is a. csészébe a.dva1 s a. 
lombikot kevés borszesszel a csészébe 
öblítve, addig pároljuk a tön1eget, 
n1íg· többé súlyvá1tozás nem áll be, 
E:ihlílés uüín az ily módon nyert 
thiosinammin 70 e. foknál olvactó bar· 
nás 1 foghagyma szagú de nem csí· 
pős, jegeczos tön1eget képez, n1elynek 
sülya legalább 8.25 gr1n. és legfen-
nebb B.50 gr1n. legyen. (liJ tömeg 2 
rész 1neleg lepárolt vízben oldható s 
ekkor kissé kesernyés ízlí, s a kék 
lakn1nspapir színéL nem változtatja 
1neg'.) {Porosz gyógyszorkiinyv), 
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Ha a tbiosina1nrninból álló tömeg, 
sulya 3.25 gr1nn!'t! kisebb, vagy 3.50 
grnutál nagyobb, akkor a vizsgált 
olaj hamisítva van. 

.Jól záró edényben, fénytől és levegőtől óva kell tartani. 
i\.ra : 1 grm. 1 l kr; 1 csepp 1 kr. 

Oleum succini rectificatum. 
- Tisztitott bo:rostyiu1köolaj. 

A nyers horostyánkőolajból (vízzel való lepárlás és) tisz
títás által nyerik. 

Színtelen vagy sárgás, közömbös vagy gyengén savi kém
hatású híg illóolaj, sajátságos kellemetlen kozmás szagú és ízű. 

1) 1\__ nagyobbára all:yllmustárolajból álló olaj, 1 tbmocs ammonia föl
NHC !l 

vétele n1ellelt, th1osinam1niuná alakul. C8H6NOS+H8N=CS <N~ 3 6 

'i' 
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Egyenlő rész (vízmentes) alkoholban, 10--12 rész tömény 
borszeszben, továbbá aetherben ós szénkénegben könnyen, ben
zinben és petrolcumaetherben nehezebben oldható. 

A jódot fölmelegedés nélkül csendesen oldja; fochsinnal 
nen1 színesedik: n1eg. 

3 rész füstölgő salétromsavr1alc és 1 rész olajnak: igen 
heves egymásra hatása alk:almával sárgá.svercs (barnába át
menő) pézsmaszagú gyánta (az Ll. n. müvi pézsma) keletkezik. 
(Ha a tömeg folyék:ony rriarad, akkor köolaj, vagy ide,gen il1ó
olajok vannak jelen.) 

Fajsúlya 15 C foknál 0.8(1-0.93. 
Alkatrészek: Különböző terjJCnek cll}H!Q 

Ára : 1 grm. 2 kr. 

0 hmm terebi.nt hinae rectificatum. 
Spi:ritus te:rel:linthinae. Tisztitott te:i:pent.inolaj. -

A közönséges terpentinol8jból (az olaj savas részeinek 
megkötése czéljából, mészvízzel való) lepárlás által nyerik. 

Színtelen, híg, közömbös kémhaüísú, jellemző fenyő szagú, 
csípős, égető ízű illóolaj, + 160 e. fölmál forr, s\) rész 90"Jo-os 
borszeszben oldható. 

Jóddal fölmelegedés és gőzfejlőclés közben szétdurran ; 
tömény k:énsav és salétromsav lceverékével n1eggyulad. 

J__ievegőn állás közben g;yántás törneggé változik. 
Fajsúlya 15 C. foknú1 0.855-0.865. 
Alkatrészek: l\:ülönbö?.ö ter_penek (C1l}H16). 

Vizs~álat.. 

1. 1 grm. olajat 10 i·ész alkoholban v:irös színeződés vagy ne1n jól 

oldva, a lepárolt víz?.ol megnedvesí~ : tisztított, vagy rosszul kezelt, 
tett és belemá1tott kék lakmuspa1Jir ! gyantásodott olajra mutat. 
színét ne vörösítse meg. ! 

Ára: 100 grm. 20 ln·. 

0 leum. valerianae. 
-- Gyöke,nk.eolaj. -

el~ 

A gyökönke (valeriana officinalis L.) frissen száritott 
_gyökereiből vízgőzökkel való lepárlás által nyerik. 
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Zöldessárga, vagy barna, lcissé sürű 1 savi kén1l1atású, átl1ató 
(kellemetlen) szagú illóolaj, a mely körülbelől 100 rész vízben, 
90°/0-os borszeszben azonban, minden a!'ányban oldható. 

,Jódot meleg fejlődés közben, a szántálfa veres festenyét a 
nélkül oldja. Salétromsav hozzáaclás{j.ra ibolya vörös (lnkább 
kékes) színü lesz. 

1 csepp olajat 20 1•ész szénkóncghon oldva, s 1 csepp kónsavval ösz
szerázva, előbb vörös, azután 7.Öldcs és 1 csepp tömény salótro1n!'!av hozzá~ 

adására szép ibolya vagy kék színczfídés áll be 

~'ajsúlya 15 e. foknál 0 .fJ0-0. \J(í 

Alkatrészek: Egy 150---160 foknál forró terpen C10Hl6 továbbá a 
borneokárnfor hang11asava.c:1-C10 H:1 70CHO eczetsavas C10H17 0C~1T30 ésvaleririnsavas 
aetherc, C171-l17 QC5 Hu0, vógro l!orneol~acthe1· C1l}H17 0C1 0H1·1 

Vizsg·álat. 

1. Tömény alkoholla.l összerázva. , ZaYaros odat idegen olajoktól, ter~ 
bármely arányban teljesen tisztán old- i ventinolajtól vagy zsirosolajoktól 
ható legyen. ! S>i:;ármazik. 

A_ további bamisítRsok kitnntatásra nózve lásd az illóolfLjok általános 

Tizsgálabít. 

J-\ra: 1 grrn. 12 kr. 

Ononis. 

Iglicz. Tövises iglicz. 

Származik az ononis spinosa L.-től (papilionaccae, pil
langósak). ]jJgész Európában honos, siántóföldeken és rnezőkön 
tenyésző tövises félcserje. Nálunk a gyökere hivatalos, a mely 
igen l1osszú, majdnen1 ujjnyi vastag, sokfejü. gyakran össze
nyon1ott, legtöbbször göl'be ét-: tengelye körül megcsavarodó, 
hosszában mélyen barázdás. A gyökér alsó része, több 4-G 
mni. vastag ágra osr,lik, lcivül szürlcés, vagy sötétbarnfl, lcérge 
vékony, hajlít.ható, szívós. Fája fehér, rostos, haránt. metszete 
legyezöszerüen súgaras. Édes gyökérl1ez hasonló szagú, édes
kesemyés ír,ű. Öszszel kell ásni. Kereskedésbe apróm fölvágva 
jut. Ainmoniálckal megnedvesítve, a fája szép sárga színü lesz. 

Alkatrészek: kristályosodó ananin, ononid, melytől szaga 
és íze van és oriocerin. 
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Szöveti szerkezet. (73. ábra.) A külső kérge többé
kevésbé erősen kifejlődött para (73. ábra, a) a sejtek fala 

7'3. ábi·n. Ouonis spinosci g;i;ifké'I· kereszt~ 

111ets.G·etc. 

{a. para;'/J. középkérog; e. belsőkércg; (L caru
bium; e. héls(1gúe; (. eclénysügür.} 

szLLrkésbama. A közép 
kéreg gyengén van kifej
lődve (79. ábra, b) s holyen
k:ént 11ián:yozhatik: is eo·e'-• b 

szcn 1 s 11a n1eg· van is csak: 
párso1·, érintő irán;yában. 
nyúlt parenchymsejtből áll. 
A belső kóreg sem valami 
erősen fejlett (73. ábra, e) 

s szabályosan vúltakozó 
széles bélsúgarakból és kes
kenyebb háncssúgarakból 
va11 alk:otva. A bélsúgaralc 
általában külümböző erő

sen fejlettek s közül6k 
1-2 túlságos széles volta 
által a többitől ollitő; a 
sejtek némelyilrnól érintő 

irányában nyúltak, másban 
koczka alakúak. Háncssú
garainfllc alapszövetét pa~ 

renchyma teszi s közt.e tá
gabb, vagy összenyomott szitáscsövek, egyes kristálytartalmú 
sejtek és szétszórtan apró kötegekbe egyesült háncsrostok vR.nnak. 

A cambium (73. ábra, cl) széles, szürke övet képez. 
A fa bélsúga.rai (73. ábra, e) a kéreg súgaminak felelnek 

meg; a központ felé folyton keskenyednek s a cambiunmál 
Ci-10 soros bélsúgár a központban 1-2 sorossá keskenyedik. 
Sejtjei súgárirányában megnyúltak; elfásodott falúak. A fakö
tegek (73. ábra, f) alapszövetét farostok és faparenchyma képezi, 
a melyek közt magános edények vagy 2-3 edény képezte 
csoportok láthatók. Az edények ürege nem egyenlő tág, falúk 
hálos-pettyes megvastago dást mutat; bele nincs. A bélsúgarak, 
valamint a fa- és háncssúgarak párenchymája keményítővel 
tömött; a gyökér legkülső részei pedig csersavat tartalmaznak. 
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Ös:;izetéve~zthetö a, drog vagy lehet kUzte: 

Ononis rcpens L. \ 
'J · . L sokkal Yékonyabb1 hosszanti rá.nczolata folüle-
1, no1ns a·1·ve11s·1s , J 

n gyöké1· hellgerdecl 1 s közbül, nflgy sziii·kés bele van 
.Ara: 100 gr111. 10 kr. 

t 0 pi u m. 
-- M<ikony. -

S?iii.rnu:tzik a papa.ver so111niferun1 L.-téíl (papavcracoae, 
mákfélék). 

F:redeti 11azája valószínüleg Pel'zsi.a, n1ost azonba11 l(is
Azsiában.1 Indiában, ChinábnnJ Egypton1ban és 1;:Hzal<;:á111ériká-. 
han, valarnint Európa egyos helyein résiint 11onos, részint gon~ 
closan ápolva tenyésztik. Kereskedelmi szempontból azonban 
leginkább a kisázsia.l és indiai jöh.ct előttünk szán1ba, A. n1ás 
lrnlyekrm termelt opium, vagy még helyben elhasznúltatik, vagy 
ol,\1nn kis részét teszi e sürú forg·aln1i czilzknek, ]1ogy r3n1lítést 
is alig 6rdeu1el. 

Gyógyszerül a bemetszett., éretlen mákfejekből kifolyó, 
1negt;zl1raclt tejnedv S7'0lgál.1 a i11elyct a 1zülön1böző Lorrnclü 110~ 
1,ycken e_.gyn1ústól nón1ileg elütő n1ódon 113rernek . .il gyógysior~· 
kü11yvünk n1cglzövotolto 1zisázsiai opiurnot (lörök, sn1yrnai) 
úgy uyerik, hog3r n1újus vagy juJlus hóban1 a 111ég éretlen 111úk
fej(~knt, .késő clúlután egy rövid pengójlí késsel 1 közel a gjrü
rnülcs nlnpjálioz, kereken bevágják s hogy a g'yihnölesfa.1 egész 
va$tagsú.g:áL át ne sze]jék, a kés pengéjét zsineggel annyira 
l(örülesuvarják, liog3r a kés heg·yénelz csak alz.korn része n1a·~· 

racl csupaszon, a n1el;y rövidebb a n1úlzfej g·yür_nö}csliui·kának 
vastngsá,gó.nál. J~ 1cörbo l1a]adó vízszintes n1etszés rendesen csal~ 
a mákfe.i kerületének '/3 rés7'6re terjed kL (A magvak e met
szés _daczára n1egérnck). A bevú.g{1.sok hel,yén fel1ér tejnedv 
l'o1y ki, a 111ely ]evogőn sárgásvö1·üsre változilc s n1ár a benll·t-· 
szés után kövotlzező reggelre annvira ken1é1rvedilc hog·y rncO'-· J J J Ou . b 

olajozott vng3T n1egnyálazott vitknró lapátocskávnl 111áklevelek1·0 
összogylíjtl1etik. I--In n1ár rnegfelellí 111ennyisé1<?,'Bt kapartak le, 
akkor pogácsa.) kalács vagy 11engeralakba gyúrják s nli11do11 
egres darabot J:cülön n1áklevélbe göng·yölneki árnyék:ban niog·~ 
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szárítják s rurnexn1agvakkal behintve cson1agolják össze, ren
desen pléhvol bélelt ládákba. E:gy mákfej átlag 0.02 grm. opiu
n1ot ad; Flückigor szerint, száraz éjszalca és szélcsendben va:· 
]amivel többet, valószinüleg azért, mivel az előbb kiszivárgó 
nedvet a szél nen1 szárítja 11ártyaRzerűen rr1eg s úgy a később 
szivárg·ó nedvnek nincsen visszatartó akadálya. Az egyes po
gácsák súlya 50-700 grm. között ingadozilc Frissen e pogá
csa puh_a, szívós, ke11őcsszerű (különösen a közepe) sárgás
barna. Kiszáradva, mint azt a nálunk kaphatónál láthatni, ki
vül kemény, sötétebb vagy világosabb barna s tömötten össze
tapadt szemcsékből áll. Belül többnyire lágyabb, világosabb 
és sötétebb foltos, vagy réteges. Töréslapja fénylő, vörösbama, 
sze111csés. Pora sárgá,s vagy sárgásbarna, mely a levegőn 111eg·
száradva fahéjbamává változik. A pogácsa a kéz melegénél 
meglágyúl, kissé tapadóssá lesz. Íze keserű, később csípős bó
dító szagú. Borszeszben és aetherben tészben oldódik. Az 'igen 
lágy, penészes, vagy szerfelett. kemény és igen törékeny mákonyt 
nem szabad használni. 

10°/0 niorphiunrnál kevesebbet ne tartaln1atzon. 
A kisázsiai opium a legjobb fajt képviseli, de ebben is 

lehet jómí.g, valamint a máknak opium gazclrigsága tekinteté
ben fokozatot fölállítani. Általában Kisázsia ószak-nyugoti ré
sze, jelesen Bagaditsch, Baliskesri és Karahissar szo]g-cU
tatja aránylag a legtöbbet és legjobbat. A kisázsiai opium ·~gy 
része I(onstántinúpolyba, nagyobb része azonban f3n1yTnába 
(ezért nevezik smy1·nai opiun1nak:) s onnan J;ondonon, Liver
poolon és Trieszten keresztül füuópába jut. 

Alkatrészek. Az opium egy egész Sel'eg (17) alkaloidát 
tartalmaz, első sorban a morphiumot, a mely nem csak fon
tosságáért foglalja az első helyet el, hanem legnagyobb meny
nyiségben is van meg. A kis-ázsiai opium középértókben 10'-
12% morphint tartalmaz, de észlelték, hogy '.21 °fo-ra is felment 
va:amint azt is, hogy 10"/,-nál jóval alább szállott. A morphi~ 
utan leg·nagyobb rnennyiségbe11 a 1iarcotin van képviselve. l.5-
7.5°fo középértékbcn, legtöbb 14°/o volt. 

Codein, 1wrcein, thebain, papaverin egyenként O.l-1 "/„ 
mennyiség közt ingadoznak. A codaniin, cryptopin, gnoscopin, 
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laudariin, lau.da11os·in 1 1-neconi(Iiri1 vroto1Ji1·i, hyclrocotarnin,, ariiha1úri, 
rhoernlin és ]JSeudo1not1Jh·iri n1ár jóva] cseké]yebb n1er1nyiségben 
teszik részét az opiunmak. Van ezeken !övű] a Hesse felfe
dezte 3 közömbös kristályos test, a niecon„in, rnecon:is'iri és 
op-ioniri. Végre rnecorisav, riyálka, )Jeclinanyag és szlnariyay. Ke
rnényitiJ és csersav 11,incs. Az en1]ítettcrr1 a1k:nloidú1c a r1arcotin 
kivélelével, meconsavhoz kötve, mint sók fordulnak elő, a nar
cotin, a mely aetherrol és chloroformmal könnyen ki vonható 
az opiurnból, valósziníllog nincs lekötve. 

Néha az alkaloidák egy némelyike a termőtalaj, égalj, 
vagy más ismeretlen befolyás miatt hiányozhatik is pl. Dccharme 
talált olyan franczia opiumot, a n1elyben a narcotin 1 a narcoin 
és thebain hiányzott. 

Az összes opimn fojok közül (lásd alább) tisztátlanságok
]cal legk:evésbé a klsázsiai van keverve. A han1isításo]z álta-· 
lában igen külömböző anyagokkal történhetnek, a melyek kö
zű! a fontosabbak a következők: liszt, keményítő, fö„ény, lrn
vics, agyag', gypsz, n1észpát1 gyánta, traganLh n1ézga, cseresz
nye n1ézg'a, növényi- különösen 111ákkivonat, sulcp 1 dextrinj 
-n1éz stb., a n1elyeket résv.int a készítéskor, részint Európában 
lzevernelc 11ozzá súlyulz növesztésére. 

Vizsgálat. A poná tört opiumot kevés vízzel sz!dclörnsölve 
górcső alatt nézzük, hogy liszt, vngy kemónyítü nincs-e benne: 

J__.emért 111ennyiségü opiumot i 1()0/0-nál nagyobb víztarta-
enyhe hőnél vízfürdőn addig lom víz<limahb anyagokkal va
szárítunki míg könnyen porrá- ló tisv.t.útalanítúsra n1utat. 

törhetövé válik, s akkor újra 
megn1érve a súlyveszteség·, a mi 
a nedvessóg tartalomnalc felel 
meg, Hi"fo-nál többet ne tegyen ki. 

1-Ia 2 grrn. apróra vágott vagy 
poná tört opimnot 25 kcm. víz
ben rövid ideig főzünk, akkor 
barnás sárg·a, zavaros folyadé
Irnt kapunk, a mely kihűlés 
l1tán se sűrlí. nyálkássá, se pe
·dig kocsonyássá vagy szilárddá 
ne változzék (Hager). 

A folyadéknak sűrű nyál
kássá változása, vagy 1neg·lco~ 
csonyásodása, salepnek, tra· 
gacantha mézgának, lisztnek, 
keményítőnek, vagy cseresz
nye mézgáuak jelenlétére 
mutat. 
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Az elöbbi vizes kivonatot 4 
rész lepárolt vízzel elegyítve s 
}ernért súlyú szürőn átszürve 
a kapott folyadék borsárga szí.
nű és átlátszó legyen (Hagor) 

E borsárga oldatnak: savi 
vegyhatúsúnak kell lennie. (Ha
ger). 

Az előbbi 4-szeres vízzel hí
gított opinrn kivonatból -±0 
k_cn1-et 4 lccn1-ro vagy 4 gTmra 
bepárolva és ezt 10 !mm fl0%-os 
alkohollal elegyítve, se azonnal, 
se pedig legalább egy óra le
folyása előtt jelentékeny csa
padék ne képződjék, 

Az előbb említettem borslÍl'ga 
folyadékhoz kalimn ferrocyanid 
oldatot adva, se színeződés se 
csapadék ne képzűdjék. 

2 gTn1. opiu111ot 2G grn1. v1z-· 
ben rövid ideig· főzünk, aiut{n1 
kihíílni hagyjuk s ismert súlyú 
szürőn átszürvo az o1clat1anu1 
visszan1aradó része az opiun1~ 

Barnább vagy sötétebb szín 
növényi kivonatokra (jelesen 
édes gyökér--chelidoniurn kivo
nat) vall. 

Alkalikus közömbös 
vegyhatás ~ kréta, mészföl
dek vagy mésztartalmú anyag, 

Azonnal vagy eg'y óráu bo
lCLl képződő nagyobb mennyi
ségü csapadék 1nézg;áva]1 tlex= 
trinnel vagy allrnlwlban old
hatatlan sóldrnl való tisztáta
lanítúsra rnutat. 

Színeztídés 
keletkezése 

vagy csapadék 
f'émsóklrnl való 

tisztáta!anításra n1uLat. 

Nagyobb olcllrntatlan marn
dék, homoldrnl, gypsszel, mész-· 
földdel, l.iszttel, ag·yagg;al, ke· 
rnényitövel, g;:rúntá-va] via~z
sza.l stb. -vel valc'i t.is7'tá.talnni-

nal;;:: jól ki.n1osva és n1egszárít- túsra i11nLat. 
va, ne legyen több CHl grm.-rníl. 

I.1en1ért 1r1ennyiségü opiun1 N-agyobb 11an1ú 111ara.dék ás-
platin tégelyen elégetve 8°/0-nál ványi a11;yri1.gok i hornok:; gypsz~ 
több hamut ne hagyjon. kavics stb. jolenlótére mutat. 

A 1nákonyt n l\:üvetk:ezö n1óclon vlzsgúlva, legalább lü'J/0 
n1orphint tartaln1a7'zon. B g1·11i. porrá tört inákon:rt 1G gTni. 
11igított bor1:-1zosri ós J G grnL lepárolt víz c1e~;yében 1 pftllítsd 
jól elzúrt üvegben, gynkori fölrázás n1ellott 12 óráig', szfírd 
n1eg, a szüreclélcet tedd gyengén lúgossá an1n1011in nehúny 
cseppjével és vízfürdőn súlyának folél'O párold be. A piufatot 
lepá.rolt víxzel eredeti súl,yára egészítsd ki és' sriörd rneg. A 
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szüreclék 21.20 grmjához adj 5 grm. aethert és O..t gTm. am
moniát s 5-fj órára tedd félre, mialatt óvatosan nehányszol' 
lóbáld meg körben, Az aetheres rétegnek ]apóval lehetőleg· 

telj os eltá volí lása után kó t 50--flO mm, á tmérőj ü szlírőn sz Ül' cl 
meg a sz(írőn kivúlt morphiumot 2 kcm, párolt vízzel öblintscl 
lo, gyüj tscl össze s a szűrökkel 100 C"··nal szárítsd meg» A 
belső szúrő a rajta levö morphiumrnal a klllső ellensúly gya
nánt szolgáló súíríinól lognlább 0.2 grmmal nehezebb legyen, 

I(isázsi~.n kivül móg fontosabb opit1m ter1nclő helyek: 
Perzsia. Az innen nyert opiuinot ritkán kapni vogácsa alakban, leg-

:inkúbb 180--300 grm. sülyú tompa kúp vagy tégla alakjában. 'risztátalansá
g·ok is g:ynkran vannak vegyítve hozzft,. J\{orphin tart.ahna 11 u;0 alatt 1110zog 
Európába. ne1n lgen kerül b0Hílo1 lognagyobb rószéL Perzsiálian elha,;znál
ják vngy Chioába szállítják, n1ás részéből 1norphint állítanak elő. 

Az indiai angol g',)'annatokon foglalkoznak a legnagyobb inél'tékben a 
mák. ter1nelé::isel és opium nyeréssel. A nycrésmóü aun,yiban üt el a kis
ázsilLitól1 hogy itt. a kö1•ruetszéseken k.ivül n1ég' 11iinrlen 1.okon (J \'agy ha 
a tok na.gy 6 függélyesen haladó bovágást is tcsznok a mákfojekbe n 
leg'tnelegebb <léllltáui órákban. A nyert i11ákonyt körülbo!ől 15 cn1. átrnéröjü 
és 1.5 kg. súlyú golyókba gynrj.1,k s eHísziir ii mák szironlleveleivcl borít
ják lio s csak azután göngyöljk n1ák levelekbe. Legnagyobb mennyiségét 
Chiuába szállítják. "18 8 ' 1 /~,1 -ben G millió _kilogramm ophunon felül szállítotlnk 
Chinábn. _.1}._z indiai rnákony morpbin ta1·Lulina a G0/,1·ot ne1u igen haladja. n1c•g. 

Chinában a7. opiuruot az indiai hoz hasonló módon nyel'lk,_ s tern1eléso 
lneglehet6s nagy, annak daczára, hogy az Indiában terrue\L 111ákony 11 / 1<1-ét 

:is elhasználja. IU a mákonyból igen gon!losan és lnesterség'es módon (előbb 
puhál'a áztatják:, aztán feloltlják s ismót besürítik és oz oljárást többször 
ismétlik) egy kemény, általnk Tschandunak 11evozett kivonatot kószítenek. 
(Fl ückiger). 

Egypton1han, Eszákainérikában, Déláfrikában, s igen sok más 
helyen tonyés?.tik a inákot opium nyo1•éso czéljából, e produetumok azonban 
nern igen kerülnek a vilfLg piaczára1 s így legfeljebb helyi érLék:e \'an. 

Enróp:iban kiilönösen Francziaországban, Görögországbrrn, Seh1veitz· 
ban, Németországban, Iviacedonlában és Bu!gariában tettek kisérlotoket 111á
kony nyerésre, s dac;>;á1·a hogy az európai n1ákony egyes -vizsgálatok sze·· 
rinL inorpbinban igon g'<izdagnak bizonyult, lnégis fölhagytak vele, 1uivel a 
mi viszonyaink szerint ne1n elég jövedelmező kereset. Gnib11l'i 1862, a 
fra.ncziu, opiumban 23°/0 -ot1 Biltz egy német opinmban 20°,

0 
rnorphint talált. 

Eyyes adayja leyfO?jebb 0. 15 g1·m. 
,Vapi adagja legföljebb 0.50 grm, 
Ára: 1 grm. 8 kr. 

'1! 
ij 

--~ 
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1 

1 
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Oxymel sci.llae. 

~riszta, átlátszó, barnássárga, szörpsűrű folyadék:, i11ely 
keztletben édes-eczetes, később keserű ízzel és az eczetsav illa-

tával bir. 
Jól záró üvegben, bűvös helyen tartsuk. 

Ara: 10 grrn. 4 kr. 

Oxymel simplex. 
-- Egy s ze:rü eczetméz. -

rriszta, átlátszó, vilú.gossárga, vag'y 11.:issé barná.ssárga~, 
szörpsürü folyadék, mely écles-eczetes ízzel és az eczetsav illa-

tával bir. 
Jól záró üvog·beni büvi'is holyen tartsuk. 

Ara: 10 grrn 8 kr. 

t Papa ver somn:iforum. 
- Álo:i::i.i.hozó mák. Capita papaveris 1 inákfej. -

Származik a papaver somnifcrnm h-től (papaveraceae, 
mákfélék) Kis-Ázsiában, Perzsiában és Indiában honos, de 
opium nyel'ésért nagyban tenyésztik is ; nálunk részint díszes 
virágáért, részint konyhai czélokra magváért kertekben tartják. 
A dl'ógot a diónyi nagyságú megérés ellítt szedett tokgyürnölcs, 
a mákfej tesi,i, enyhe hőnél megszárítva. Gömhölyclecl vagy 
l1osszas tojásdad, sín1a, zöldes szürke vagy nél1a szi1váboz ha
sonló ltékszínű. A g:yü111ölcs tetojé11 7-16 sllgarú, k:orongalalcú 
bibe nyugszik s alatta !'ü nyitott Jikacsa van, a melyek a gyü
mölcsfa] apró részleteinek vissza.hajlása által keletkeznek. A 
tok alapja kissé tágabb s alól körűlbelől '1 mm. hosszú nyéllé 
keskenyedik, a mely onnós gyürűvel nő a szárhoz. A tok cgy
rckeszű és 7-15 összenőtt gyümölcslevél képezi, a melyek 
összenövése helyéről pergamentszcrü rekeszek nyúlnak többé
kevésbé mélyen a tok űróbe a központ felé s ezeknek . úgy 
élein, mint két oldalán számos apró mag van felfüggesztve. 
Keserű undorító ízű, kellemetlen szaga szárításkor elvész. A 

~ 
~1 
*l 

583 

szárított tokokat szétvágva, a magvakat ki kell szitálni és a 
tokot jól záró edényben tartani. 
. . Al.katrészek: ugyanazok, mint az apiumnál, csalc hogy 
igeu csekély mennyiségben (Flückiger szerint O 03°/ morphin 
és 0.04% narcoún. Menrein és 

0 

Aubergicr a friss tokok rnor
phintartalrnát, 0.13--0.87° 0 -m 
teszik. 

Szilveti szerkezet. (74. ábra.) 
Az cxocarpinmot tevő hámsejtek 
(7 4. ábra, a) keresztmetszeten 
koczka alakúak, aprók, számos 
szájacscsal. A mesocarpium (7 4. 
ábra, b) kezdetben apró, kissé 
érin tő irányában nyú ltl pa· 
renchyrnsej tekből áll, bcljeb b 
azonban n1ind na,g·yobbalz. és vé· 
konyabb falúak lesznek, ós chlo
rophylt és keményítő szemcsé
ket tartalmaznak. E réteg kö
zepében az edénynyalábok (7 4. 
ábra, cl) szaggatott körben f~o·-

~ 

lalna.k helyet, mindenik nyaláb 
külslí oldalán tojcsiivokből álló 
húlóz,1t. van, melyek a szomszó-· 
das csövekkel ágak által közle
kednek. A tej csöveket szitáscsö
vck csoportja kiséri és egy-egy 
l1ánc.srost, az edény nyaláb belső '?4 ribra. l)aJ_Htve·1· g,1tiimó"lcsb-nrkának 

l 
kereszf'lnetszete 

o dalán pedig apró edények van~ 
nak cambium szövet {Lltal olvá·· 
lasztva az előbbi résztől. A be
nyúló magtartó lóczek alapszöve
te, az előbbihez ha,onló paren

(a liül~ő gJ·Umö:(':;biH'Ok, !J. J;;özépső 

p:yiimölcsbui·ok, e 11 helsö gyürnölcs
bu1·ok szemölcsös báma; rl. a középső 
g·yümölcsburok odéll,)'l\)'Ulábjai; é. t.ej-

c;SÖ\'Cl( lHll'BSzlmel.szelei). 

chym, ép úgy chlorophyl és keményít.a tartalommal, a sejtek közt 
azon.ban a légürök nag;yobbak, a szövet lazább. Edónynyalábjai. 
tej csöveket, (7 4. ábra, e) szintén tartalmaznak. Az enclocarpi~m 

., 
I[ 

1 
1 
11 
:i 

1 
'I 
! 

1 1 ............................................................... __ ...................... ~ .. ~.~F-• ----------11111111111111111111111111111111111111111• .... 111111111 



584 

hámsejtjei kissé súgarasnn rr1egnyúltak, a n1agtartón nél1a sze
mölesösön kiemelkednek (7 4. ábra, e) és falúk számos nyilás 
által van áttörve. 

. .\ra: 100 grn1. 9 kr. 

Pa1·affinmn. 
~ Paraffin. -

li1el1ér, i11erev, k:eistályos, viaszne111ű, zsiros tapintatú (szag
talan vagy) g'yengén potroleu111szagú, íztelen tömeg, i11ely vízben 
nem, 35 rész fonó absolut alkoholban, aetherben, (benzinben), 
benzolban, (petl'oleum-aetherben), chlül'oforrnban és szénkéneg
ben, valamint illanó és zsiros olajokban könnyen oldható. 

Savak és lúgok (kö:T.önségcs hlínél) nem tátnadják meg. 
}j"'ajEúlya 0.910-0.940 
Olvadítsi pontju, 74-· 80 C. 
Alkat1•é2zek: A methánsorozat (CnFI~n+2) és aethylensorozat (Cnl-Icn) 

szénhydrogénei. 

Vizsgálat. 
1. Vízfürdőn egyenlő mennyi

ség'Ü (tömén:y) kénsavval, rázás 
közben t;2 óráig melegítve, li;:i
hülóskor a sav színtelen vagy 
csak sárga színű legyen, a pa
raffin pedig színét n1eg ne vál
toztassa. 

2. Borszeszszel (savmentes 
legyen) fözvo, (s kék lakmusz· 
papírt belemártva) savi kémha
tást ne mutasson. 

Ára: 10 grm. 3 ln'. 

E1a. a. kénsav n1egbarnúl vagy 
a paraffin színe megváltozik, 
akkor gyantanemü anyagok 
vannak jelen. 

Savi kémhatás (a kék lak
muszpapir megvörösödése) sza= 
bad savak jelenlétére mutat. 

i' P1naacetpbenetidin. 
- Phenacetin. -

C
111

H
13

NQ2 tömecssúlya. 
Fehór, fénylő lemez~alnkü kristályos test. Szaga, íze nincs. Hideg víz· 

ben allg (1400 s. r.) oldódik, forl'óban könnyebben (70 s r.) glycerinben 
kevéssé, alkoholban ellenben igen könnyen oldható. Oldata közö1nbös kém
hatású 

Olvadáspontja 135° C. 
.Azonosság 1negállapítása. 
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Ha főzés által t.ötnény-sósavban keYés phenacotint feloldunk, az ol~ 

datot lehütjük1 megszürjük, s a szliretlékből 1 kcm.-t chlórYízzel hozunk 
össze, vöröses ibolyasziuü lesz, moly szín állás ntán rubinvörössé lesz. 

lJgyanazon oldat l kcrn.-óhcz :JO kc1n vizet adva, szürés után ne-
hány csepp [lo/0~os chromsav oldatot töltünk rubinvö1•ös színeződés áll elő. 

0.1 gran1m phenacelint j kcm 2G 0/0·os sósavval egy pe1'czig f(-í;;:ünk, 
azután H kmn. vizet Öntünk hozzá, SzÜrjük, h-(ítjiik_ S _100/o~OS cb\Ól'!lléSZOJ
datból nehány cseppet ach1nk hozzá, car1ninvörös színeződés jön létre; ha 
ainn1oniáva1 ti.Htelítjük1 ez a szín violas:T.Ínbo ln('g;:.- úL 

Vi~sgá1at. 

1. A phenacetin tisztaságát szín1e-
1ens6ge, szagta.lansága, ízetlonsége, 
olvaclúsi pontja, olclatainak közö1nbös-
ségo eléggé meghatározzák. 

2. 0.1 grrn. vhcnacctin 2 kc111. nát· 
ronlüggal hevítve s a kevel'ékhez2 -3 
cscpv chloroformot adva., ne kelet~ 

lsónitrll szag keletkezése anti-

kezzék isónitril s:T.ag. 
3. 0.1 gr1n. phenacetin 10 grrn 

forróvizben olclva, lehütve és szürve 
brórnvlzzel no za.varodjék meg'. 

febrin. 

Zavarodás 
nol. 

antifebrin vagy phe~ 

4_ P!atinalemezen hevítve maradék 
Ilélklil égjen el. 

J.'1aradék Yisszahagyása -::::. ásv{uiy
sók. 

lpgyes ada,gja leyföljebb 0.02 gTnL 
Napi adagja legföljebb 0.03 grm. 
1~ra: 1 grm. 15 kr. 

t Paraldehydum. 
Paraldehyd. Elaldehy<i. 

Színtelen, sajátságos, füszeres és egyszersmind fojtó szagú 
folyadék. Lehíítve 10°-on megolvadó, színtelen, kristályos tö
meggé fagy meg. Tiz súlyrész vízben oldódik; alkohollal és 
aetherrel elegyíthetlí. 

Fajsúlya 0·998 
Forráspon~ja 124° 
Azonosság me11;állapítása. 
Hidegen telített vizes oldata felformláskor megzavaroso

dik. Oldata az egy csepp nátronlúggal elegyített ammoniakos 
ezüst oldatból melegen fémezüstöt választ ki. 

1 
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Vizsgálat: 
1. Közömbös kémhatású le- ' 

gyen. 
2. Az olvadó jég hőmérsé

kére 1el1űtve, kristályos tön1cggé 
fagyjon meg. 

Savanyú kémhatás = s:ia
bad sav. 

Ellenkező esetben= bigitás 
alkohollal. 

3. Az átpárologtatáskor egész 
mennyisége 124°-on illanjon el. 

4. Ha 5-10 grm. Paraldehy- Maradék visszahagyása 
det vízfürdiin hosszabb ideig fémsok. 
melegítünk, tökéletesen illanjon 
el, a nélkül, hogy maradékot 
hagyna hátra. 

5. Vizes oldata ezüstnitrát
tól ne zavarodjék meg. 

Fénytől megóva jól z,áró 1 

edényben tartandó i 

Fehér zavarodás= chlóridok. 

Egyes nclagja legföljebb = il grm. 
Napi cule<gja legföljebb = 6 grm. 
Ára: 1 grm. 4 kr. 

Pepsinnm ge1·manicnm solnbile. 
- 01dhat6 német pepsin. -

J(evéssé tapadós, fino111, sárgás-fel1ér por, sós savanyú lzü, 
nem víz szivó, vízben i1agyobb ·n1ennyiségbcn · zavnrosnn oldó
dik, mely snvas, J'ltkán közömbös kémhatású. 

Azon oss:í g m egá.llapításn. 
Vizes oldatához tömény alkoholt adva pelyek alakjábtm 

csapodik ki. Salétrnrnsavasezüst, eczetsavasólom higtrny
chlórid, csersav oldatából csapadékot választ le. 

Vizsgálat. 
1. Ötven centigran1n1 pepsin, 

tiz grarnrn vJzben o1dva és tiz 
csepp higított sósavval meg· 
savanyítva hat gramm olvadt 
tojásfehérje igen vékony szele-

Ha ezen idlí alatt. a tojásfe
hérjét nem képes feloldani a 
pepsi11 tisztáta1anítva van. 

r 
1 

j 
J 

teit BG-38°-u llőn1érséknél, 
gyakran felrúzva három nap 
alatt maradék nélkül oldja fel 

2. Platinalemczcn hevítve 
maradék: né1cü1 égjen ol. 

Ára: 1 grn1 7 kr. 

Maradék visszahagyása 
fémsók. 
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Petrolenm recti.fim1tum. 
- 'l"isztitott kőolaj. -

A nyers kőolaj át.párologtatása által nyol'ik. 
Színtelen, híg, közömbös kémhatású, áthatószagú, koser

nyés-csipűs ízíí folyadék, mely vízben nem, 20 rész 90°/0-os 
borszeszben tisztán, aetherben, chloroformban, szénkénegben 
és zs[rosoJajokban könnyen oldható; 85 Ü. fok körül forr, S a 
jódot minden melegfejlőclés nélkül piros színnel oldja. 

E' aj súlya 15 C. foknál 0.77-0. 82. 
Alkatrészek: A methánsorozat (CnH0n+2) szénhydro-

géneinek és aro111atilc1Ls Rzénhydrogénelc lzevcréke. 

Vizsgálat.. 
1. Atlsztított kőolaj 40 C fok

nál alacsonyabb hőnél lángra 
ne lobbanjon. 

2. 5 kbctn. kőolajat 5 kbcni. tön1ény 
kénsavval összerázva) a keverék ne 1 

melegedjék n1eg. ! 
3. A fennebbi (2-ik pont alatti) kém· 

lelés alkal1nával se a kőolaj, se pe
dig a.kénsav, színét. ne változtassa meg 

Ha lánva lobban (40 C. 
alatt), akkor petroloumaot.her 
va11 j ele11. 

A föln1elegedés t.erpentinola,i je-

lenlétére u1utat.. 

Ha az olaj barnul meg\ akkor itle
gen (án1erikai) petrole111nfajol;: 1 ha 
pedig a kénsav barnul meg, akkor 
netn elég·gé tisztított, gyantatartal-

1nú ola,jok vannak jelen. 

Jól :tál'ó iivegben, hüvös 
Ai a: 100 g1'n1. 32 kr. 

holyen és óvatosan tartsuk. 

t t Physostigmilrn.m saUcyUcnm. 
- Ese:rinum salicylieum. Salicylsa:vas phymostigmin. Physoa" 

tig:i:nin salicylá.t. Ese:rin salicylát. -

C23H„N3 0 6 tömecssúlya 413. 
A pbysosligrnint a. f'aba calabarirafól nyerik, a. mely bab a pbysostigma 

venenosn1n Balfuul'-tól szárrnazik (pa.pilionaceae 1 pillangósak). 

i 
l"· 
.)' 
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A guineai tcng'eröböl pusztaságain1 E:alab<irbau houo:i kuszó cserje. 
Hlivclyos gyiin1ölcse arasznyi bossznság'ú s rendesen 2-·B 1nag van 

benne, a melyek oldalt egy kissé öszszenyo1uottak) babhoz hasunl6k, cle annál 
nagyobbak: ~.5-3.5 cn1. hosszúak, egyik szélök egyenes -vagy kissé homorú, 
a 1násik domborü. 1\ mag do1nború élén egész hosszában a pete.szájtól a 
mag ollookoző saekáboz egy csatorna a.lal;;.ú benié1ye(1ós balad EJ csator
nában fekszik a köldökzsinór. A 1nng, kivül bnruavÖI'Ö81 kissé fénylő, kemény 
bőrszer(í s benno a két nagy csirlevól fehér s1,[nü és a, közBpen egyni<1s· 
tól szétvált. l\1ag-fohórje nincsen. Az ép mag Yizen úszik. Sza.gtft\a.n és .ízetlen. 

'/";). ábra. Fab(i calabarica lceres.zbnetszete 

{a.. U mvghéj kiihiö, tiía'vkü p11lh;sallszerü sejtjei; b, a vaski.gfíll(1 ágbog·aH 
se,jlek rét.ege; f'. v ma.g·bui•ok belső réteg·e eb.y C(léuy 11yali\bbal; ,J, a ('Sira 
pa1'enchy11He,j!joi nng·y keményítő szerncsél;:kel; e. a ]{öldök csatorna kellős 
tüalakú pnJiss1uljil. j f'. a köldök Ci:lfÜorna középvonala nluf,t, elht>lyezctt elyp-

tÍC\19 köteg.) 

Alkatrészek: physostigutin ós calabarin ne\·(í alkaloidák, a tnclyek: 
közül a.z utóbbi a strichninhez hasonló hnt.ású s nincs liszlán k1111ntatva, 
hogy valjon n1ár a magban jelen van·e, vagy csak a pb,ysostig·n1in olőiílli~ 

tásakor kópz6dik. 

Sz(lveti szerkezet, (75. áb['a.) 1\.. 1nagliurok külső sejLsora igen tö
n1ötten összeveröclött tííalalnl sejtek egy sorából áll, palissaclszerlíen ol
:ren<lezke<lve. (75. ábra 1 a). E sejtek fala barnássál'ga s töyi.ikb'en egy kissé 
kitágnlnak. A mag· don1borlÍ oldalán elvonuló csatornában e tüalakú sejtm 
sorra 1nég ogy túalakú pa.lissad rakódik, (75. ábra, e) a n1clynek tüsejtjei 
sötétebbek a,,; előbbinél és a tlík rövidebbek. 1\_ köldök csatorna feneké~ 

nok középvonalában egy csúcsos elypticns· köteg van beékelődve, (75. 

J 
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ábra, ()
1 

a. n1c1y világos és hálózatos Yastagodást mutató sejtekből van 

összetéve. 
A_ 1naghéjnak loírLa1u sejtrétege alatt vastagfalú, ágbogas sejtek pár sora 

fekszik, (75. ábra, b) a n1olyek egy1uással nyúlványaik segélyével füg'g'enek 
össze ; rnagok között apt·ó szögletes Jégür6ket hagynak. E sejtek barnavö~ 
rös anyaggal vannak kitöltve. A köldök csatorna táján H réteg igen meg-
szélesedik. A u1agburok be!sőrétegót, érintő irányáb1tn erösen 1uegnyúlt és 
összenyomott sejtek töLbRzörös sora. képezi, (75. ábra, e.) s e sejtek össze
verödése által képződő szövetrészlet igen tömött, sárg·üsbarna színü s benne 

apró edénynyalábok Yo1nilnak. 
A csira. (75. ábra., d) parenchyinsejtjei vékony falúak s befelé foly~ 

ton nagyobbodva a szélső sejtek uagystigát többszörösen felülmulják. E 
sejtek apró protein sze1ucséken kivűl sok kon1ényítű szemcsét tartahnaznak, 
a n1elyek igen nagyok s vag',Y tojásdadok vagy vesealakúak, szép concen~ 
tric1LS rétegzettséget n1utatnak és n1agvuk t1agyobliúra mcgTepedezett. 

Gyógyszerkönyvünk !'í'erint "physostigmimm• salioylicum 
hivatalos, a mely szintel~r1 vagy kissé sárgás kristályokból álL 
160 súlyrész vízben és J 2 súlyrész alkoholban oldható. 

Azonosság megálJapítása. 
Vizes oldata ferrichloridtól ibolyaszínüvé válik; jódos jócl-

1cúJiun1tól pedig barnás-vörösen n1egzavarosodik:. Tömény k_én-· 
snvbHn színtelenül oldódik; nz oldat később rnegsárguL 

Vizsgálat 
1. Platina lmnezen 

maradék nélkül égjen 
hevítve 1 

el. 1 

l\fa1·adék 
fémsók 

visszabagyása 

J\ száraz készítn1ény hosszabb jdeig v.ilágosság bel1atására 
is \rá1tozatlan n1arad, 111íg oldata a világosság bcl1atására rneg
vör(isödik (1·észlnges bomlás). 

i~--elzot.e üvegben száraz 11el;yen tartandó. 
Rqycs ad".~ja leqfiil:febb 0.001 grm. 
Su11i (/(lrirúa leqfO'/jebb O.OlJ3 grrn. 
~\ra: Cl,() 1 g'l'tu. 8 kr. 

'!' t PHomnplnum llydrochloricum. 
~ Sósavas piloca:rpi:n. -

C"H34N20.1 tömecssCllya 512.8. 
A_ piloca.rpiut a fali.a Jabo1·anllitó/. ll;\~erik, a inely levél a pilocarpus 

pennatifolins Len1nirc-tól származik (rutaeeae, ruta.félék). 
Braziliúlian honos

1 
kevéssé elágazó, 3 n1éteruyl Juagas cserje, a me

lyet a lüvierán tonyé.sztcnek. 

1
1 

1 . 
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Levele lánclzsaaJakú, vagy tojásdad, 6 - lG crn. hosszú, 3~'( cni. széles 
:rövid nyelónél gyorsan elkeskenyedő, alapjánál részaránytalan, épszélü, csu~ 
pán a csúcsban van egy kissé kicsípve, durva bőrszerlí, kopasr, s ren
desen csak a.161 az erek inentén van rUjta gyér sr,éír. Főere alól kien1elkeüő 
s a belőle kinyúló mellék.erek a levél szólén belől nlintcgy 7--8 mni.·l'O 

egymásba hajolnak és hálózatot képeznek . .f.\._ levéls~ine sötétzöld, c:gy kissé 
fénylő, világosság foló lartva sürűn, áttetszően pontozott. Illatos szagú, csí

pős kesernyés ízlí. 
Alkatrész1;>k: illóolaj) a mely n11gyobbrészt cg·y 170°.nál forró szén~ 

kénegböl áll. I{ristályosodó alkaloidája piloca1·pin és jabo1·in nevft an1or11h 

.alkaloida 

76. ábr(i. Jabo1·ff1ulu.s leoél ke-
rrszln1r'ts:.efc. 

(a. a fol::iő fetü!et. lHín1;i.uH,li: \'Onalzot.I, oulieulájn.; 
'!1. oszlOjJOR ptP'O!JCll,Ylllll; e, SYÍl'l:H'fl08 pa!'Oll

cllyma; (l. ollljtart.ó lrnsiúradt gyunlús lurLa-

Jommn,l; e. egssojtú szőrök.) 

Szöveti szerkezet. \76. ábra). 
1'i hán1ot fölül-al6i táblás sejtek 
alkotjlik, jól kifejlett cuticLdi· 
Yal. ~ll,,_ felsőhá1n culirulája slírün, 
barnásan vonulzott (7G. ábra, n). 

A levél alsó felülolének hú1n~ 
ján több-keyesebb 1 sc•jtíí. \'<istag

falú S7.Őr (7lL áln·a) e) Y:=llL 

A 1nesoph;yl felső r6széhcn 
rÖ\Tiü palíssad (TG. áhra, b) nlól 
sziva.csos parencbyn1 (TD. ábrit1 

e), a n1elynek sok sejtjében csil· 
Iaga1nkli sóskasavus rné·szkrls
tá\y csoport van. A lc-vélj.HH'en· 
chyma közl hol a felső, hol az 
alsó hám.hoz nyon1ulvfL nng·y ly
sigéu olajtrn'tókat kapunk (7ü. 
ábra„ d)i n, n1e1yck c!yi;ticnsak 

vagy toj(tsdadok s hossztenge" 
lyiik rendesen a hán1n1nl JiÚl"· 

húzarnosnn halad. 

Összet~veszthetii a drog v1tgy lehet kUzte: 

P·ipcracerik kf/ziil; pipcr ret,icnl(tltiHi, L. eS piper jaborwndi (sel'ronia jit

borandi); e leveleknek nincsen áttetsző pontozotlságuk) 22-2i1 cin. hossr,úak, 
inkább hártyásak, mint börszcrí'lek, alakjuk lánd7.sához hason1ói alap.iuk 

kerekded vagy s:dvsze1·(íon kimetszett. 

Gyógyszerkönyvünk szerint a piloearphrnm hy!lrochlol'i
cn.nt 11ivatalos, a mely színtelen, átláts:r,ó, tű vagy 101nezalal1;.ú 
kristályokból áll. Íze alig keserü, de kevéssé összehúzó; kém
hatása semleges. Vízben és alkoholban könnyen, a.etherben és 
chloroformban nem oldható. 

5Hl 

Azonosság megállapítása. 
Töménykénsavban csaknem súntelonül oldódik; az oldat 

eg'y-két rnorzsa káliun1chron1áttal összerázvaj lassanként n1eg
zölclüL 

I\.:.is n1ennyisége nátronhydroxyd old.atra dobva, apró, a 
lúgon í1szó átlátszó cseppekké olvad; ezek lassanként eltűn

nek és színtelen, át.látszó oldat keletkezik. 

Vizs~álat. 
1. Egy csepp olajjal szét.

dörzsölve a nagyitó alatt csu
pán kristályokból állónak lés
sék, melyek küziitt alaktalan 
testecskék ne legyenek: 

2. (} 1 gT111. sósavas pilocar
pint feloldunk 20 grm vízben. 
Az oldat no zavarodjék. 

a) ammoniákt.ól; 

bi nú.tron1úgtól. 

3. f{ev6s mennyisége törnóny·
kénsav ban oldva színtelen ol
·datot adjon. 

4. Platina lemezen hevítve 
maradék nélkül égjen el. Öva
.tosan tartandó. 

Alaktalan testecskék~ tisz
tátalanított készítmény, tísz
tátalanitó anyag lehet szerves 
és sze1·vetlen. 

A zavarodús rniBd k:ét eset
ben ~~ idegel!I alld.loid:í.kra 
n1utat. 

Színes oldat = id~gcn al
ká!oidák, vagy ri1ás szerves 
anyagok, 

Maradék visszahag'yása 
fémsók, 

Egyes adagja. leg/iiljebb ()·03 gnn. 
Napi adagja legfiiljebb ()·Oli grrn. 
Ára: Ü,01 g'l'ITI. r\ kr. 

Pilnlae. 
Labdacs. 

A labdacsok igen különböző, - többnyire rosz izu vagy 
illatú anyagokból készült, s rendesen 0.1-0.2 grrn. súlyú go
lyócskák, a melyeket egészben nyelnek le, s így ízük Ó3 illa
tuk vagy éppen nem, vagy csak alig érezhető. 
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A labdacsok általában véve úgy legyenek előállítva, hogy 
lehetőleg egyenlő súlylyal birva, az egyes alkatrészeket is 
(különösen a 11atóanyagot) egyenlő n1ennyiségben tartaln1az
zálc; továbbá igen kornényelc ne legyenek, eg:y1nás11oz ne ta
padjanak, állás közben szét ne faljanak, szóval alakjukat s 
lehetőleg állományL1kat (kissé keménycdhetik de lágyabb ne le
gyen az állomány) állás közben ne változtassák meg. 

Ha vala111ely vényen senuninemü hint<ípor vagy hoYonóanyag nincs 
jelez>e, akkor a labdacsokat n1indig e'desgyiJkét· porral hintsük be, 

A~ ei·ősen nedvszívó vagy neclvessHg behatá."la n,latt könnyen ro1nló 
anJ'ngokat tartalmazó labdacsokat jól zárható ÜYegekben tartsuk és szol~ 

gáltassnk ki. 

Pilufae ferralae. Pilulae feni factici. 
- 'Vasas labd,acs. Tejsavasmv.:i.sas labdacs. -

A tolubalzsam aetheres oldatával kétszer bevont, s ll,20 
gnn. súlyú labdacsok, bamássárga (inkább bamafekctés) szí
nfülk s egyenként 0.10 grm. tcjsavasvasat (FeC,H,03), (a mi 
0.0 l \J'l"l gTm. fénwasnak felel meg) tartalmaznak. 

"'Viz)-lgálat. 
3-5 labcla(:sot 1-10 grm, lepárolt vízben oldva1 az oldatlan anyag~ 

ról (édesgyökérpor) leszürt (vagy rövid :illás után letöltött) folyadék a 
kék lakn1uszpupil't n1egvörösíti, s fereocyaukaliuinoldattal világ'os kékes 
(vag'y esetleg viltí,g·os .zöldes), ferricyankalünnoldatával pedig sötét kék (vagy 

esetleg sötét zölrl) színeződést mutat. 
A vas n1011nyiségének n1eghatározása. 
G-10 labdt:u:sot ha,nntvá. égetve, s a ha.innt hevítés által lügílot.t sóM 

sa.vban oldva, a továbbiakr~~ nézve úgy jú.runk el, a lnint az almasava8 

-vi1slú vonatuál tárgyalva van 
~Iinden egyes labdacs 0,10 grru. tejsavas-vas tartalon111ak megfelelően 

mint 111{11· fenncbb is en11ítém, 0,01 D44 férnYasnak felel meg. 

A labdacsokat jól dugaszolt üvegben tarlsnk. 
A1·n: l drh. 2 kr. 

l'i111lae ferri jodati. Pil.nlae i'erri Jodurati. Pilufae 
BlankiutH. 

~ Vasjodüxös labdacs. Blankaxd labo;:'!.aesa. -

A vasporml födött, s toluba.lzsam aetheros oldatával 
bevont és megközelítőleg 0.20 grnL súlyú labdacsok szürkés 
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színüek s e~yenként O.Oö6G grm. jódot, illetőleg (J 0812 grm. 
vas.ioclurt (}e J,) tartalmaznak, a mi 0.0146 grm. férnvasnak 
felel meg. 

\'izsgitla.t. 

A vasjodűrös labdacsok szabad jódot Yagy egyáltalában ne~ vagv 
csak alig tartalmazzanak; ennélfogva ketté vágva, ne legyenek jódsz,aguak 
s 1 szem labdacsot (melyről előbb a >asbevonatot ovatosan lekapartuki) 
5--6 gr1n. lepárolt vízzel eldörzsölve1 az oldatlan anya()'okról (édesgyöké 
, 'J' l "' r e~ z1 izpor) esziírt folyadék kernényít{íoldat hozzáadására legfeljebb csak 
világos kékes színeződést nyerjen. 

A jófl mennyiségf.nek meghatá.1•ozása. 
5-10 labdacsot 10~15 grm. lepárolt vízzel eldörzsölünk az oldatlan 

a~1yago~ról a folyadékot leszürjük, s a szűrőpapirt R-4·sze1• k~vés lepárolt 
vn:zel ovatosan utánmossuk. 1\._z ily módon nyert oldatot, a továbbiakra 

~lézve 1.igy, kezeljük, mint a vasjodűt·összörpnél tárgyalva van. (A labdacsok 
Jódtartali_nanak ezen meghatározása, ne1n 1nindig ny1íjt megfelelő eredményt). 

111nden. egyes labdacs 0.0812 grm. vasjódúrnek 1negfe1elöen (mint 
már fennebb IS említén1) O.OGGG gnn. jódnak felel meg. 

„ A_ vastartalmat a nyert jódtartalon1ból, a fennebbi adatok alapján 
kounyen kiszán1íthatjuk; itt ng51anis a vastartalmat direkt a labda
csoknak hamuvá a.\akltása által meghatározni nem lehetséges, mhrel min~ 
den labdacs isiueretlen mennyiségü vasporral lévén bevonva, _._ a kémleléR 
ha.mis aUaiokat szolgáltatna. Ha a?:onban a la.bdacsokuak kilúgozása. által 
nyert ós Inogfiltrált fcnnebbi oldatot előbb óv}Ltosan bepároljuk, azután ha~ 

muvá égotvei az ahnasavasvaskivonat vaslartalouí.nak meghatározásánál leírt 
mlidon kezeljük, akkor a Jabdacsoknak vastartalinát nyerve, ebből a fen~ 

nehbi adatok (0.014G grm. fém vas megfelel O.OGGG grm jódnak, vagyis 0.081 
gi·n1. vasjódürnek) alapján a jódn1ennyisógét l~önnyen kiszámíthatjuk. 

A labdacsokat jól dugaszolt üvegekben tartsuk. 
Ara: 1 drb. 2 kr. 

Pilulae laxantes. 
-- Hashajtó labdacs. 

Sötét, barnás· zöldes színü, fényes felületű, s 0.20 grm. 
súlyú labdacs többé-kevésbé ánizsolaj illatú, s igen keserű ízü. 

1~ra; 1 Jrb. 1 kr. 

1
) A_ labdacsokról a vasbevona.tot azért kell eltávolítani, mivel ellen 

esetben a labdacsokba.n netalán szabad á!!apotlian levő jód, a vassal újra 
egyesülne, s íg·y a vlzsgála.tnál szabad jódot nem, - de hamis eredményt 
nyernénk. 

38 
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Pix liquida. 

- Kátrány. -

Az erdei bükkfából (Fagus silvatica L.) száraz átpáro
loo·tatás útj.án előállított és a kereskedésben kapható kátrány, "' . 
mely folyékony, nyulós, a víznél nehezebb, olajos, feketésbama, 
félig átlátszó; füstös, kreosot-szagú, undorító, keserli ízü. 

_.,"._ether, alkohol, chloroforrr1, arny1alkohol, jégeczet és benzin, továbbá 
íllanó és :.:Rirosolajok, kali- és nátronlúg oldja. 

Vizzel (1.10) összerázva, leülepszik, a víz gyengén meg
sárgul, savas kémhatású lesz, ( eczetsavtarlalmától) s a kátrnny 
szagát és ízét fölveszL 

A fennebbi módon előállított, s a 1oiilepedeU kAtrányról letöltött 10 
grn1 -vizeso]datboz 20 grm. lepárolt vizet, s 2 csepp vaschl0ridoldatot adva, 
(nem állandó) zöldes színeződés keletkezik; ollenben (a vizes oldatot) mész~ 

YÍz:i;el összertizva, állanrló barna-vörös színeződés áll be. 
Alkatrészek: Fa.cczetsav) továbbá benzol (C\1H6 ) toluol Ct1 l-I,;CFI~ xylol 

{C(\H,1(CH~)2 ), stiyol (C$lf8 ), phenol (Cr,H,-,01-1'. krosol (C\I-1.1 (2~3 }, kreo w 

sot stbbi. 

"\'i:zsgálat: 

1. 3 grm. bükkfakát.rti.nyt 30 gTTn Ila a kátrán,y ne1n ülepedik le, alr: 0 

lepárolt vÍz7.ol összerá7.vai állás köz- i kor if1e1>1:en (nem bükkfából nyert) 
ben a kátrány iilepedjék le. i ké-s:dtményuyel van dolgunk, 

2. 1\_ biikkfakátrány Jnegszürléz;ett , Ha a kék lakn1uszpa.pir nem vö-
(fennehbi) oldatábn kék és vörös i rösödik meg, va.gy ha a vörös meg~ 
lakmuszpapirt mártva, a kék lak- i kékül, akkor az köszénkú.trányt jelez. 

musz vörösödjék meg, a vörös pedig 
ne változtassa színét 

Ára: 100 grm. H ke 

t Pluml.mm acelicum bashmm solutum. 
Acetum lithargyri. Extractum Satu.rni. Acetas plumbi ba

sicus. Oldott bázisos eczétsavas ólom. Bázi,sos ólom.acetát~ 
oldat. Ólcn::neczet. --

2Pb(C2H,0,)2 Pb(OH)2 tömecssúlya 8\J\l.2 

Színtelen, átlátszó, édes és fanyar ízü folyadék; kémha
tása lúgos. 

l 
i 

l r 
f 

Fajsúlya 1.23-124. 
Azonosság megállapítása, 

5915 

Higitott kénsavval fehér csapadékot ad. Nátronlúggal 
szintén, de ez a kémszer fölöslegében oldható. Ferrichlorid
olclattól vöröses színü csapadék keletkezik. 

Vizsgálat. 

l. Higítot.t kénsavval kicsap· 
va, a inegszürt folyadék ferró
cyankálummal ne adjon na
gyobb, barnaszínií csapadékot. 

}\ra: 10 grin. 3 kr. 

Bamavöröses csapadék=réz 
vegyületek. 

Kékes színü csapadék =V•S 

vegyületek. 

t Plmnbum aceticum dep1wat11m. 

Plun;i,bi acet.as. Saccl"'la:ru:rn. Satti,:rni. Tisztitott ec~etsa vas 
©lon:i.. Ólom,acetát. Ólom czukor. ·-

Pb(C,H30J, 31-I,O tömecssúlya 378.4. 

Színtelen, áttetsző kristályokból áll; a levegőn elmállik. 
:tze eleinte édes, később összehúzó, fén1es; kémhatása gyengér1 
savas. 1·76 súlyrósz vízben és S súlyrész alkoholban oldható. 

Azouosság rnegái!apititsa" 

Vizes oldata kénhydrogénnel fekete, ólomsnlfict, kálium
chromáttal sárga ólom chromút PbCrO, csapadékot ad; az utóbbi 
nátronlúgban oldható Tön1ény kénsavval szúrós eczet-savas 
szagot áraszt, s egyszersmind fel1ér csapadékot ad. 

Oldata kénsavval és alkohollal főzve, fehér csapadék, 
kénsavasólom kiválása mellett kellemes gyümölcs szagot áraszt. 
A kellemes g,yürnölcs szag a keletk:ezö eczetsavas aotl1yl
aetb ertől van. 

Pb(C2 O~H~L-+-U~so.1+20;! H50H = PbS0.!+2H~o+2C2fI"-O-C~H30. 

Jódkálium a vizesolclatból szép sárga színíi ólomjodid 
PbJ2 csapadékot Yálaszt le, mely forró vízben oldódik és a vizes 
-0lclat lehúlése után szép fényes csillogó lemezkékben válik ki 
abból. 
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Vizsgálat. 
L Tiz súlyrész vízben töké

letesen feloldódjék az oldat leg
följebb gyengén legyen za
varos. 

2, Hígított kénsavval kiütve, 
a leszürt folyadék ferrócyan -
kálinrnmal ne acljon sötétszínü 
csapadékot 

Maradék visszahagyása = 
idegen alkotúrészek súlypát, 
kénsavasólom, szénsavasólom. 

Darnavörös csapadék ~ i'éz. 

Kékszínű csapadék~ vas. 

Jól záró edényben tartandó, 
Eyyes culagja legfoljebb 0,10 grm, 
Napi adagjii legfOljebb 0,50 gmL 
Ára: 10 grm. 4 kr. 

t Plum bum carbo11icum. 
~ Flumbi carbonas. Cext.1ssa. Bázisos szénsavas ólom 

Ólomhydroxydcarbonát, Ólo:mfehér. -

2PbC03+ Pb(OH), tömecssúlya 773,:l. 
Tisza fehér nehéz por, vagy efféle darabokból álL Víz

ben nem oldható; eczo1savban salétromsavban pezsgés között 
oldódik, 

Fajsúlya 5,G-6.4. 
Azonosság megállapítása 
Salétromsav pezsgés közt oldja. Az oldat kénhydrogén

vízzel fekete csapadékot, higított kénsavval fehér csapa.dékot, 
jódkálinmmal sárga csapadékot ad. 

Vizsgálat 
1. I~gy rész salétron1sav és 

két rész víz elegyében mele
gen maradék nélkül oldódjék, 

2. Salétro111savas oldata nát
ronlúggal oly csapadékot ad
jon, a mely a kémszer fölösle
gében oldható, 

a. A lúgos oldat egy csepp hi
gított kénsavtól ne zavarosod-

Maradék visszahagyása = 

itlegen alkatrészek, súlypát, 
ólomsnlfát, 

lvlaradék visszab.agyása = 
idP~f'n }lnyrqxok calciumcar
bonát, calcinrnphosphát, 

Fehér zavarodás ~ zink. 
Darna vörös csapadék= réz. 

jék meg; 11a pedig kénsavval 
tökéletesen kicsapjuk, a gyen
gén savanyú folyadék ferrócyan
kálinmmal ne adjon csapadékot, 
úgyszintén ammoniák és am
moniumcarbonáttal sem. 
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Ammonium carbonáttal fe-
hér csapadék = idegen a!ko· 

: tórészek, zinlc, alun1iu111 cal-
1 • • , 

1 c1um, baryum. 

Erősen ízzítva, legalább 85°1o ólom oxydot hagyjon hátra, 
Ára: 10 g·rm. 3 kr. 

t Plumbum byperoxydittum rubrum, 
Vörös ólomhype:roxyd. Minium. -

2Pb0, Pb02 törnecssúlya 633,2 
N ehóz, élénk vörös színü por, a mely vízben oldhatatlan, 

Fajsúlya 8.6-H,O, 

Azonosság mPgi.llapit:ba. 
Sósavval leöntve chlól't fejleszt és forró vízben oldható 

fohér anyaggá ólornchlóriddá alakul. Sósavas oldata jódkálinm
mal sárga csapadékot ad, Salétromsavval leöntve megbamu 
űs barna vörösgőzök (NO,) szállanak eL 

Vizsgálat 
L Öt gl'm mínium, salét-

10omsav (100 grm) és sóskasav 
(0.5 grrn) elegyében melegen 
tökéletesen oldódjék, vagy ha 
maradék marad ne legyen több 
{).05 gran1mnál. 

2. A megszü1t salétromsavas 
oldat egyrészéből az ólmot kén
savval kicsapva a csapadékról le
sz[írt oldat ammoniák hozzá
adására se n1eg ne kéküljön, 
se rozsdabarna csapadékot ne 
adjon. 

Ára: 10 gl'nl 2 kr. 

Maradók visszahagyása ~ 
irlege11 alkotórészek téglapor 
ocker, agyag stb, 

Megkékülés = réz R.ozsda
' barna csapadék = vas ve-
' 
1 gyüleL 
1 
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t Plumbum oxydatnm. 
-- Plumbi oxydum.. Lithargyrun:t.. Ólomoxyd. Ólomglét. 

Pbü, tömccssúlya 222.4 

Vörössárga por, vagy pikkolyalakú darabkákból áll. Víz-
ben nem oldható. 

Fajsúlya 9.25. 

Azonossáii; me,!!;állapítása. 
Higít.ott salétromsavban fololdv;1, kénhydrogénvízzel fe

kete, higított kénsavval pedig fehér csapadékot ad; az utóbbi 
nátriumhydroxyd fölöslegében oldható. 

Vlzoe:í1lat. 
1. Higított salétro1nsavban 1 

n1elegen erősebb pezsgés nél
kül csaknem tökéletesen ol-· 
cliidjék fel. 

2. Ha salétromsavas oldatA
ból nz ólmot kicsapjuk, a le
szúrt folyadék fölösleges am
moniától alig kéküljön meg 
és alig észrevehető rnennyisé
gü rozsdavörös csapadékot ad
jon. 

3. Öt gramm finom porrá-
tört ólomoxydot melegítés köz
ben föloldunk 30 grarnrn higi
tott eczetsavban és az olda
tot n1eg'szürjük n1egn1ért súly-ú 
szCu·őn. A kimosott és kiszá
rított oldhatlan maradék súlya 
kevesebb legyen 0.1 grammnál. 

Ára; 10 gr1n. 3 kr. 

Nagyobb mennyiségű oldha
tatlan rész visszahagyása = 
i<lep;en allrnt{n•és„ek homok - , 
ólomsulfát, ólomsuperoxyd. 
Kék színeződés = réz. 
Rozsclabama csapadék= vas. 

Nagyobb menny1seg'u rnara~ 
dék= tlszt:\tafau készitm ény. 

~I1isztátalansúg· lel1et 11orno·k~ 

ólomsulfát stb. 

t Podophyllinum. 
~ Fodo:phyllin. -

A porlophyllint a podophyllnni peltatnin \Villd-töl nyerik (Berberida
ceae). Északáinérika á1'uyas erdeiben honos évelő fű, n1elynek a gyöktör~ 

1 

' 1 
!'• 
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zsét használják gyógyszerül. J1~z oldah•ól kissé összenyomott1 rnász61 kis 
ujjnyi vastag; G-8 cm. hosszú darabokra törve jut a kereskedésbe; orede4 

tileg azonban egy niéternél is ho~rnzabb. Alsó felülete sűrün be van nőve 
vékony mellékgyökerekkel, a melyek na.g,vobbára letöredeznek1 s csak 
törés helyük világos sebhelyei láthatók. A gyöktörzs színe söt.ét barna vörös, 
tL szár kiinduló helyénél 1 azaz legfo1ií1 szürkés színű és Jd:::só orsószerlíen 
n1egvastago<lott 'röréso sr.arus;>;crü. Szagtalan. Íze eleinte édes, később ke
serü. l{oresztmetszetén a. kéreg és bél közt sárgás edénynyalábok körét 
kapjuk, a u1elyek közel fek,1sznek ugyan egymáshoz, do még se1n képez
nek zárt gyűrűt. 

AJkatrf>szek : 8-- 60/0 Podophyllin ;1ovű g·yánta.1 a n1ely a gyökór al 4 

koholos kivonH-lából víz;;,el lecsapható. Ez nagyobbára az igen keserű p1Jdo
phyllotox'i?tbríl és pik1·opo dophyllinböl, to-
-vábbá podophyll-insavból áll. Tarta1n1az 
továl1bá qtwi·cetint, zöldes olil,fat és 
kristályosodó zs[1·su,vat. 

Szöveti !>IZHJ'kczete. (77. ábra) 1-\_ 

hám (77. ábra, o;) koczka. alakú sojt
sora sárgásbarna tLnyaggal Yan ki
töltYe, n kéreg szomszédos sejlsorának 
_fala. szintén sárgá~barnás színü, a RPj· 

tek. kissé (~rintő irányában nyúltak, 
beljebb azonban tágak göinbölyüek 
lesznek, (77 ábra, b) s összetett ke
Illényítő szeu1cs6kkel vannak tclvo. E 
1n eglehetéís széles kérget, cgymásbo:1, 
kö;>;el fekvő tnagános etlénynyalábok: 
köre választja cl 11 béltől, a tucly úgy 
sejtjei nlakjára, tnini üntaln1ára nézvo 
a kóroggol inegogyozö_ Az edéuynya
lií.bok ke!'eszt1netszet.en elypticusak, 
súg-árirányú kereszttengelylyel. l\iin
den etlónyuyalábnak farésze, középen 
van, (77 ábra, d) sárgásfalú e<lények
b(íl és faparench,y1nából áll. E farósz-

?7. áln'a Podotifi,yllnui gyökliJ'rzs 
kcreszt'!nets.-::efc. 

(a. háru; Ii. kéreg;; d„ ai ctlé11,rn,n1hll• 

nek LLgS a ké1·ogfolé, n1int a bélfelé !'arésze; e-e. az otlénr kiibií (~~ ilclsü 
(7{. ábrH- e-e) ll('.'zŐ oldalán eg·y-eg_y !H\ncsa; e. IJélJ. 

c:uubiurn és háncsrész (bicol\ateralis cdónyuyaláh) van, A két'eg' felé né:ző 
háncs erősebben van kifejlödvo, mint a bélfelé nézö. A~ edénynyalábok 
közt a bél öss:zefogózik a kéreggel, sejtjei ugyauolyanok, n1int a béléi vagy 
k(~t'egéi, (81. ábra. e) legfőlebb néha 1nognyli!nak süg·árirányban. 

Gyógyszei·könyvünk szerint a leírt gyöktörzs gyántája a 
podophyllin hivatalos, a mely sárgás por vagy laza, könnyen 
szétdörzsöll1ető, sárg'ás vngy barnás-szürke alaktalan tön1eg·, 

1 

1 
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mely alkoholban, forró alkálilúgokban teljesen, aetherben rész
ben, szénkénegben alig oldatik; 100 C"-nál sötétebb színü lesz, 
de meg nem olvad. 

Azono~siig megállapítása. 
Vízzel rázva és megszűrve, a szüreclék: k:escrü ízü, sár

gás színű lesz, a lakmuszpapiros színét nem változtatja meg; 
vaschlóricldal barnára, ólomoczet hozzáadásakor pedig sárga 
színílre festetilc, gyengén opalizáló lesz) nel1ány óra rnulYa sá1• -

gásveres pelyhek ülepednek le belőle. 
100 rész ammoniában feloldva, sárgás-brtrna oldatot ké

pez, mely vízzel 11igítva ne1n zavarosodik meg: 10 rész tön1ény 
alkoholbrm sötét-barna színben olrlatik, az oldatból víz hozzá
adására szürkés-barna pelyhek válnak ki. 

Vizsgálat. 
Platina lemezen hevítve ma-1 Maradék visszahagyása 

rarlék nélkül égjen el. ásványsólc 
Ngues adagjct legfó"ljebb 0.15 grm. 
Na11i adagjci leqfó"ljebb 0.50 gnn. 
_Ara : 0.10 grm. 1 kr. 

Satu.rationes. 
-- Teliték. -

Tolítéken általában véve oly készítményt értünk, a mely 
szénsavas álkáliák és (többnyire szerves) savak vizesoldatának, 
egymásra való behatása által nyerve, az ily módon szabaddá 
levő szénsavat, (melyt itt mint főhatóanyag szerepel), lehető
leg minél nagyobb mennyiségben elnyelve tartalmazza; ellen-· 
ben a készítmény sem alkálít, sem savat, lehetőleg fölöslegben 
ne tartalmazzon, miért is a belemártott vörös lakmuszpapír 
színét ne változtassa meg, azonban a kék lakmuszpapírt 
(szabad szénsav tartalmánál fogva) némileg megvörösitheti. (A 
hivatalos potio inagnesiae citricae effervescens savi) a potio 
Riveri pedig többnyire alkalikus kémlrntású). 

Potio magnesiae cit1·icae efforvesce11s. 
- Lim.onada maf:Snesiae. Limonada solvens. Pezse;ö czitrom

savas magnesiaoldat. Olvasztó C:?::itromviz. 

Tiszta, színtelen, átlátszó, kissé czitromolajillatú folyadék, 
a mely kezdetben csípős- szénsavas, később savanykás- édes, 
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czitromos utóízií, s a mely körülbelől 'Í-4.3"/o czitromsavas 
magnés'iát (Mg,(C6H,0;)„ 1-1.2% czitromsavas nátriumot 
{_Na:1CuH5 0 7), s elnyelve béín1enuyiségfí szabadszénsa.vat tar
talmaz. 

Igen ;jól dugaszolva és lekötve, (erős fctlú üreqlien) hüvös 
helyen tartsnk. 

(Sokkal helyesebb azonba.n mindig· rendeléskor készíteni, nÜ>el e ké~ 
szíbnény hosszabb á.llás utin többé~kevésbé n1egromlik). 

Ára: 1 adag GO kr. 

Potlo Ri.veri. Potio antiemetica. 
- ~iva:r itala. Hányás ellenes ital. -

Tiszta, színtelen, átlátszó folyadék, a mely kezdetben csí
pős-szénsavas, később néha édes-savanykás, legtöbbnyire pedig 
édes-lúgos utói7'Ü, s a rneJy körülbelől G0

/ 0 czitromsavas k:á
liumot (K,Ci;H,OJ, s elnyelve bő rnennyisóg(í szabad szénsavat 
tartalmaz. 

Csakis rendeléskor kell előállítani, s jól dugaszolva és 
lekötve, mindig fehér kelliis (erős falú) üvegben kiszolgáltatni. 

Á.ra: 100 grin. ao kr. 

Pulpae et Roob. 
- Izek. ~ 

Pulpákon általában oly'készítményeket értünk, a melyek 
többnyire húsos gyümölcsökből (szilva, tamarinda stbbi, meleg 
·vízzel való megpuhitás, illetve főzés, szitán áttörés és megfe
leliJ sííríí állományra való besürítés által nyerctnok; ellenben 
roobokon oly készítmények érthetők, a melyek többnyire nedv
tartalmú gyümölcsökből (bodzabogyó, fenyőbogyó stbbi) részint 
a vízzel va.ló főzés elhagyásával (bodzabogyónál), részint pedig 
főzés, kisajtolás és megfelelií síírü állományra való besűrítés 
által állíttatnak elő. 

Az izek fémektől, (melyek az előállításra használt edények
től származhatnak) mentesek legyenek, (a mire nézve lásd a 
tamarindalz, vag;y a lcivonatok: általános vizsgálatát), s hogy 
az ízeket az erjerléstől s penészedéstől lehetőleg óvjuk, szük
séges, hogy azokat hüvös és száraz helyen tartsuk. 

1 

l 
1 
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Pulpa pruno1·in11. 
- Szilvaiz. -

Sötét, feketés va,g_v (fris állapotban) vöröses-barna színű 
és síiríi állományú tün1og

1 
kellen1es édes-savanyk:ás ízü; száraz 

és hűvös helyen tartva, erjedéstől és penészedéstől teljesen 
mentes legyen. 

Fémektől szál'mazó tisztátalanságokra úgy vizsgáljuk, a mint az a 
ta1narin<laiznél vagy a kivonatoknál tárgyalva van. 

~4.ra: 10 grrn. 4 kr. 

Pulpa tamarindorum. 
-- Tama:rlnClaiz. --

Sötét barnás-felccte színü é.; sürü állon1ányú törneg, kelle
rnes édes-savanyú Í7.Ű. Száraz és hüvös helyen tartva, erjodés
től és penészedóstől teljesen mentes legyen. 

Vizsgá1at. 
1. 5 grm. tamarindaízt 20 -25 gr1n. 

lepárol~ -vízben eldörzsölve, s az oldat
hoz pár csepp sósavat adva (a oli itt, 
tekintve a készíttnény savtartaln1áti 
el is n1a1'adhat) egy fényesre csiszolt 
vaslapot és eg;y ugya.noly zink lapot 
állitunk bele, s ezután az oldatot for-
rásig hevítve, fél óráig állani hagy~ 

juk. Ezen idő elteltével a yas és zink 
lapon vörös, a ;.:ink la.pou pedig szür-
késfehér-, Yagy sziirke lorakodás (folt) 
ne jelentkezzók (Lásd a kivonatok 
nál leí1·t, e fén1ekro vonatkozfl, további 
meghatá.rozások-al is) 

2 10 grrn tisztított tamarinclaízt 
100 e. foknál kiszárítva, a sülyvesz· 

teség 3.5, legfeljebb 4 grn1. legyen. 

Vörös folt vagy ler<tkoclás a vas 
vagy zinkla.pon réztől) szürkósfehór 

lerakodAs a zinklnpon initúl, szürke 
lerakodás a zinklapon ólo1ntól szár~ 

rnnzik. 

1 4 gn1,1urniuí.J (megfelel 40°/n·na.k) 
i több vízveszteség, illetőleg víztartalom, 
l nem engedhető 1neg;. 

A savtartttlon1 meghatározása. 

2 grm. tisztított tarr1arindaízt 50 grm. forró lepárolt vízzel el<lörzsölve, 
illetőleg kivonva, az oldatból 25 grammot (a mi 1 grrn. íznek felel meg) led 
filt.rálunk, s cseppenként addig adunk hozzá nor1nál kálihydrátot1 1níg a 
kén1lébe 1nártott vöt•ös lakmnszpapir színe elkékül. (Itten, mint könnyen bed 

látható, a folyadék sötét színe miatt indikátorul phenolphtaleint vagy más 
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hasonló anyagot ne1n, s csakis vörös lakrnuszpapirt lehet czélszorűen a.lkal
mazni; ennélfogva k1g'helyesebben úgy járunk ol, ha a titriilás alkalinával 
1núulen. csepp kálibyclrá.t után a kémlébe mártj11k a vörös lakn1uszpapirt s ezon 
eljárást addig folytatjuk, míg a vörös lakmuszpapir színe állandó kék szí~ 

neződést nyer) 
!vlinthogy 1 köbc1n. nor1nál ká.lihydt'át 0. 075 gTm. borkösavnak felel 

meg, ennélfog'va az elhasznált normál kálibydrát köbcontiinctoreinek Rzáu 

n1át 0.07fí·tel szorozva, rnegtaláljuk a vizsgálat nlá vett 1 grn1. larnariudaíz 

8a vtartalmát. 
1'vfiuthogy Bgy jó1ninős6gü nyer>i t:unarindaíz, (melyből előbb a körül~ 

belül 18--2G 0fo-ot tevő inagvakitt, gyümölcshéjat. ágacskákat stbi eltávo\ítotd 
tuk) legalább 120/n savat ta.!'lalmazi ennélfogva a tisztított t.a1narindaíznek, 
(a melyben ,ossógyszerkönyviink szerint, az eredelilog jelenlevő 12-+-200/0 

czukron kivül n1ég 20°/0 czukor foglalt.atik), legalább 9°/0 sava.t (borkösavat, 
czitro1nsn.vat é.s almasavat egyiittvéYe és bork6s1Lvra vonatkoztatva) kell 
tartaln1aznia. 

Ára: 10 grn1. 6 k1• 

Pulveres. Pulveres composiU. 
Porok. Porkeverékek. Összetett porolt. 

r\.. porok, tudvalevőleg r1err1 ogyebek1 rnint a növény1 

állat és ásványországba ta1·tozó anyagoknak:, tüb bé-lcevéRbé 
finon1ra aprítotti :finon1ra porJtott részei, ·s így tcrrnészetesen az 
összetett porok:, vag'y por]<cvorókelc se1n egyebek, rriint a kü
lömbiiző porokból keverés által nyert oly készítmények, a me
lyekben az egyes külömböző alkatrészek, az egyes külömhiiző 
porok, szabad szen1111el vagy eg·yátalában non1~ vagy csalc alig 
vehetők ki. 

A porítás minősógéro vonatkozólag 3.félo ininőségü port külörnböz
tBlhetiink meg. 

1. Er.;ész finon1 fHH' (pulvis subtilissimus; p. tenuissimus; p. n!kobo
lisa.tus); ennél az egyes részecskék oly finomak, hogy még uagyíl.ó alatt is 
alig külön1bö1dcthetők 1neg egymástól, s az ily pol' ujjaink közt eldörzsölve 
alig érezbeLŐ n1eg-. (Bernatzik) ]dc t,a.rtoznak a. subli1J1álás, lecsapás, iszapo~ 
lás és jlkoholizálá:; Hltal nyert ásványi és növényi porok közül a;:oki a meu 

Jyek illanó olajokat., va.gy ina.ga.sabb hő által ho1nlandó hatóanyagokat nem 
tartahnazván, rninden káros behatás nélkül annyira kiszádthatók, hogy ily 
n1inöségre porithatókká. válnak. 

2. KUzéJJfino1n por (Iiulvis snbtilis; p. co1nn1unis); ennél az egyes ré· 
szecskék szabad sr.e111n1el 1nég nem Yehetők ki, s az ily por ujjaink között 
eldörzsö1Ye 1 kissó érdesnek érezhető Ide tartozik a legtöbb vegyi tennény 1 
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továbbá illanó olajat, gyant.aoernü anyagot, s n1agasabb hő által bonllandó 
hatóanyagot tartalmazó s így káros behatás nélkül tökéletesen ki IH'!l1 szi0 

ritható, (tehát eg·ész finom pü!'l'á el sem poritható) növónyi nnyn.g minő 

pl. az ánizs, kömény, cubeba, foeniculuro, secale cornutnm stb. 
3. Durva por (pulvis grossus; p. rudis); onnél az eg·yos részecskBk 

szabad szemmel is kivehetők, s njjaink között nagyon is megérezhctök. 

A porokat száraz helyen és eléggé zárható edényekben 
tartsunk; különösen vigyázni kell arra, hogy illanó vagy zsi
rosolaj tartalmCt anyagokból, a szükséglethez képest, csak ke
veset tartsunk készletben, mivel az előbbi illatát veszti, az 
utóbbi pedig megavasodik. Az olajtartalmú porok legczélsze
rűbben üvegekben vagy bádogbetéttel ellátott fafiókokban tart
hatók, mivel a fadobozok. vagy bádoggal ki nem bélelt fafió
kok, a rajtuk rövid idő alatt átütő zsirosolajtól gyorsan megava
sodnak, s így használhatatlanokká válnak. 

Pul \·i.s aeroplwrus. 

- Pezsgőpor. -

Minden adag két porból áll, a melyek közül az egyik 2 
grm. kétszénsa vasnátriumot lcék, a másik pedig· 1.5 grn1. bor
kősavat fehér papirban tartalmaz. 

S2áraz helyen tartsuk. 
Ára: 1 adag 3 kr. 

Pulvl.s ael'ophorus SeldlHzem1is. 811.lvis aerophorus 
angUcanus. 

Seidlitz·féle pezsgőpor. Angol pezsgőpor. 

Minden adag két porból áll, a melyek közű! az egyik 10 
grm. borkősavas k:áliurnnátrium és 3 gi·rn. kétszónsavasnatrium 
keverékét kék, - a másik pedig 3 grm. borkősavat fe/ufr 
papirban tartalmaz. 

Szaraz helyen tartsnk. 

Ára : 1 adag 8 kr. 
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t Pulvis Doveri. Pulvis ipecnmrn.uhae emu opio. 

- Dove:r pora. -

\ 7 ilágos, kissé barnás sárgás por, a n1ely kezdetben alig~ 

édeskés, később lmtározottan keserű, oprnm ízü ós illatú. 
Száraz helyen tartsuk. 

Rqyes adagja legfölje/JIJ 1 gram. 
Napi aclaqja leqfo(jebb 4 gram. 
Ára : 1 grm. 2 kr. 

Pulvis gummosus. 
- Mézgás po:r, -

''\Tilágos, fehéres sárgás por, édes ízű, az édesgyökér íze 
ha tárnzottan fölismerhető benne. 

Száraz h elycn tartsuk 

Ara: 10 gnn. 8 kr. 

Puuica granatnm. 
- Grállátkéxeg. A gránátalmafa gyökerének kérge. 

Szárn1~zik· a punica gTanatu111 L.-től (1nyrtaceae1 rnyrtus 
félék). Eredeti hazája valószínüleg Perzsia és Kisázsia, most 
azonban a l(üzóptengcr n1elletti országokban n1indenütt 1:1onos. 
Szép virágáért és gyün1ölcseért a melegebb 11elycken tenyész
tik is. 

A gyógyszerül szolgáló kérget a vadon termő fákról gyüj
tik. Gyógyszerkönyvünk a gyökérkérgének tartását rendeli, a 
legtöbb európai gyógyszerkönyv azonban az ágak és töl'Zs 
kérgét is elfogadja, mivel hasonló hatásúaknak bizonyultak 
(\T ogl ugyanis l<.".:imutatta) 11ogy a legtöbb drogistánál, valamint 
a legtöbb gyógyszertárban, vagy csupán az ág és törzskéreg sze
repel gyökérkéreg képében, vagy legalább nagy mennyiségben 
van keverve hozzá, s ennek daczára a várt hatást előidézte. 

Valószínüleg gyógyszerkönyvünk is hallgatagon beleegye
zik, az ágak és törzs kérgének tartásába, legalább arra mutat 
]eirásában, midőn a kéreg középrétegét zöldes sárgának 
mondja.) 

l 
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A gyó'lcér lcérge csövcs 1 vagy összegöngyül<ídött, vagy néha 
lapos, különböző nagyságú darabokból áll, a melyek egyönte
tűen barnák, 1

/ 2-2 i11n1. vastagol\:1 az idős kérgek kivűl göcsös 
érdesek, repedezettek, a lepattogzott pararéteg helyén göclrösek 
és a pnraréteg alatt sárgás, vagy sárgásbarna színűek ; belső 
felületük halvány fahójbarna, sima s néha súrgús fehér fa szi
lánkok tapadnak hozzá, A paráján zúzmót nom loltet kapni 
soha. Rágáskor a nyálat sárgára festi é~ kellcn1ctlon üsszel1úzó 
és kesernyés ízü, törése egyenletes. 

fl tb'rzs és ágak lcérgéúen csupán vastag·súg tek i.ntctében 
van }{ülöinbség'. Egész 12 cni. 11osszú, vastagsúga 1 /~ n1ni.-és 
3 111111. l\:özt ingadozik, a szerint, 11ogy a fának 111ilycn idős 

ágáról, vagy talán törzséről gyüjtötték. Jjj l{érer~» darabok: nóha a]ig 
g·örbültek, rníg 111ásk:or esatornások1 vagy c~iivc~1uk. l{ülső felü
lete az egész fiatalna]c sárgász6lcl színt'í, a lcözepeskcn·ú }{éregnelc 
sziirkészi:ild, a legöregebb darabok pedig bacnú~_;ok. A vastagabb 
kérgek_ 11osszában sárgás para léczel{ vonulnak, a rnelyck n1cn
tén nrnjrl a középig benyúló lenticellák fogfalnak séidin helyet, 
Igen ,gyakran Ua,l'nrís zúz1nót ta1éJni a parúnak egy vagy i11ás 
helyén, A para alatt fenylö zó'ldes színíí, belső felülete sárgás, 
vagy halvány fahéj barna, sírna, 

Alkatrészek: 20--22"/„ csersavon kívül 4 alkaloidát talál
tak benne, melyek közül a pelletierin, isopelletierin és methylpelle
tieriri folyék:on;y, a Jiseuelo_JJelletieri.ri pedig 1zristályosodó. tCzeken 
kivlíl niann'it és ,qyánta, .Az összes alkaloida tartalma Ü'l-1'0/o 

közt ingadozik 
Szöveti szerkezete: (í8, ábra,) A parn a kéreg egyes 

helyein igen külömböző erősen van kifejlődve, s így sejtso
rainak a száma is nagy ingadozást mutat A parasejtek (78, 
ábra <t) táblásak, sokszögletüek, fa!Lik barnás, A. középkércg 
(78 ábra, b) szintén nem egyenlií erősen fejlett, sejtjei ke
resztmetszeten lrnczkaalakúak, vagy csak kissé vannak érintő' 
irányban megnyúlva, E parenchymsejtek közt szétszórtan 
igon nagy kősejteket kapunk (78 ábra, g), a melyek gömbö
lyüek, s faluk szép központ körüli rétegzettséget mutat s apró 
nyilások által van áttörve, a melyek keresztmetszeten súgár 
irányban futó, vékony vonalaknak látszanak, E sejtek fala 
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annyira vastag, hogy ürök sokszor csak feketés pontnak lát
szik, A gránátkérngnek legerősebben fejlett, és legjellemzőbb 
része a belsőkóreg vagy 11áncs 
(78 ábra, e), a melyet szabá
lyosrn váltakozó bél- és háncs
súgarak k.épeznek. A bélsúga
rak (78 (i,bra, d-d) 1-2 sor 
széles világos csík:oknak: néz
nek ki, soj tj eik súg,árirány ban 
n1egnyúltalc. A háncssúgarak 
valamivel szélesebbek ('1-6 so
rosak) s alapszövetiiket tevő p>t
renchymscjtjei, valamint az 
ebbe ágyazott szitás csövek, 
érintö irányú sorokat képeznek 
s igy, a háncssúgár scjtsorai a 
bélsúgarat derékszög alatt met
szik. it 11áncssúg·árban söté
tebb és világosabb rétegek vál
takoznak, a melyeket az ogy
SOl'Oi:1 bólsúgár deréksr,ög alatt 
átszel s e miatt a belsőkéregnek 

78. úb1Yt. Pnnica granatn1n lcrfreg 

kereszt'//ielszete. 

(n parn; /,, közé11 lréreg·; e. he!söln'·-

' " J · , , · reg-; d-rL helsngan1k; é-t. a JJIÍ1J<'.ss1'iga~ 

Jl8]Jlta-szövetszeru z1nezese va'Y!_. rak ö-xols11vftS mészkrist!il;yokat tarlal-

.A világosabb ÚtakJ a 11áncssÚ- rnn:-:ó sejtsorai; g. l{ösejtek.) 

gár alapszövetét tevő keményítő tartalmú parenchym és >L kö,. 
zéje ágyait szitás csöveknek felelnek meg, a sötétebbek pe
dig Cí8, ábra, é-é) sóskasavas mészkristálycsopo1'tot tarta\„ 
mazó sejteknek, A parechymsej tek keményítőt és csersavat 
tartalmaznak, A törzs vagy ág'ak kérgének mesoclermájában 
sok chlorophyl van, 

{)sszetéveszthetií a drog vagy lehet ldizte: 

Berberis vnlgari.<; L. i· szívosabb, hajlékonyabb, csupán keserű ós 
nelft összehuzó ízű is. I\:.eresztmetszetén a középkéreg széles ókek alakjá-> 
ban több helyen benyomúl a báncs közé. 

Buxns senipervirens L. ; parája hossziban megrepedezett, laza; a pars, 
a ko1·esztmetszet. felét teszi. Íze édeses kesorűJ a nyálat nem festi sárgár;1„ 

1\forns nigra L.; halvány vö1•ösessá,rga, rostos, szívós . .Ízo nyálkás 
édesos 1 alig összehúzó. 

1 
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Corte.-c strychni,vag'y cortex: angustur'2,e spurius1 a mely a strychnos nuic 
vomicanak kéege; kiilsö felülete hamú szürke s rajta nehezen ledöezsölhet ő 
szürke szemölcsök vannak. Bolsi'í felüteto hosszában flnotnan vonalzott. 

Ára; 10 grin. 5 kr 

t Pyl'ogaHolum. 
- Acid.um py:rogallicum. PyrogalloL Py:rogalluss~v. 

0 11 H,(OH), tömecssúlya 126. 
Fehér, könnyű, erősen fénylő, lemez- és tűalakú kristá

lyokból áll 2.3 súlyrész vízben, l.3 súlyrész alkoholban és 
1.25 súlyrész, aetherben oldható. 

01 vadáspontj11 135" 
.Forráspont.ja 210" O. 
Azonossáµ; megállapít:\~a. 
Higított vizes 0ldata kevés nátriumhydroxydfüil elegyítve 

és levegővel összerázva, sötét~barna szinű lesz. !(evés vasvitriól
oldattól megkékül; ezüstnitráttal pedig fekete csapadékot ad. 

Ha 11árornaunyi vízzel l1igítva, ezen oldatból 1-2 köb
czentimetert olyan vízbe öntünk, melyet múr előbb 1-2 csepp 
vaschlóridoldattól elegyítettük, a folyadék barna vörös szi
n{lvú válik. 

Vizsgálat. 
1. Egy gramm pyrogal!ol 2.5 Zavaros oldat vagy mara-

"Tm vízzel összerázva, átlátszó dék visszahagyása. ~ idegen 
b 

és közömbös hatású folyadékká aUrntúrészek, melyek lehetnek 
oldódjék. szerves és szervetlenek. 

2. Félgrammja aet.herben tel- Maradék visszahagyása. 
jesen oldodjék fel. tannin. stb. 

3. Platinalemezen hevítve Maradék visszahagyása 
maradék nélkül égjen el. fémsók. 

Jól záró edényben tartandó. 
„\ra: 1 grrn. 8 l.cr. 

Quel'CUB. 
- Tölgy. -

Származik a quercus robur L.-től, a melynek a quercus 
pedunculata Ebrhardt, q. sessiliflorn Smith (Martyn) és a q. 
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pubesccns \Vild válfajait hépezik (cupuliferae, kupaktermők). 
Nálunk, valamint egész Európában honos fák. 

A drogot a fiatal törzs, vagy nem igen vén ágak kérge 
képezi, a melynek vékony, könnyen leválasztható barnás vagy 
szürkés ezüstös pararétege van. A para alatti. közép kéreg barna 
vagy vöröses barna, belső felületén pedig világosbarna, sárgás 

79. ábra. Qu.erctts kéreg kereszt-· 
tnetszete. 

(íl, para; b. közóp kéreg; o. zárt scle· 
rench~·mgytirú; d. belsökéx•eg; e. bél-

súgarak ; f, hánosrost csoportok.) 

vagy sárgásvörös, hosszában csí
kos. A belső kéreg igen szívós 
s n3ralábosan rostos törésü. 

A szátított kéreg majdnem 
szagtalan 1 inegnedvesltve azo11-, 
ban cserszagú. Íze összel1úzó 
keserű. Metszési lapját igen híg 
vaschlorid-oldattal megnedve
sítve, kékes-feketés színeződés 
képződik. A kéreg ritkán félcső 
vagy szalag-alakban jön keres
kedésbe, nagyobbára azonban 
apró darabocskákra fölvágva. 

Alkatrészek 10-20% csersav, 
(a mely a galléból nyert cser
savval nem azonos), a kél"8g vö
rös színét a cservó'ri:is ol{ozza., mely· 
a csersavnak egy bon1lás tern1é~ 
nye; van benne továbbá quercit, 
laevulin és gallussav. 

Szöveti szerkezet. (79. ábm). 
A külső kéreg több sor apró

sejtű parú.ból áll (79. ábra, a) ; a sejtek keresztmetszeten 
érintő irányában megnyúltak, de súgnras sorokban e.lrenclezet
tek s űreiket barnavörös anyag tölti ki. A középkéreg (79. 
ábra, b) parenchymsejtjei, a para alatt hypoclermává vannak: 
alakulva, s úgy e sejtek, mint a bennebb fekvő középkóreg 
sejtek chlorophylt és sóskasavas mészjegeczeket tartalmaznak, 
és pedig vagy magánosan, vagy kristálycsoportokba egye
sülve. A közép és belső kéreg határánál egy zárt, 2-3 sor 
széles sclerenchym gyűrűt találunk (79. ábra, e), melynek 

39 
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nagyobb részét színtelen, szorosan összeverődött kősejtek ké
pezik, maguk közé zárva egy-egy·- keresztmetszeten majdnem 
quaclraticus - háncsrost csoportot. E háncsrostok igen vastag
falúak és fénylők. A belső kéreg széles (79. ábra, d) s klilső 

része nem súgaras, 11anen1 a benne lov6 h_áncsrost csoportok: 
miatt (79. ábra, f), a melyek érintő irányú áttört sorokba ren
dezkednek, bizonyos övezett kinézést mutat; parenchymsejtjei a 
középkéreg sejtjeihez hasonlók. ~~ kéregnek belső része vál
takozva háncs és bélsúgarakból áll, a bélsúgarnk (79. ábra, e) 
egysorosak s kifelé lassacskán megkeskenyedők. A háncssú
garak külömböző szélesek, s az alapszövetét tevő parenchym 
a közte levő szitás csövekkel együtt váltakozik a háncsrostok 
csoportjaival, a melyek itt is bizonyos övszerű. elrendeződést 

mutatnak. E háncsrost csoportok a bélsúgarakat rendes egye
nes Jefutásukból sokszor ki is taszítják, úgy, hogy az egysoros 
hélsúgarakat sokszor görbe vagy hullámos irányban haladva kap·· 
juk, s mintegy bujkálva. haladnak a háncsrostok csoportjai közt. 

A parenchymsejtek több-kevesebb keményítőt tartalmaz
nak. A háncsparenchymben és bélsúgarakban sárgás színanyag 
van, (a mely épúgy, mint az emodin kálilúgban és kénsavban 
vörös színnel oldódik). 

Ára : 10 grm. 8 kr. 

Ratal!ba. 
Rata:nha. -

Származik a krnmeria triandrn Huiz és Pavon-tól (cacsal
pinaceae, caesalpinia-félék). 

Pem és Bolivia hegyes-homokos vidékein honos apl'Ó cserje, 
melyet újabban Jamaikában tenyésztenek.Nálunk mellékgyöke!'Oi 
hivatalosak, melyeknek legnagyobb része Limából jön hozzánk. 

A főgyökér rövid, egész öl{ölvastag·ságú s többszöröse11 
elágazó. Az ágak hosszúak, hengel'esek, 6-18 mm. vastagok, 
kigyózóan tekerőclzők, fásak, kivül vöröses, vagy barmwörös, 
néha feketés barna kéreggel vannak födve, mely kissé fénylő, 
hosszában alig ránczos, keresztirányban itt-ott berepedezett, 
a fáról lepattogzó s legalább 6-szor vékonyabb annál. A kéreg 

611 

törése rostos. A fa világosabb voroses vagy fahéjbama, fino
man és sűrűn súgaras, tömött. Bél hiányzik. Íze keserü és igen 
összelrnzó. 100/c,-os alkoholos kivonata telített lllkoholos ólom
czukor·oldattal vörös csapadékot ad, s a leszűrt folyadék is, 
ha ólomczukorral túl volt telítve bama·vörös (Flückiger). 

All<atrészek : 20"/~-nyi ratanhacsersav, a mely glycosida 
s vaschlmiddal zöldesre színeződik. A ratanhcwiiro·s az előbbi
nek hasadásából képződik. Tartalmaz továbbá kristályos ra
tanhirit1 czukrot, niézgdt és viaszt. 

Rzöv<Jti szerkezet. (80. 
ábra). A külső kérget több
soros para képezi (80 ábra, 
a), melynek táblás sejtjei 
a külső oldalon boltozottak. 
E sejtek barnavörös szín
anyaggal vannak kitöltve. 
A középkéreg parenchym 
sejtjei érintő irányában nyúl
tak (80. ábra, b), sárgásbar
cna falúak s elmosódva men· 
nek át a belső kéregbe (80. 
ábra, e). A háncs a középké· 
regnéljóval szélesebb s vál· 
tak:ozó 11áncs n1eg bélsúga
rakból áll. A bélsúgarak 
{80. ábra~ cl) a cambi11n1nál so. ábra. B.atauhci gyökér kereszt1nelszete. 

egysorosak, a közóplcéreg 
felé haladólag azonban el· 
szélesednek és sejtjei a sú

(a, paru,; b. középkóreg; e. bolsőkéreg; 1l.cam~ 
bium: é. fa; f h:1ncssejt csopo1•tol~; g. bél-

1:n'1gár; Ii. faedényeli:.) 

gárirányú mognyúlásból, érintő irányában megnyúltakká lesz
nek. A háncssúgarakban a szitás csöveket leginkább csak a 
cambium szomszédságában vehetjük ki, a hol apró parenchyrn· 
sejtek fogják közre, melyek közül egy-egy, oxálsavas mészkris
tályt tartalmaz. A háncssúgámak a cambiumtól távolabbi ré
szében a háncsrostok apró csoportokat képeznek (80. ábra, f), e 
l'ostok keresztmetszeten legömbölyített 3-4 szögletüek s meg
lehetős tág ürüek. Az alapszövetet tevő parenchymsejtek külö-
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nösen a középkéreg felé aránylag nagyok. A kérget a fától 
világos szintelen cambium választja el. (80 ábra d.) A fában 
(80 ábra é.) igen aprósejtű egysoros bélsúgarak vonulnak, kissé 
súgár irányban nyúlt sejtekkel, a melyek az edénysúgárt át
törő erintő irányú sejtsorok által egymással össze vannak kö
tődve A fa főtömegét vastagfalú faparonchym teszi s közte a 
szűkebb, vagy tágabb edények súgaras sorokba, de egyúttal 
körbe vannak elhelyezve. (80. ábra, h). 

A bélsúgársejtek és a kéreg parenchymája, valamint a 
faparenchyma barnásvörös színanyagot és keményítő szemcsé
ket tartalmaz. Pár csepp vaschlóridot tartalmazó chloralhydrát 
oldat a színanyagot kioldja még pedig zöldes színnel. 

Összetéveszthető a drog vagy lehet kfizte : 

Savanillai ratanha1 a mely a krameria ixina L. (granatensis triana 1 

-yagy krameria tomentosa) gyökere; parája barnafoketeszínű, kérge egész a 
fáig ha1•ántúl berepedezott1 a kéreg ibolyaszínbe játszói vastag (1/3 az át

metszetnok), rövidrostos törésű. Háncsrostjai részint s1lgaras sorokba 
rende;,,kednek, részint n1agánosan feküsznek, Tincturája telltett alcoholos 
ólo1ncznko1• oldattal ibolyaszínú csapadékot ad, szürlete pedig színtolen 

(Flückiger). 
Bra.z:·iliai vagv pa1·ai i·atanha, mely a krameria argentea hiart~gyökere ; 

a.z előbbihez hasonló, hosszában redős, harántúl behasadozott, a kéreg majd
nem olyan vastag, mint a fa, keményítő szemcséi nagyok. A gyökér alko
holos kivonata vaschlóriddal zöld színű lesz. 

Texasi ratanha, a krameria secundiflora DC. (kr. Janceolata 'l'orr. G.); 
ké1'ge vastagabb a fánál. Középkérgo hatalmasan ki van fejlődve. A báncs
súgarakban a kristálytartalmú sejtek tö1nött 1 súgaras sorokká verődnek 

össze. A kéreg alkoholos kivonata vascblóriddal sötétvörös lesz, telített al
koholos ólo1nczukor oldattal pedig ibolyaszínű csapadék képződik. 

ira : 100 g1·m. 38 kr. 

t Resina jalapae. Magisterium jalapae. 

- J'alapa gyanta. -

Az ipomoea purga (Hayne) vagy convolvulus purga (Wen
derot.h) g·umóiból forró lepárolt vízzel és tömény alkohollal valú 
ki vonás és langyos vízzel eszközölt kimosás által nyert gyanta, 
sárgásbarna színű, fénylő törésű és könnyen szétporítható-

+ 
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Szaga sajátságos, a porított jalapára emlékeztető; íze kezdet
ben alig érzik, késiíbb kellemetlen karczoló, némileg csípős. 

Tömény alkoholban (savi kémhatással), (ámmonia, káli
ós natronlúgban, jégeczetben) könnyen és tökéletesen oldható; 
aether és chloroformban alig· (csakis a ja.lapin tartalom, mely 
6-10%) oldódik; terpentinolajban, (szénkénegben, illanó és 
zsíros olajokban) éppen nem oldható. 

Alkatrészek: Convolvu.l-in (C31 H00Ü 16) (= rhodeoretin) 1 a mely a jalapa 
gyantának legnagyobb és leghatékonyabb részét teszi, s a mely aetherben, 
s chloroformban oldhatatlan; továbbá kevés ja1apin (C34 H0aÜrn) (~ orizabinJ1 

mely aetherbon és ehloroformban oldható. 
(A jalapa gya.ntát maró álkállákkal oldva, a convolvulin convolvulin~ 

savvá lC31 H54 Ürn), a jalapinjalapinsavvá. (orizabinsav, scammoninsav C17 l-I30 0 0 ) 

.alakul ) 

Vizsgálat. 

1. A jalapa-gyanta, S-10 
rész tömény alkohollal kezelve, 
oldatlan részek visszahagyása 
nélkill, teljesen oldódjék. 

2 . . L!!i_ -jalapagynnta terpentin
o1ajjal (valamint más illanó és 
zsil'osolajokkal) keze1ve, semmi 
föl ne oldódjék belőle. 

3. Lepárolt forró vízzel ki
mosva, a megszürlézett folya
dék teljesen színtelen legyen. 

4. 2 g.r1n. jalapagyantát egy jól zár= 
ható tágas kémcs6ben 10 grm, am" 
n1011iávftl vízfürdőn hevítve (25~50 

perez a.la.t.t) a gyanttt (alig csekély 
X'ész visszn.bagyásáva\) teljesen oldód~ 
jék, s kihlilós után a folyadék sűrű 

ne legyen és ne kocsonyásodjék 
meg.1) 

5. _A. fennebbi, megszürt (ámmoníás) 
oldat fele részéhez sósavat vagy oczetü 
savat_ fölöslegben adva, az oldat tiszta 

Oldatlan részek idegen anya
gokkal, többnyire ,jalapa-por
ral való b.an1isításra n1utatnak. 

Oldható részek, lílegen gyan~ 
t:\.któl származnak. 

Színeződés az előállítás al·" 
kalmával nem eléggé kimo
sott gyantától ered. 

Oldatlan rész, idegen anyagoktó!1 

sűríí. oldat -vagy elkocsonyásodás, 
idegen gyantú.któl, többnyire CO· 

lophonünntól származik, 

Erős zavarodás vagy 11agyobb 
meuynyiségü csapadék colophoniutn, 
gnajákgyanta, vag·y az ipomea ori~ 

1) A 4 és 5 pont alatt említett kémlelés inagya1•ázata abban rejlik, 
hog,y a közönséges gyanták <ilkalikus oldatokból savak állal ujra változat-

1 

1 
1 
l 
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1na.radjon, vagy legfeljebb (a jalapa 
gyantában is ldsmennyiségben jelen~ 
]evő j alapintól) alig gyenge pelyhes 

zubensis (nagy mennyiség'Ü j alapint. 
ta.rtal rnazó) gyantájától szárma,zik. 

zavarodás kolotkezzék. i 
6. r\_ fennebbi (4 pont alatt említett j Nagyobb monnyiségü, vízben old~ 

ammoniás) oldat másik részét szá- j halatlan anyag idegen gyantákkal, 
razra párolva, a mara.dék (60-70 C. többnyire a:?. ipomalia oriznbensis 
fokú) lepárolt vízben teljesen oldócl- (nagy rnennyiségü joJa,pínt tartalma~ 

jék, vagy legfeljebb (a jalapa gyan~ zó) gyl'Q_ntájával történt bamisí tásra 
tában is kis mennyiségben jelenlevő mutat. 
jalaplntól) alig csekély oldatlan 1na-
radék vissza.hagyásával. 

7. 1 grtu. jalapagyantát 10-15 grm. 
chlofo1'mmal (alkoholmentes legyen) 
2-J-3-szor kivonva, az oldatlanul visz
szamara{H gyanta n1ennyisógo 0.9 
grrunál kevesebL ne legyen; (vagyis 
a chlol'oforn1ban oldható és a chloro~ 
forrn olpárolog'tatása után visszama
rad~ mennyiség 0.1 grn1nál több ne 
legyen). 

8. l{evés jalapagyw.nla porát higított 
alkohollal megnedvesítve, hn 1 csepp 
vaschtoridoldatot adunk hozzá, kékes 
zöldes szineződés ne álljon be. 

ü. A gyantának keserü íze ne le
gyen. 

Ha 0.9 grrnnál kevesebb n1 arad 
vissza oldatlanul (vagyis, ha 0.1 grm.
nál több oldódik föl), akkor sok (chlo· 
roformban oldható) jalapint ta.rtal~ 

mazó, ipo111oea orizabensis gyantája 
vagy más. colopl!onium, guajakQ 

gyanta
1 

sennagyanta, tolubalzsanR 
stb. lebot jelen. 

Kékes-zöldes színeződés guaják-
1.r.rantával törtónt bHmisítást jelez. 

l{eserü íz aloetól szánnazik. 

Egyes adagja legfiiljebb 1 grrn. 
Ncipi aclayja legfö"ljebb 3 grm. 
Ára; 1 grm. 11 kr. 

Resina pini burgundica. 

Bu:rgundi szurok. Tisztitott fenyűgyánta. -

Származik a fenyíífélék külömböző fajaitól, úgy mint a 
pinus picea Duroi, pinus pinaster Solander, p. sylvestris L. és 
p. laricio Poiret...től (Coníferae-toboztermők.) 

lanul kicsapatnak, míg ezen eset r~ jalapa g-yantára nézve, nem áll; a jala
pagyan\a ugyanis, amn1oniában, káli· vagy nátronlúgban oldva, vízfölvétele 
mellett czukoxra, s má.s v{zben oldhatrf vegyületekTe bomlik, s így alkalikus 
oltlataikból savak által nem. csapatnak ki; n1inól fogva a.z ·idegen gyantákkal 
való harnisítás, lúinnyen f'ó°l'istnerhető. 

öl5' 

A burgundi szurkot e feny[í fajoknak kiizzadó, olajban 
szegény gyántájából úgy nyerik, hogy forró vízben megolvaszt
ják s megtisztítás végett mbán átsziírik. Megkeményedve hal
ványbar11a, vag·y sárgás barna szí11ű, átlátszatlan, a széleken 
áttetsző, törékeny, kagylós, fénylő törés[í gyántát kapnak, a mely 
ujjak közt dörzsölve meglágyúl, 100"0-nál teljesen megolvad, 
terpentinszagú, keserű ízű s borszeszben teljesen feloldódik. 

Alkatrészek: Az egész egy alaktalan, ki'·istcilyos yyánta.
tiimey, a melyben silvinsav, p·imársav, igen kevés (2~3%) terpen
tinolaj és 5-lü°io víz van. 

·vizsgálat. 
Egy rész gyantát 2 rész vízzel és 

eczetsavval összekeverve álliís köz
bcu a. za,yaros folyadék tetején ne ke-
letkezzék zsír réteg. 

I-:Ia tetején zsíros vagy olajos 
róteg képződik arra mutat, hogy pál-
1naola,i, hege<lü gyánta és víz i)ssze~ 
keverése által készített. s burgundi 
szurok néven eladott gyántával vau 

, dolgunk 
„Ara: 100 grn1 5 kr. 

i" R.esorcinum. 
l\/Ietadioxyberizolum. Reso:rc:in. Metadicru:ybe:nzoL 

C,;11,(0H), tömocssét!ya 110. 
~\[ajdnem színtelen, vagy kissé sárgás, hasáb vagy lemez 

alakú kristályokból áll. Sajátságos gyenge szaga és kcllenrnt
lcn, karczol6 édes íze van. Vízben, alkoholban ós aetberben 
könnyen, benzolban és chlorofonnban alig oldható. 

Olvadáspontja 118° 
ID'orrásponlja 276.5°. 
Azonosság megállapítása. 
Y'ízes oldata ferrichlóridtól sötét ibolyaszínű vé válik; am

moniákos ezüstnitráttól megsötétedik; s vele melegítve, szűr kés 
fekete csapadékot ad. Ha kevés rezorcint egy piczi láng felett 
kevés borkősavval és tömény kénsavval melegítünk, sötét car
rninvörös színí.í folyadékot nyerünk. 

Vizsgálat 
1. I~gy gran1n1 rezorcin 1.0 

gramm vízben színtelenül ol
dódjék 

Színes oldat = részlegeselll. 
felbomlott vagy tisztátalan 
késútmimy. 
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2. A megszárított készítmény 
100°-on alól ne olvadjon. 

Alacsonyabb olvadás pont= 
tisztátalan anyag. 

3. Platina lemezen hevítve 
világító lánggal és maradék 
visszahagyása nélkül égjen el 

Maradók visszahagyása = 
fémsók. 

Fekete üvegben tartandó! 
Egyes adagja legfó"ljebb 3·0 grm. 
Napi adagja legföljebb 10·0 grm. 
Ára: 1 grn1. 5 kr. 

Rheum. 

- Bhabarbara-győké:r. 

Szárnrnzik a különböző rheum-fajoktól, jelesen a rheum 
•officinale Baillon és rheum palmatum L. s talán a rheum Fran
zenbachiitól (polygoneae, csikszárfélék). 

Ohina északi és keleti tartományaiban honos évelő növény. 
Hogy o három faj közül melyik gc'öktörzse adja a legjobb rheu
mot, a mely kereskedéseinkbon, mint chinai rheum forog, ha 
egész biztosan nincs is eldöntve, valószinü, hogy a rheurn pal
matum s kisebb mértékben az officinalis. 

De azt, hogy a rheL1m palmatumtól származott gyöktörzs a 
legjobb lenne, azért nehéz kimondani, mert a drog minősége rom1-
l{ivűl függ attól, hogy erős vagy gyenge, idős vagy fiatal gyöktörzs 
darab-e az. A rheun1 paJmaturn J_;. var. tanguticn111

1 
rranguti, 

Kansu és KukunOI' hegységein vadon tenyészik. A rheum officina
lis valószínüleg Tibet északi és délkeleti részein honos, míg a 
rheum Franzenbachii, a Shensit61 északkeletre fekvő mongol 
tartományokban ismeretes. A gTökér 8-9 éves korában növi 
ki magát teljesen s ritkán junius előtt, leginkább azonban 
augusztus után gyiíjtik J Lmiustól augusztusig tartó virágzása 
alatt a gyökér likacsos, lazább. 

Przewalski szerint Tangutaban és Chinában szeptember
től októberig tart a gyüjtése; a gyökereket ·levágják, málé-, 
kony kérgét pedig még frissen hámozzák le és a nagyobb 
darabokat hoszszában ketté vágják. Aztán úgy frissen, átfú1ják 

IJ17 , 
és zsinegre fözve szárítják levegőn (egy része azonban tüzön 
is száríttatik). - Mayer azt hiszi, hogy a chinai rheum erős 
trágya szaga, a mit leginkább csak a hosszabb ideig üvegbe zárt 
drng kivevésekor lehet érezni, részben a szárítás kövBtkezmé
nye (istállóban vagy trágyával fűtött kunyhókban szárítják). 
Szárítás után a felület göröngyösségét újabb 1 helyenk:.énti 1neg
hántással egyengetik ki s a felületet simává teszik. A drognak 
na~·yobb elárus'ttó helyei Kansn, Sining-fu és T(\van-l1ien. I_,eg
nagyobb része a rheumnak tengeren szállíttatik zinkkel bélelt 
faládákban Tientsinből és ShanghaibóL Meglehetős mennyiség 
kerül ezen ki vül Oantonan keresztül is hozzánk. Ohinában a 
legdrágábban az úgynevezett Shensi-rhabarbarát fizetik, a 1nely 
Siningfuból kerül ki. Három fökereskedelmi faja (londoni elne
vezés), a 111cly szaga, ízej színe és külső isn1ertető je]ei szerint 
való csoportosítás szerint állapíttatik meg: L shensi vagy 
shaansei rhabarbara; kevéssé keserű" gyeng·e szagú, rág'va erő
sen l'ecseg·, kétszer olyan drága, rriint a többi faj; 2. cantoni 
rhabarbara; erősebb szagú, rále1-1elve kozmás

1 
ig·en keserü és 

össz·ehúzó 1 rúgva kevésbé recseg, 3. shang·hni r]1abarbara; szaga 
a cantonihez hasonló, íze keserü és nyákos. (Meyer és Moeller). 

A gyógyszerkönyvünk-elöírta gyöktörzsclarabok különböző 
alalzúak 1 leg·inkább hengr~resek, vag,y eg·yilc oldalon don1borúak: s 
xnásikon laposak. :i\1indenkor i11cg vannak 11án1ozva s gyakran 
átfúrva. I\:ivülröl 1rörl1enyes sárg'ák, csillagosan vag}r 11álózato& 
san mf1.rványoz0Ltak, legtöbbsr,ör sárg'ás porral vannak behintve. 
Delííl vagy friss metszési lapján váltakozva veresek és fehóre
seJ,, s különböző irányban csavarodó k:úszált súga.raktól nuir
ványozottalc Keresztmetszeten (81. ábra) legkiv(í] 1 mm.-nyi 
sötétbarnás gy:intafényü carnbiumot találunk Ezen belű! 1 cm., 
az erősebbeknél 1 '/2 cm. széles réteget kapunk (SL ábra, b), 
a mely egyenletesen súgaras és a melyben szélesebb fehéres 
éB lreskenyebb sárgás, vagy vöröses sárg'a súgaea·k váltakozr1ak. 
A rheumnak a leírtam farésr.ét, a bonnebb levő széles béltől 

(SL ábra, cl) egy, az előbbihez hasonló vastagságú réteg vá
lasztja el, a mely apró csillagos qóczpontolcncilc egy kiiro által ké
peztetik (SL ábra, e). E góczok mindenikének sze1·kczeto külön
külön megegyezií egy kétszikü szárkóplottel (82. ábra). E réte-
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gen belül a gyökér erősségének megfelelő vastag középréteg 
(bél) - (81. ábra, ll) következik, a melyben itt-ott szintén 

kapni eg'j1-egy csillagos gó~ 

81. ábra. Rhen111. gyükto·rzs keresztmetszete 

czot az össze-~;issza kuszál~ 
tan 11aladó febór éR világo
sabb vonalak közt. A gyök
törzs törése érdes, szerucsés, 
egyenetlen, fel1éres vagy 
narancsszlnü. Rágva a fo
gak között recseg, a nyá
lat sárgára festi, sajátságos 
szag·ú, lteserű1 fanyarJzü. 
Pora vöröses sárg'a, k:áli
lúg hozzáadására pirossá 
lesz. A ré~ti, szúvas és szi-(a. a hlincsnak 1>gy kis IIHU'<H!váuya; b f;i; e, " 

csilh1g·n1 g·óczok köt·e; d. bél.) vacsos, nem.különben az 
igen kemény, st1lyos és fás, penészes, vagy fekete gyökereket 
el kell dobni. 

Alkatrészek: a .Kubly előállította narancsszínü tCikben 
jegeczedő chrysopha.n glycosida, híg kónsavval cz·u./corrn és chry
sophansavrn. hasad. A chrysophan és chrysophansav különösen 
a bélsúgarakban foglaltatnak s a nyers drogba.n mint sárgás vagy 
barna-vörös anyag van jelen, a melynek: egy részét az aetl1er 
sárga, a ká1ilúg pedig élénk vörös színnel oldja A cl1rysopl1::in
savlioz közel álló alkatrész az enioúiri. \Tan 11áron1 gyantás 
anyaga, a1ioretin, e1'ythroreti.n és 1Jhaeore#n, továbbá rheuni
cse·rsav, a n1ely 11íg savakkal li;:ezelvo: czuk:orrá és rl1eumsn.vvá 
hasad .. Aztán 2-6°/0 glycosida terrnészetlí_ chalartinsav, a 111ely 
sósavval főzve czuli:orrá és cbaiattogeninavra 11asad s végre 
sok keményítő és oxalsavas mész. 

Szöveti szerkezet: a jól lehámozott drognál a kéreg te]„ 
jesen el van távolítva, vagy csak helyenként lehet itt-ott valami 
csekély maradvi1nyát kapni. Ha maradt a kéregből, akkor benne 
finom fehér vonalak (háncssúgár) és ezzel szabályosan válta · 
kozó sárgás-vörös vonalak (bólsCigár) láthatók, a mely részt a 
rendes cambiwn választja el a fától. A cambiumon belííl a ren
des fát kapjuk, a mely kigyózóan haladó söté~ bélslig-arakból 

J. 
1 

1· 
' 
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és világos fasúgmakból á!L A fa és bél határánál fekszik a 
chinai rheumra annyira jellemző, apró, csillagos góczok köre, 
(81. ábrn, e.) melyek keresztmetszeten hol tojásdadok, hol kör·· 
körösek vagy nyúj-
tott elyptimts alaknak. 
:Minden egyes csilla
gos gócz képződmény
nek (82. ábra) köz .. 
pontjából egyenesen, 
·vagy kig',yózva nyúl
nak ki a bélsúgarak 
r82. ábra, a-a.) a 
gócz elmosódó szélé
hez. Minclon góczpon
tot sötét, 2-5 soros 
zárt carr1 biun1 veszen 
körül (82. ábra, e.) és 
a g·óczot lcét részre 
osztja úgymint, a cani~ 
bi-inno'n kiviil·i f'a1'észre 
(82. ábra, ll.) és u. wm
biuniort belüli háncs 
érn· e . A gyökérnek 
o leírtam rétegén bc
lűl kövctker.ik a bél, 
a melyben súntén 
találni szétszórtan csil · 

82. ábra. l?ltew1n egy csillagos góczának 
keresztn1,etszete1 

(n-11. bélsúgarak; 11, il:incssúgurak; e, cawhinm; ti, 

edény.) 

la.gos góczokat. Úgy a bél, mint a csillagos gócz réteg
nek alapszövetét tevő parenchym sejtek, világosak, fehéresek 

s részben keményítőt, részben egy-ogy nagy boglár al&kú 
sóska„savas mész jegeczcsoportot tartalmaznak. A cambium
ban és a bélsúgarakban barna-vörös anyag (chrysopl1ansav) va11 

(\Yarnecke.) 
Schmilz, a ki e góczok szövetével legbehatóbban fog] al

kozott kimutatta, hogy azok tulajdonképpen levél nyaláb nyo„ 
mok kezdetei, és hogy csupán a gyöktörzseken találni, míg a 
gyökereken e góczok teljesen hiányzanak. 
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Összetéveszthető a drog vagy lehet kö7<te : 

Rhenui nostras, vagy railix rlw·i enropea, a mely elnevezés alatt az 
összes nem chinából származó rheum fajokat é1•tjüki Jnelyek között a .1·henni 
gallicutn, r. anglicannrn1 r. attstriacn1n (morvaicum) nevezetesebbek. Ezek 
a.nya, növénye részint az igazi r. paln1atum és r. officinalis, n1ásrészt a r. com
pactum, I', undulatu1n és r. rhaponticurn. 

~~ csekélyebb értékií fajokat meghámozva s szárítva1 esetleg ni_og~ 

nedvesítve és igazi 1·heum porral behintve szokták a chinai köxzó vegyíteni.. 
I!iltekintve az aprólékos ismo1'tető jelektfíl, a nostras kereszttuetszetc sokkal 
szabályosabb s egószen a központig haladó súgarai vannak, s épen ezért a 
klilömböző színü súga1·ak összekuszáltsága á.Hal eHíídézett márványosság hiány
zjk1 valamint a csillagos góczok képezte koszorú is. 

Néha azonban egy-egy ha.talrnasan fejlett rheum g'yökérnél az igazi 
rheuméhoz hasonló kört képeznek a csillagos góczok u, fa ós bélhatáránál1 

de ezen esetben i.o: könnyű a felisrnerós 1 a lnennyiben a nostrasn(il a góczok 

gyiikerelc e·redés helyeinek /"elelnrk ·1neg, s így keresztrnetszeliikiin a háncs a ca·m
bi.u.niou kiviil) (l f"a peclig azon beliil fekszik. 1\._ rheurn nostra.snak szaga, íze) 
hasonló az igazi rheuméhoz, de gyengébb·. Pora sárgás-barna -vagy lnís~ 
azerü s :ue1n olyan szép ara.ny sárga. 

'Viz2gálat. 
L A rhoum por alkoholos ki-vona

hinak borax oldat hozzá adására 
képződő ólénk vö1·ös színe sósaYval 
-való túltclitésre változzék világos 
sárgá1·a. 

2. Platin lernezen elégetve 14-15("/0 

hamut (caloium carbonát) hagyjon 
hátra. 

Ára: 1 grm. B kr. 

Az ólénk \'Ötös· szín 1ncgn1araclása 
curcn1ná.val va.16 t.isz;tátalanításra 
mutat. 

Nagyobb ha1nú tartalom sárga föld 
porának jelenlétére 111LllaL, Kisebb 
hamú tarlalotn (8-1;::! 0/u) európai 
rheu1n v, kivont rheurn port. jelez. 

Ricinus. 
- Biczinus. -

Származik a ricinus communis L.-tól (euphorbiaceae, 
kutyatejfélék). Eredeti hazája Keletindia, most azonban az 
északibb részeken kivül mindenütt tenyésztik pl. Nyugutindiá
ban, F~szakamerikában, Itáliában stb. nálunk mint dísznövényt 
kertben tartják. 

A ricinus gyümölcse 3 rekeszű tompa háromszögletes tok, 
mindenikben egy-egy maggal. A magvak babalakúak, 1-1.5 
cm. hosszúak, 1 cm. szélesek, két oldalról kissé összenyomot
tak, háti felületükön boltozatosak, hasi felületükön lelapítottak. 

I 
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Felső csúcsokon kis szürkés barna húsocska ül s alatta a hasi 
oldal felé néző szélen egy jelentéktelen bemélyedés, a köldök 
van, a melytől a hasi oldal közepének hosszában vonul végig· 
az egészen lapos s csupán sárgás csíknak látszó köldöklécz 
a mag ellenkező vége felé, de még mielőtt azt egészen el
érné - az alig észrevehető bels\í szádnál - végződik. A mag 
kivül sírna, fénylő, szürkés barnásan, vagy kávészínü és ezüst fe
héres csíkok összefolyása következtében márványos. Mag fe
hérjéje szép fehér, az ébrény ennek közepén foglal helyet. Szag· 
talanok, enyhe olaj íze később csípőssé változik. A régi, avas, 
féregtől megrágott magvakat nem szabad használni. 

Alkatrészek; sajtolás útján 50°/ 0 zsíros olajat nyernek a 
magvakból, a mely stearin-, palniitin- és ricinolsav glycei-idjeiből 

áll. Ez olajon kivül, melynek enyhe hashajtó hatása van, de 
mérgező tulajdonsága 11incsen, a inagvakban még egy ·igen 
erős, a crntonhozhasonlóhatású drasticumisfoglaltatik, a mely saj
toláskor nem megy át az olajba, 
mivel abban csakk alig oldható. 
Jjj mérgezö allcatrészre nézve 
még no1n egyöntetű a megálla~ 
podús, csupán annyi bizonyos, 
]1ogy a n1ag fel1érjében és a csi
rában foglaltatik. 

A külömböző szerzők részint 
mint alkaloidát, részint mint 
glycosidát irják le és ricinin, 
ricin vagy ricinonnalc nevezik 
(Beck, Dixton, Stillmark.) 

Szöveti szerkezet. (83. ábra.) 
A magbmok külső háma, (83. 
ábm a) keresztmetszeten majd
nem koczka alakú sejtekből áll, 
a sejteket rozsdabarna, szem- 83. ábra. Ricinus 11iag kereszluiel-

szele. esés, anyag tölti ki. Ez alatt 
pár sor világos, érintő irányában 
erősen megnyúlt sejt követke
zik (83. ábra, b ), a melyen belű! 

(a. a mag·burol( lrülső háma ; b, a hám 
alatti sejtsorok; c· sclerenchymgylirít; 
d. belső maghéj edénynyalábokk~l; é, 

magfehérje.) 
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2--3. sor széles, súgárirányában megnyúlt sclerenchym sejt van 
(83 abra, e), melynek erősen megvastagodott falát, keresztmet
szeten, súgaras vonaloknak látszó csatornácskák törik át: A 
b~lső maghéj (83. áb!'ll, d), pár sor összeesett parenchym által 
kepeztet1k, a. melyek közt a.pró edénynyalábok vonulnak. A 
mag-fehérje parenchym szövete ii--6 szögletes, vékony falú 
nagy_ sejtekből áll (83. ábra, é), a melyek sok széles tojásdad 
protem szemcsét, s ezekben kristáloidokat tartalmaznak. A csira. a 
magfehérjénél kisebb és finomabb sejtű. 

Ara: 10 grm. 2 kr. 

Roob juniperi. 
-- Fenyöbogyói~. -

Sötétbarna szinű, sűrü állományú tömeg, egy kissé édes
kés, de leginkább a fenyőmag-olaj fűszeres keserü ízével és 
némileg illatával is bír, a mely száraz és hűvös helyen t.artv a 
erjedéstől és penészedéstől, teljesen ment legyen. ' 

Vizsgálat. 

1. Fenyöbogyóízet egyenlő 1neonyi
ségü lepárolt vízben oldva, az oldat 
(többnyire még filtrálás utáa is) za
varos, opálizáló legyen. 

Tiszta oldat azt jelzi1 hogy a ké~ 

szítmény az illanó olnjától előbb 

megrabolt fenyöbogyúkból állíttatott 
elő. 

Fémektől származó tisztátalanságokra úgy vizsgáljuk, n1int a tama
:i:.•indaíznél tárgyalva van. 

Ára: 10 grm. 8 kr. 

Roob sambucl.. 
- Eodzabogyóiz. -

Sötét, vörösesbarna színű és sürű állományú tömeg kel
lemes édes-savanykás ízű, vöröses barna oldatot ad, szá1'.az és 
hűvös helyen tartva, erjedéstől és penészedéstől teljesen ment 
legyen. ' 

Fémektől származó tisztátalanságokra ÍLgy vizsgáljuk, a mint a. tarna
:rindaíznél tárgyalva van. 

Ára: 10 grm. 5 kr. 
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Rosa. 

Származik a rasa centifolia L.-től (rosaceae, rózsafélék). 
Kaukazus keleti vidékein vadon tenyészik, nálunk igen 

sok fajban, kertekben tenyésztett cserje. 
Gyógyszerkönyvűnk a virágzás alatt lemetszett virágok 

gyorsan megszárított halványvereses, kellemes szagú szirmait 
tartatja. E sziromlevelek az 5 külső kivételével a porodákból 
és gyümölcs levelekből alakultak. Szárításkor előbb halvány
veresek, később bamásakká lesznek, szélesebbek, mint a mi
lyen hosszúak, a virág külső levelei nagyobbak, a be1mebb 
fekvőknél,gyakran forditott tojásdadok va.gy szabad végükön szív· 
s~erűen kimetszettek, frissen boltozatosan vagy kagylósan meg
hajlottak. Kissé összehuzó izűek. 

Alkatrészek: 0.02 ·illóolcij, mely egy szagtalan stearopton·-· 
ből és egy folyékony kellemes szagú részből áll; cse1'Sav egy 
viiró·ses szlruwiyag, gyanta és czulcor. 

Ára: 10 grm. 5 kr. 

Rosmadn. 

Származik a rosrnarinus officinális L.-től (labiatae, ajaka.
sok). Déli-Európában honos, nálunk kertekben tenyésztett 
örökzöld cserje. Szára ide-oda hajló, elágazó, az ágak fiatalon 
csillagos szőrökkel benőttek. 

A drogot képező levelei, a fiatal 4-szögletes száron páro
sával átellenesen ülnek, az idősebb ágaknál azonban a levelek 
elhelyezkedésében nincsen meg' e szabályosság; merevek, 
törékenyek, vonalszerüek, ránczos rnirigyesek, nycletlenek óp
széllíek, szélük visszahajlott. 3 crn, hosszúak, frissen 2-6 mm„ 
megszáradva azonban legfölebb 11

/ 2 mm. szélesek. Fölül fénylő 
világos zöldek, alant bokros szőrei miatt szürkések. A levél felső 
felületén a főér mentén keskeny csatoma látható, a melyet a. 
főér bemélyedése idéz elő, alúl a főér mente ormós. Illatos 
szagú, íze frissen a kámforra emlékeztet. 
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Alkatrészek: 1 % illóolaj, melynek 80°/o-át egy szénköneny 
(C10H 16), 4-5°/o borneol és 6-8°/o-át kámfor (C 10HJ1,0) teszi. 
(Vogl). 

Szöveti szerkezet. (84 ábra) Az egész levél keresztmet
szete a szélek visszahajlása miatt a 3-ashoz hasonló. A felső felület 
hám át erős cuticula födi (84. ábra, a), a sejtek nagyok, öblösen 
boltozottak. Alúl a hám (84. ábra e) sokkal gyengébb és lml
lámos. Hámképletei közül, a felső hámon néha egy-egy gom
bos szőrmirigyet lehet találni. Az alsó hámon igen sok több-

84. ábra. Ros11ia1•in levél lwreszt1netszete. 
(l1. felső folU!et liáma cutioola párlrány,uya!; b, többsoros oszlopos paronch;rma; 

e. alsó felülot háma; rl. bokros sző!'ök s J{öztü\{ egy~ogy gombos SZŐl'mil'igy és egy 
hólyagos hár;imirigy; e. edéuynyaláb.J 

sejtű elágazó bokros szőr van, (84 ábra d) a mely egész sűrű 

szövédéket képez s köztük sürűn találni gombos szőr miri· 
gyeket, rendesen 2 nyél és 1-2 fejet képező váladéktermő sejt„ 
bő]; továbbá az ajakasokra jellemző hólyagos hámmi:rigyeket, 
melyeknek rendesen 8 váladéktermő sejtje boglárszerűen van ren„ 
dezkedve, A fölső hám alatt 1-2 sor hypodermát kapunk nagy 
világos chlorophylnélküli sejtekből, a melyek fala a sarkokban 
megvastagodott (collenchym). E hypoderma, az edény kötegek-
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nek megfelelő helyeken áttöri a 2-3 soros oszlopos parenchymá.t 
s alapjával a hámon nyugvó ék alakjában az edónynyaláboklrnl 
(84. ábra e) összefogózik. 

A levélparenchym többi része laza. 

Összetéveszthető a drog ·vagy lehet közte : 

1. .Lednin palustre L. (f. rosmarini sil-vestris), az alsó felület bokros 
szőrei ba.rnavörösck, s gorcsö alatt többsejtüek, de nem elágazók. 

Andronieda pori{olia L. a levelek alakja a vonalszerüböl, a lándzsa· 

a.lakba hajló, az alsófelület. szabad szernmel kékes fehéresen szőrös, gorcsö 
a.laLt e 8zőrök 1 sejtüek, vastagfaluak. 

1'encri1on niontanurn L. alakja az előbbihez hasonló, alúl szürkés mo
hos, szőrei hosszúak, nem elágazók, köztük hólyagos hámmil'igyek vannak. 

Santolina rosinarini folia L. vonalszerű, széle ogjrenetlen hullámos
1 
21;~ 

\c.111. bosszú, kopasz. 

Santolina cha·1naecypa1·iss'lis L., levele vonalszerií de négyszögletes, 
4 sorosan fogazott, a fogak hol rövidebbek, hol hosszabbak, szőrei egy
szerűek, vastagfaluak, nem elágazók . 

. A„ra: 10 gTm. 1 kr. 

t Sabadi.lla. 
- Szabadillamag. 

Származik a schoenocaulon officinale asa Gray, vagy sa„ 
badilla officinamm Brnndtól (mela.nthaceae, melanthiumfólék.) 

A mexikói Andeseken Közép- és Délamerikában honos és 
tenyésztett hagymás növény. Gyümölcse három rekeszes tok, 
a mely papirszerü, hosszúkás s minden rekeszében 1-6 mag van. 

A gyógyszert a magvak képezik, a melyek hosszúkásak, 
összenyomottak, meggörbültek, hegyesek, 6-9 mm. hosszúak, 
2 mm. szélesek, szabálytalanúl szögletesek, ránczosak, fénylők, 
barnás feketék, néha barna vörösek. Belű! fehér, kemény mag
fehérjével, a melynek a.lapjánál fekszik a kicsi csira. Szagtalan 
a dróg; rágáskor a nyelvet felette csípi, pora heves tüsszen-. 
tést okoz. 

Alkatrészek 1 °!o igen mérges hatású alkaloida a vera
trin; ezen kivűl még a két rokon hatású sabadill·in és sabatrin. 
(E. Bosetti szerint a kereskedésbeli veratrin két részből van 
összetéve, úgy mint a vízben oldható veratrin vagy cevadin és 

40 
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a vízben oldhatatlan verntridinból, a mely utóbbi veratrnmsavra 
és verntroinra hasad). Ezen kivl\l sabadillasav és veratrurnsav. 

85. ábra. Sabculilla 1nag kereszt~ 

·1netszete. 
(11. ft magburol{ hílma; /J. a maghurok 

nlr.t.l fokvő 2-:J lJOI' parenchym ; e. mag
l'ehérje.) 

Szöveti szerkezete (85. ábra). 
A rnagburok háma nagy táblás 
sejtekből áll (85. ábra, a), a me
lyeket kivűl sárgás barna cuti
cula bül'ít, a sejtek oldalfala 
hullámos. E sejt réteg ahitt 2-3 
sor érintő irányában megnyúlt, 
vékonyfalú parenchym követke
zik (85. ábra, b) E réteg a köl
dök lécz helyén megszélesedik 
s heg'yes szög'letesen lcitolja a 
hámot. A maghéjat végre 1 sm· 
összenyomott sárgásfalú sejt 
zárja be, a mely szorosan záró
dik a magfehérje szép, súgara
san elrendezett parenchymájá

hoz (85. ábra, e). E sejtek vastagfalúak, nagyok s protoplas
májuk apró keményítő szemcséket és olajcseppeket tartalmaz 
beágyazva. A csírában protein szemcsék láth~,tók. 

Ára: 10 grm. 4 kr. 

tSabina. 
-- Szabinaigaly. 

Származik a sabina officinalis Garckc, vagy juniperus 
sabina L.-tól (coniferae, fenyőfélék). 

Közép- és déli Európa, Kisázsia, Perzsia hegységein ho
nos cserje, a melyet gyakran kei·tekben, temetőkben te
nyésztenek is. 

A gyógyszert a fiatal galyak csúcsai képezik, a melyek 
sűrl\n födve vannak apró átellenes, négyes sorban fedélcserép·· 
szerűen oclasimuló levelekkel. A levelek '! soros elrendezlídése 
miatt a galyak többé-kevésbé négyszögletesek. A levelek me
revek, aránylag vastagok, dülény alakúak vagy lándzsaszerCiek, 
sötétzöldek, fénylők, alapjuknak egy része az ághoz van nőve, 
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és csak .begyes csúcsuk áll szabadon s külső boltozott háti 
lapjukon egy hosszúkás tojásdad, bemélyedő olajtartó-mirigy 
van. Az iclősebb galyak levelei hosszabbak, a szártól elálló 
részük nagyobb. 

Sajátságos nehéz szagú a drog, gyantás lreseríi, ba.lzsan1~ 
ízű. A tenyésztett növényt is szabad használni. ~;venként meg 
kell újítani s óvatosan tartani. 

' Alkatrészek: terpentinnel isomer mérges illóolajából a 
friss galyak 4%-ot tartalmaznak, Az olajon kivűl, a mely való
színüleg egy mérges savanyhydridet is tartalmaz (Kobert), van 
továb há benne gyanta és csersav. 

Szöveti szerkezet. (86. ábra). A levelekkel benőtt galy 
keresztmetszete két félkör alakú levélből áll, a melyek alapja 
közt egy-egy kerek edénynyaláb tartja fönn az összeköttetést, 
hol a lemezek az edény mindkét oldalán egy mély hefüződést 
képeznek (86. ábra, e-e), a mi a külömhen elypticus kereszt
metszetnek piskota alakot ad. 
(A galy két oldalához oda van 
nőve a l<ét egyenlő rnagasságban 
levő átellenes levél, a melyek 
közt közbül halad a szár, a mely 
a keresztmetszeten az edény
nyalábnak felel meg). Mindkét 
félköralakú levél külső részé
ben egy-egy nagy, tengely irá
nyában vonuló olajtartó van (80. 
ábra, b-b ), a mely keresztmet
szeten elypticus, vagy tojásdad 
alakú s egyik végével majdnem 
érinti a levél háti i·észét. Ez 
olajtartókat 2-3 sor sejt béleli, 
a melyek a tartó kerülete irá-

'b k 'l E 86. ábra. Salxina galy lcereszI111etszete. 
nya an n1eg van_na nyu va. (b-b. olnjt11l'tÓk; G·~·C. a }ey(JJ lemezek be-

levól 11án1a apró .sokszög'letü füzőctósi holye.) 

sejtekből áll, szájacsokkal, s 
alatta egy sor aprósejtíí hypoderma, a mely azon a helyen, a 
hol az olajtartó csúcsa a hámot érinti és a hol a szájacsok fo. 

40* 
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küsznck, hiányzik, A hypodcrma alatt ,2 sor magas pallisad, 
az edénynyaláb szomszédságát pedig laza szivacsos parenchyma 
tölti ki. A sabinalevél szájacsai igen sajátságos, szabályos 
elrendeződést mutatnak; a levél külső (alsó) felülete azon ré
szén, a mely nincsen az az alatt fekvő levéltől födve, a szii
jacsok két sorban feküsznek (jobbra és balm egy sor a közép
vonaltól) ép úgy a levél belső (felső) felületén, 

ÖsszetevetSzthetö a drog vagy lehet kUzte: 

J11.niperus virginiana, L.1 galy levelei szétállóbbak, 12 mm. hoszszúsá~ 
got is e\érnek

1 
szurósak, tojásdadok s a magasabban fekvő levelek a.lap~ 

ját csak begyes csúcsok borítják, olajta.rtójuk közelebb fekszik a levél alap
jához, szaga gyengébb s nem hasonló a sabina szagához. 

Jiinipe1·nsphoenica J„ galya hengeres, a levelek erősPn boltoz0Hak1tompa 
csúcsuk nem födi az előtte való levél a.lapját1 hat sorban veszik körül a galyat. 

Cypressus senipervirens L. összenyo1uott négyszögletes, a levelei 4 
sorba vannak rendezve 

1 
szorosan hozzásimulnak a szárhoz, csúcsok vastag. 

Junipents coninii~nis .L., levelei á.r v. tüalakuak s három szögű, gyü-
1·űsen feküsznek. A többi cup1·essaceaknak nincsen toboza, hanem csak 

közbülső csapjuk szabadon álló pikkelyekkel. 

Egyes adagja legfo'ljebb 1'0 grm, 
Napi adagja legf'öljebb 2'0 grnL 
Á.ra: 10 grm. 5 kr. 

Saccharum. 
- Czukor. -

C,
2
H220 11 tömecssúlya 342, 

Száraz, törnött, kemény1 

kristályos törésű, igen kicsiny, 
ből álló, szagtalan, édes ízíL 

Olvadáspontja 160 °C, 
Fajsúlya 15°. nál 1.595, 

Vizsgálat: 
L Félannyi súlyú vízzel ke

verve szín és szagtalan, tisz
tán édesízű, üledék nélküli szörp 
keletkezzék, mely alkohollal 
minden arányban tisztán ke
verhető legyen, 

a levegőn változatlan, fénylő, 
tömötten összetapadó jegeczek·, 

l\faradék visszahagyásaivagy 
zavaros oldat kele1kezése = 
idegen tisztálalanító anyagok 
Dextrin,"' gumrni, caleiumsulfát, 
nyálka stb, 

. 2, Czukor vizes vagy alko
holos oldata a lakmuszpapir 
színét ne változtassa meo' „. 

3, Ötszázalékos vizes oldata 
ne változzék meg·; 

a) ezüstnitráttól; 
b) báryumnitráttól; 

e) ammoniumoxaláttóL 

4, Híg vizes oldatához ne· 
hány csepp nátronlúgot adva 
és az oldatot felforralva kihű
lés után legföljebb sárg~színű 
legyen, 

Ára: 10 grm. 3 kr. 

A kék 
vörösítése 
sav. 
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lakmuszpapir meg
= szabadsav, kén-

A vörös lakmuszpapir meg'
kékítése = mmlrnrmész. ' 

Fehé1' zavarodás=chlóridok 
Fehér zavarodás=kénsavas

sók, 

F..mór zavarodás = calcium
vegyiiletek, báryumvegyiile
tek, sironcium-vegyiiletek 

Rozsdabarna csapadék= vas 

Saccharum Jactis. 
-- Tejeznko:r. ~ 

C„H220n tömocssúlya 3<12. 

Tehéntejből készült, kemény fehér nem fe'nylő , ] · h b , ' ' , neg~r apu 
~ ~m ~s oszlopalaku jegeczekből álló, szagtalan, édeses ízü 
a:~atszo töme~ekot képez, melyek 7 rész hideg, L2 rész forró: 
vizben oldhatok, alkoholban oldhatatlanok. 

Vizsgálat. 

1. l grm. tejczukrot feloldunk vízm 
ben az oldat színtelen ós tiszta, át~ 

látszó és közömbös hatású legyen. 
2 1--2 grm. tejczukrot félóráig 

10-20 kcm. alkohollal macorálunk 
és azután az oldatot rneg•szürjiik. 

A kék lak1nuszpapit• megvörösítém 
se = izomhúl előállított tejc.znkor. 

-3. A szüredéket két részre oszt. " J.v.Leg;;i;ava.rodás = dextrin, nádczu„ 
juk1 az egyik részhez alkoholt adva, kor. 
ne zavarodjék meg. 1 

M 
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4. A másik részt víi.fürdöu száraz· 
ra p~rologtatjuk1 a maradékot tömény~ 
kénsavval megnedvesítjük és újból 
bepároljuk, a n1aradéknak ne1n sza

bad színesnek lenni. 

Barna színeződés = Ji;tzölöczukor„ 
nádczukor. 

Az avas szagú és sárgásszínű tejczukor elvetendő. 

ÁI.'a: 10 grm. 5 kr. 

t Salipyrin. "Rledel". 
- Antipy:rinsalicylát. -

O„H
16

N,O, tömecssúlya 358. 

l'\_ salipyrin fehér, kristítl.ros, szagtalan por, íze ódeskésen fanyar 1 de 

nem kellemetlen. 
Alkoholban és benzolban könnyen, aotherben nehezebben, vízben alig 

oldható ; 100 súlyrész forró vízben körülbelöl 4.4 súlyrész hideg· vízben 
csak 0,4 súlyrész oldódik fel belőle. Alkoholból hatszögű oszlopokban1 táb 

lákban kristályosodik. 

100 sú!yrészéhen 42.30/
0 

salicylsavat és 57.7°/0 antipyrint tartalmaz. 

Olvadáspontja 91.50 

Azonosság megállapítása.. 
Hideg vizes oldatában eczetsavasólon1 csapadékot idéz e1ő. 10 kcm 

salipyrin oldathoz 1 kcro. pikrinsavat adva szép kristályos cson1óeskák 

képződnek. 
Ha 0.20 g'l'm. salipyrint 2 keni. meleg vízben oldunk és 4 kcrrL sósa~ 

vat adunk hozzá, a kihűlésnél salicylsav kristályok válanak ki. 
Salétromsavval főzve láng vörös, vagy kékszínü folyadékot acl 1 a 

melyben egyidojüleg mocskos üledék is képződik, ezzel külö1nböztethotö 

meg a'.t: antipyrintől és salicylsavtól. 

\Tizsgá.lat. 
Tisztaságának rnegitélésére általánosságban már az olvadáspont ineg·

határozása is elegendő. Pontosabb, roegbizhatóbb1 kérolést végzünk akkor, 
ha lemért súlyú sa.lipyrint kénsavval való, n1elegítés ntán aetherrel össze~ 
rázunk és azután meghatározzuk az a.ethtn' által kivont salicylsav súlyát és 
olvadáspontját

1 
ha a készítmény jó a sa.licylsav mennyisége 42.3°/0 lesz olva~ 

dáspontja pedig 1570. 
/•._ visszamaradó kénsavas oldatot lúg'Of<Sá tesszük, a szabaddá válló 

antipyrint chloroformn1al kivonjuk és ennek is meghatározzuk a súlyát és 

Qlvadáspontját. 
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1:- készítmény abban az esetben mondható jónak, ha az antipyrin 
rn.enny1sége 57.7 5/ 0 olvadáspontja 1130. A további vizsgálat chlóridokra 
nitrátokra stlJ, épen úgy történik 1nint a többi g·yógyszereknél. 

1 

Ára: 1 grm. 18 kr. 

Salolnm. 

Ci<H, 00, tömecssúlya 226. 

A. salol fehér, nem kellemetlen szagú, íztelen jegeczes por 
:nely m1kroszkop alatt vizsgálva úgy látszik, mintha a.pró táblás 
Jegeczekből áUana. Vízben oldhatatlan, alkoholban, aether
ben, zsHosola1okban petroleumaetherben jól oldódik. Alkoholos 
oldatából vízzel kicsapható, midőn az oldat tejszeriileg meg· 
zavarosodik. 

Olvadáspontja 42°. 
Azonosság megállapítása. 

Alkoholos oldatába vaschlóridot cseppentve ibolyaszíuező· 
dés keletkezik (salicylsavtartalmától) vaschlóridba cseppentve 
zavarodás áll elő. Oldatát brómvízzel összetöltve fehér monó
brómsalol csapadékot nyerünk. 

Vizsgálat. 

1. Íze ne legyen. 

2. Platina lemezen hevítve 
maradék nélkül égjen el. 

3. \ 7ízzel összerázva a szü
redéke vaschlórid oldattal ne 
adjon viola színeződést. 

4. -\Tízzel összerázva, a szü
redék ne változzék: " 

a) ezüstnitráttól; 
b) báryunmitráttól; 

e) kénhydrogóutől. 

Ára: 1 gnn. 8 kr. 

Savanyú íz = szabad sali
cylsav. 

Maradék visszahagyása = 
tűz álló fémsó!<. 

Viola színeződés=szabadsa
licylsav, vagy szabad pb.enol. 

Fehér zavarodás=chlóridok. 
Fehér zavarodás = kénsa

vas vegyületet. 
Barna színeződés = fémsók. 

'~ 
'.li i ~ 
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Sal U.1ermarum Caroli.narmn. 

- Ka:rlsbad.i só. -

Hivatalos az árúbeli só, melyet a karlsbadi hévforrások vizénok a 
bepárologtatása által nyernek. 

Fehérszínű, szemcsés, vízben oldható lúgos sósízl1 por. 

Azonosság megállapítása. 

Savakkal leöntvo pezseg. Sósavval telített oldatához kénsavat adva 
savakban oldhatatlan báryumsulfát csapódik ki. Salétromsavas oldatához 
ezüst nitrátot adva fehér csapadék keletkezik, 

Spektroskopon megvizsg·álva a nátrium, kálium, és lit.hium jellemző 
csikjai láthatók 

Vizsgálat. 

Jóságát megállapíthatjuk, ha o/0-os összetételét a rendes elemzés ütján 
:meg.álla _pítjuk. 

0fo~os összetétele következő: 

Nátrium bicarbonát . 
Lithinrn carbonát . 
Xátriumsulfát . 
1\áliumsulfát 
Nátrinmcblórid 

Nátriumfluorid 
Nátrium borát . 
Kovasavanbydrid . 
·vasoxyd . 

Ára: 10 gr1n. 12 kr. 

Salep. 

35.95°/0 

0.30 11 

42.0G n 

3.25 .. 

18.1()" 
0.19 n 

0.07" 
0,09 !! 

0.011' 

100.00 

Származik a külömbözéí orchisfajoktól n. m. orchis morio 
L., o. militaris L., o mascula Jacq. stb. (orchideaceae, Kosbor
félék). Egész Európában és Ázsiában honosak. 

Páros gL1mója közül a szárat viseléí, azaz a melyikből a 
jelen évi növény táplálkozik, összetöpörödött, kiélt, a másik, a 
jövéí évi növénynek megfelelő, a mely a legalsó vagy alúlról 
a második levélhíívelyből nő ki, duzzadt, húsos, tetején 
egy kis rügye van. Gyógyszertári czélra a húsos, telt gu
mókat használják, olyan módon elkészítve, hogy kiásásí 
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után megn1ossák, forró vízzel leöntik s enyhe hőnél, \rag·.}~ na
pon megszárítják. Néha szárításkor fonálra is ffoik. 

A gumók többé-kevésbé gömbölydedek, vagy hosszasok, 
néha ősszenyomottak, hengerszerűek, ujjasok, vagy zápfoghoz 
hasonlók, 1---2·5 cm. hosszúak, félig áttetszők, kemények, sÚ-· 
lyosak, szarúszerűok, ránczosak, érdesek, szennyes fehérek, 
vagy sárgás fehérek. Szagtalan nyálkás íziiek. A porrá tört 
gumókból egy rész 50 rész vízzel forralva, kocsonyát képez. 

Alkatrészek: 40~48"/0 növényi nyálka, 27% keményítő, 
1°/0 czukor, 5°/0 fehé1:ienemlí. anyagok. 

Szöveti szerkezet. (87. ábra.) A hámot alkotó táblás 
sejtek egy része, rövid szőrökké (gyökérhaj) van átalakulva. A 
gumó alapszövetét tevő paren-
chym sejtek vékony falúak, na
gyok és sokszögletűok, s a g1.nnó 
széli részein elcsüizesedett ke
ményítővel vannak tömve, köz
bűl ezenkívül ép keményítő 
szemcséket is találhatni. A pa
renchymsejtek közt sok magá
nos, vagy 2-4 cgyn1ússal -ösz
szefüggő nagy nyálkasejt lát
ható (S"í. ábra, a-a). Az apró, 
2---4 edényből és kevés szitás 
l'észből álló edénynyalábokat 1 
sor súgnrasan n1egnyúlt paren
chym veszi körül (87. ábra, b-b). 
A parenchymsejtek az említet

tem csirizes ken1ényítőn kivíí_} itt- 87. ribra. Salep guni.ó kereszt-~netszete. 
ott egy-egy sóskasavas mész (a-a nJ·álkasejtck; 1'-b. edénynyalábok; 

kristúlytűkből képezett raphi- "· "aphid.J 

dot is tartalmaznak (87. ábra, e). 

Összetéveszthr,tö a drog vagy lehet közte : 

Colchicuni aidtt1nnnle gumója; ez hosszában l'ánczos, metszéslapja 
szóp febé1', íze csípfis keseríi, pora vízzel nern képez kocsonyát, Parenchy. 
májából a nyálknsejtek hiányzanak. 

A_1·a : 10 grin. D k1•. 

1 
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Salvia. 
- Zsálya. -

Származik a salvia officinalis L.-től (Labiatae, ajaka
sok), A Földközi és Fekete tenger melletti országokban, Kis
ázsiában honos, nálunk kertben tenyésztik, 

Nálunk a levele hivatalos, a melyet a növény virágzása 
előtt kell szedni E levelek a 4 szegletes szár tövében hosszú, 
feljebb rövid nyélczések, hosszas tojásdaclok,, vagy lándzsa
alakuak:, ránczosak, törékenyek:, vastagok:, egesz 10 cn1. l1osz
szúak és 5 cm, szélesek, .A levél széle szabályosan finom 
csipkés, lapján pedig szép egyfm:rna, a1;ró s~:mekből áll~ 
redős erezet látható, mely a lcvel felso lapJan egy lnssc 
kiemelkedik, Bársonyos tapintatuak, s mindkét felületük többé
kovésbé hosszú széll0 ökkel b01°ított, mely különösen a fiatal 
levelet egészen fehéres szürkévé teszi, Az idős levelek sárgás
zöldek, nagyobbára csak alsó felülctök erei mentén kapni 
szőröket, 

Szaga illatos, nó1ni1eg H ká1r1forra em1élceztctő} íze lceserű 

füszeres s kissé összel1úzó. 

BR. riúra Sal·via levél kercsziutetszete 
(\l.OSt,lopoi; pare11ch;yma; /J, csavaros cdén;y; c---c több-
1Hg\1 1·g·:yszc1·ű sz5rök; rl. hólyagos hái:nrnirig~·; e. fejes 

szörmirigy.' 

Kereskedésben 2 
fajtáját külömbözte
tik meg, u, nL a 
salvi.a 'Íialiacat~ a n1e
lvet a vadon ólö nö-
" ' vényről gyűjtenek, és 
a tenyésztett fajoktól 
szárn1 azó sal v i a hor
tcnsistl a Tnely értó
keseb b, 

Allrntrészek: L5°fo 
illóolajat 1artalmaz a 
német zsálya, L7°fo-ot 
az olasz (ez olaj pinen, 
cyneol, salviol és egy 
kristályos:kámforszerű 
test összetételéből áll), 
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Szöveti szerkezet: (88 ábra) a felső felület háma 4 szög
letes, egyenes falú sejtekből álL Alúl a hámsejtek hullámosak, 
vékonyabb falúak, Sz{1jacs mind a két oldalon, Hámképletei 
közül megtaláljuk az ajakasokra jellemző hólyagos hámmiri„ 
gyeket (88, ábra rl) a 8 boglárszerüen elrendezett váladéktermö 
s~jttel (a melissa hasonló' mirigyeiből az által külömbözik, 
hogy ennek nyele sokkal rövidebb), továbbá fejes szőrmiri

gyeket (98, ábra é) 2-4 nyélsejten nyllgvó 1-2 tagú fejjel s 
végre hosszú l-5 sejtü vékony, sziik üregü szőröket (88 ábra, e) 

E szőrök sejtjei részben összceshetnek s ezért az ízeknek össze
növése helyén, a hol a szőrfola nem süpped be, bog marad, 
A levélparnnchym felső részében 2 sor magas oszlopos paren
chyma van, (88, ábra, a), 

Összetéveszthető a drog vagy lehet közte: 

Salvi.tt silvcsl1·ú1 L., levelei nyújtott lándzsaalakúak, felül kopaszok, 
a.lapja lekerekített vagy alig szívszerü, széle durván csipkés, vagy csipké~ 

sen fogazott, 

Salvia pratensis L., tojásdad, az alapjánál szívszerü1 érhálózata dur~ 

Yább, csivkézete mélyebben metszett vagy csipkésen fogazott. 
Salvin sclarea L. 1 levelei nagyok, alapjuknál szívszerüek, szélök dur

ván csipkés. 

Ára : 100 gr1n. 23 kr. 

8amb1um.15, 
- Bod:z:a. --

Származik: a sambucus nigra L, (Joniceraceae, loncz
fólék), Egész Európában és Közép-Ázsiában közönséges fa, 
Nálunk: a virága és gyün1ölcse hivatalos. 

A bodza virf&g sok.szorosan elágazott gHzdag fel1éres sárg'a 
tereb virágzat 4-5 fősúgárrnl, a virágzat 15-20 cm, széles, 
A virágok átmérője 2--3 mm, a kehely kicsi, ötfogú, a szirom 
kerékalakú, öt lebenyií, rövid csöves, öt porodájú, Száraz idő··· 

ben mindjárt kinyilás után (junius kezdetén) kell szedni és 
megszárítani. 

Alkatrészek: igen kevés ülóolctj, nyálka, gyanta és csersav, 

r 
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Ö2szetév0szthetö a drog vagy lehet J1:özte ~ 

SanibHcus ebiiliis L.; tereb virágzata vörhenyes, 3 súgárú és sokkal 
későbben (aug·usztusban) virágzik; a virágok büdösek. 

Sambncits ·raconosa L.; május kezdetén virágzik, terebvirágzata zöldes, 
szőrös és tojásdad ; gyümölcse vörös 

Ára: 100 grm. 14 kr. 

A 1ry;amölc~ gömbölyded, borsó nagyságú bogyó, 5-6 
mm. átmérőjű, tetején kicsi 5 csúcsos kehely. Kivül feketés 
ibolyaszínű, húsa tömött, frissében bibor színű necl\>e van, a 
belső gyűmölcsburok pergamentszei·ű vagy porczos 2 vagy 
három csontos rekeszszel, a melyek mindenikében 1 mag van 
Sajátságos sr.agú, édeses kellemes ízú_, 

AI katrészek: kevés illóolaj, almasav, czukor, csersav, ke
serü ariya,q. 

Üsszetévesztl1etö a drog vagy lehet közte: 

Sanibu,cns eúitliis L .: bogyója kisebb,--H-renüesen négy világ·os, vöröses 
barna, m]ndk6t végén hegyeserlö ·rnagja van. 

- Sá:rkányvé:r. 1) -

Származik a calamus draco Wild. vagy daemonorops 
draco Mart.-tól (Palmae, pálmafélék). Sumatrában, Penangban 
és Bomeoban honos kuszó cserje. 

Gyógyszerűl a pyűmölcsébiíl gyűjtött levegőn megszáraclt. 
gyantás nedve szolgál. Mogyoró nagyságú gyümölcsének burka 
egymást fedélcserép módjára fedő pikkelyekből áll, a melyeknek 
barázdájú és magukon a pikkelyeken keresztül a gyümölcs 
érésekor sok gyantás nedv szivárog ki s félig-meddig· 111ag·án a 
gyümölcsön n1egszárad. l1eszedve a gyün1ölcsöt, zsákokba rakva 
rázzák, míg a felületűkről a gyánta letöredezik, a mit külön 
választva részint nap0n, részint forró vízgőzben tartva n1eg
lágyítanak s az egyes darabokat eper vagy borsó nagyságba 
göngyölítik. A sangvis draconis e leírtam alakja (sangvis 
draconis ingranis) legértékesebb, hozzánk nem jut el. A nálunk 

1) Nem hivatalos. 1 

! 
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-knphntó sangvi.s drnc:onis _in liueulisl. nt1µ:3rolJbúrn. n gyü11iöl~ 
, csökből fonó vízgiízzel olvasztják ki s formáljitk p{1lcza alakba, 

Rosz n1inőség'Ü és igen sok tisztátalan idegen rész van
1 

a s, 
draconis in n1assiR és in placcntis, R]nktnlan darabjaiban Régi 
gyógyszerkönyvünk lcirása a kót első fajnak felel meg. -
l-Ieng'orded pálczaalakú vag·y tojásdad) szilva nagyságú darabjai 
pálmalevelekbe vannak takargatva. - A páleza mindkct. vége 
elcsúcsosodik. Feketés vöt'ös, csíkos felületíí, kemény és nem 
áttetszö, pora tég·lavörös, törék:eny, szagtalan, majdnem Jzet
len, rágva egy kissé a .fogakhoz tapad, a i1yálat vörös színre 
festi. J 20" C- ra felhevítve, styraxra vagy benzoera omlékezt.otő 
szagú, vízzel főzve meglágyul s részben folyékonnyá lesz, Al
koholban, benzolban és chlmoformban 20% maradék visszaha·· 
gyásával bamavörös színnel oldódik. 

Alkatrészek: 91 % gyánla, kevés zsi1· rfs /Jenzocsav. 

Át·a: 10 g1·1n. 15 kt'. 

t Santonium. 

-· Sa:n.toni:n., -

C"H„03 tömecssúlya 246. 

Színtelen hasábalakú vagy pikkelyes kristá.lyokból áll. 
Világosságon megsárgul. 5000 súlyrész hideg és 250 ~úlyrész 
fonó vízben, 44 súlyriJsz hideg és B súlyrész forró alkoholban, 
72 súlyrész aetlrnrben és 4 súlyrész chloroforrnban oldódik. 

Fajsúlya 1.22. 

Olvadáspontja 170". 
Azonosság megállapítása. 

Az alkoholos oldat tömény nátriumcarbonat-oldattal főzve 
szép biborszínűvé válik, rnajd csakhanJa1· n1egsárgul és végre 
el szín te] enedik. 

Ha 0.01 grm. sautonint l kcm. tömény-kénsavban és 1 
kcm. •1ízben melegítés közben feloldunk és az oldathoz 1 csepp 
vaschlóridoldatot adunk, az oldat szép ibolyaszínű lesz, 
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Vizsgalat. 
1. 0.3 grm. santonin 3.0 grrn. 

chloroformban könnyen és tö
kéletesen oldódjék. 

2. Ha ugyanannyi santonint 
porrá dörzsölve leöntünk 5 kcm. 
vízzel, a melyet előbb 4-5 
csepp eczetsavval elegyítettünk 
s azután enyhén megmelegítve 
gyakran összerázva, a folyadé
kot fél óra mulva átszűrjük, a 
szürcdéknek sem csersavval, 
sem pikrinsavval nem szabad 
csapadékot adnia. 

a. 'l'ö1nóny-ké11savva1 össze
dörzsölve siíntelenűl oldódjék 
fel benne. 

4. Platina lemezen hevítve 
maradék nólkiil égjen oL 

5. Tö1nény-salétl'onisavval i11egnfHl 0 

vosítvo no R:t.Ínesodjék Jneg. 
ö. 0.5 gt·m. santonint 50 gr1n. viz

zel és 25 grin, híg kénsavval felfőz
ziink s kihűlés után megszűrünk:; a. 
szüredéknek n'em szabad koserü ízű-
nek lenni és káliumbichrun1át-oldattal 
csapadékot. adnia. 

Fekete üvegben t;1rtandó. 

M:aradék: visszahagyása = 

iflegen alkotórészek, czuk_ol', 
salicin, stb. 

Csapadék csersavval = ál
káloidák. 

Csapadék pikrinsavval = ál 
káloidák (nicotin, conün és 
morphin kivételével). 

Színes oldat = ideg·en 
liotó részek. 

Barna szín = salicin. 
.Maradék visszahagyása 

tiizálló fémsók . 

al-

l\'fegszínez6clös = idegen alkotó
részek Vörös színeződés =-" brucin, 
Keserű íz és káli nm bichromáttal 

sárga csapa.dók = strychnin, brucin. 

Egyes adaqja. le_qfiiljebb 0· 10 grm. 
Napi adagja le_qfó'ljebb 0·30 grm. 
Ára: 0.10 grm. l kr. 

Sapones medi eati. 
- Gyógyszappanoh:. -

J\._ szappanok:, s J.gy tern1észetesen a gyógyszappanok is, 
általában véve nem egyebek, mint zsiroknak vagy olajoknak 
maró kali- vagy natronlúg behatása által glycerin kiválás a 
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111e1Jet.t nyert terményei; vagyis a káliumnak vagy nátrium
nak stearinsavas, palmitinsavas és olajsavas sói. 

A gyógyszappanok két félék: u. m. nátron- és lccdiszwppa
nolc; a natronszappanok kemények, a káliszappanok pedig lá
gyak, s kenőcs állományuk van. 

A gyógyszappanok vagy direkt a már említett anyagokból á\lítlatnak 
elő, vagy pedig a már kész szappanoknak valamely hatóanyaggal való ösz

szekeveróso által nye.retnek. 

I{ülönösen arra kell figyelni, hogy kivált a belső használatra szolgáló 
gyógyszappanok: lehetőleg· vegytiszták legyenek, azaz se szabad lügot) se 
el nem szappanosított zsiradékot ne tartalmar,zanak; előbbi esetben a, ké
szítn1ény lúgos kémhatist mutat, ut/ibbiban podig' állásközben megavasodik. 

Sapo albl.sslmus droguistarum. 
Ke:reskeO.ésbéli legfehérebb S:;!:appan. --

Kivül belűl tiszta fehér színlí s kemény állományú. 
Alkatrészek : Steárinsavas -C13Htl5 Na0~, palmitinsa.vas -C16H31 N·ao~ 

és olajsavas nátriúrn C18I-I33Na0~. 

Vizsgálat. 

1. A szappan szagtalan vagy 
enyhén szappan szagú lehet; 
avas szagú azonban ne legyen. 

2. Hatszoros mennyiségű hi
gított alkoholban oldva, IQhű
lés után kocsonyaszerű töme
get képezzen. 

3 .. Forró lepárolt vízben vagy al~ 

.koholban oldva, oldatlan anyagok 
vagy ne, vagy csak alig legyenek je
len1 s az oldatba mártott vörös lak
muszpa1Jir vagy ne, vagy csak alig· 
,kéküljön 1neg. 

4. Kevés szappant elporítva1 kissé 
lepáx·olt vh:zel megnodvesitve, s hi~ 

·gauychloríirrel összekeverve, sötétu 
szürke vagy feketés színez6dés ne 
.álljon be. 

A vas szag fölösleges, vagy 
nem eléggé elszappanosított 
zsiradéktól származik. 

Ha az oldat nem kocsonyá
sodik meg, al\:kor a szappan 
zsir vagy fagygyú helyett olaj
ból állíttatott elő. 

Nagyobb mennyiségű oldatlan anyag 
idegen anyagoktól, tisztátalanság~ 
tól vagy ha1nisítványoktó1 szárma-· 
zik; lúgos kémhatás fölösleges alka
liáktúl ered. 

SötéLszürke vagy feketés színező~ 

ződés fölösleges, szabad álkáliáktól 
származik. 

A fekete színezé.ídés higanyoxyclul. 
A vegyfolyamat ez: 

Hg,OJ,+2Na0H Hg,0+2Na0l+H,O. 
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5. 5-....10 gra1nm szappanport lCO 

e. foknál kiszárítva, szénkéneggel) 
chloroformmal va.gy forró benzollal 
összerázva, a leszűrt folyadék elpá
rolgása után zsiros anyag ne 1narad
jon vissza. 

6. 2 grm. szappant 10 grm forró 
lepárolt vízben oldva s az oldatot fö
lösleges sósavval főzve, a zsirsava
kat leválasztjuk belőle; ha most az 
átszürlézett folyadékot kénbydrogén= 

·nel vagy kéna1nmoniun1mal kezeljük 
színeződés vagy csapadék ne kelet
kezzék. 

Nedves helyen tartsuk 
Ara: 100 grm 15 kr 

Zsiros anyag, fölöslegben levő, 

vagy nem eléggé effizappauosított zsi
radéktól ered. 

Sötét színeződés va.gy csapadék fé
mektől többnylre 1·éztöl származik. 

A csapadék az illető fém kénege, 
A vegyfolyamat ez : 

CuClJ+ H28=CuS-j-2HCl 
Cuül,+(H,N),s~cns+2H,NCI. 

Sapo lrnlinus albus. Sapo molli.s aHms. 
- Fehér káliszappan. -

Kenőcsszerü, fehér vagy kissé sárgásszínü, szagtalan (vagy 
enyhén szappanszagú) tömeg, a mely vízben és szeszben lúgos 
hatással oldódik. 

Alkatrészek: Steárinsavas -C18H1151{02 , palrnitinsavas -C16H8 LKO~ és 
o1ajsavas kálium Ca1I-l:rnl{02 • 

Vizsgálat. 

1. A szappan szagtalan vagy 
enyhén szappan szagú lehet; 
avas szagú azonban ne legyen. 

2. A szappan vízben és szesz
ben föloldva, lúgos kémhatású; 
azonban igen sok lúgot még 
sem tartalmazhat, a minek ki· 
puhatolására következőleg já
runk el: 

10 grm. káliszappant 30 kbcm. (sav~ 
mentes) tömény alkoholban oldva, s 
az oldathoz 0.5 kbcm. normál sósa
-vat adva, ba e keveréket 1 csepp 
phenolphtaleinoldattal összerázzuk, 
vörös színeződés ne álljon be. 

A vas szag, fölösleges, vagy 
nem eléggé elszappanosított 
olajtól származik. 

Vörös színeződés azt jelenti, hogy 
a kés2.ítményben 0.28°/0anál több fö
lösleges, (szabad) kálíhydrát van ,ie· 
len, már pedig annál több ne1n en
gedhető meg. 

' "' 
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a. A szappan vizes (vagy al
koholos) oldata állás közben 
olajcseppeket ne válasszon ki. 

4. A szappan megszürt vizesolda~ 

táboz egyenlő térfogatú tömény al
koholt adva, zavarodás ne keletkezzék. 

5. Egy rész szappant 2·~3 rész 
lepárolt vízben oldva, az oldat tiszta 
legyen, s állás közben poroemű leA 
rakodás ne keletkezzék. 

fi; 10 grm. szappant 30 grm. (sav0 

mentes) tömény alkoholban oldva, s 
a megsziírt oldathoz 0.5 kbcm. nor
mál sósavat adva, zavarodás ne áll
jon be. 

7. 2-3 grm. szappant 10 gTm. 
forró lepárolt vízben oldva s az ol 0 

datot fölösleges sóRavva\ főzve abból 
a zsirsavakat leválasztjuk; ha most 
az átszürt folyadékot kénbydrogéna 
nal vagy kénammoniummal összeráz
zuk, színeződés vagy csapadék ne 
keletkezzék. 

8. 10 g·rm. szappant hasonló súlyú 
kimosott és tel,iesen kiszárított porond0 

dal összekeverve, s 60-70, később 100 
e. foknál addig' szárítva, míg súly
-veszteség többé nem áll be, a mitradék 
lG~15.5 grmnál kevesebb, (vag·yis a 
szappanra.vonatkoztatva 45~5Qu/0 víz
tartalomnál több) ne legyen. 

Nedves helyen tartsuk. 
~Á..ra: 10 grm. 7 kr. 
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Olajcseppek nem eléggé el
szappanosított vagy fölösleges 
ohtjtól származnak. 
Zavarodás szénsavas kálium túl vag·y 

viziivegtöl ered. 

Zavarodás vagy ülodék keményí
tötöl, liszttől, kaolintól vagy ha
sonnemű hamisítványoktól származik. 

Zavarodás gyantanemií anyagok~ 
tól ered. 

Sötét színeződés vagy csapadék, 
fé1nektől többnyire réztől származik. 

A csapa.dék az illető fém kéneg-e. 
A vegyfolyamat ez: 

CuCL,+H,8~CuS+2HCI. 
CuC!,(ll,N,)S~CuSi 2H,NCI. 

Nagyobb súlyveszteség, meg nern 
engedett mennyiségű víz (nt)dvesség) 
tartalomra n1utat. 

Sapo kalhms vermUs. 

Lágy áttetsző, szennyes barna, sajátságos kellemetlen 
sr-agú, kenőcsszerú tömeg, a mely vízben és szeszben oldható. 

Levegőn állva, nem keményedik meg. 
Alkatrészek: Stearinsavas~ C18H8i;K02 , palmitinsavas~ C

16
Hn

1
K0g és 

olajsavaskálium C18 HaílKO~, 

4l. 

; 1 

i.. 
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Vizsgálat. 

1. A szappan papiroson zsí
ros foltot ne hagyjon. 

2. 5 grm. szappant 10 köbcm. 
forró lepárolt vízben oldva s a ki~ 

hűlt oldathoz egyenlő térfogatú tö
mény alkoholt adva, az oldat ne za~ 
varodjék meg. 

3. A fonnebbi megszúrt vizes-al
koholos) oldathoz 2 csepp sósavat 
adva, zavarodás vagy (pelyhes) csa~ 
padék ne keletkezzék. 

Zsíros folt fölösleges vagy 
nem eléggé elszappanosított 
olajtól származik. 

Zavarodás, vagy csapadék liszt~ 

töl, keményítőtöl, víziivegtöl, szén
savaskálhnntól, yagy hasonnemű 

tisztátalanságoktól ered. 

Zavarodás vagy csapadék, gyan
tanen1ii anyagoktól származik. 

_l\_ további tisztátalanságokra úgy kémleljük, a mint az a fehér kálim 
szapyanuál tárgyalva van. 

E szappan csak akkor szolgálható ki, ha határozottan 
»Sapo kalin:as venalis" rendeltetik. 

Ára: 100 grm. 12 kr. 

Sapo medlclnaUs. Sapo amygdalinus. 

Kivűl-belűl fehér, kemény (szagtalan, vagy alig szappanszagú) 
s enyhén lúgos ízű tömeg; vízben és szeszben teljesen oldható. 

Alkatrészek: St.earinsavas- 0 18H11 i;Na02, pahnitinsavas- C16H81Na0~ és 
olajsavasnati•ium C18 H3aNaOi· 

Vizsgálat. 

A 
vagy alig 
het; avas 
legyen. 

szappan szagtalan 
szappan szagú le
szagú azonban ne 

2. 1 grm. szappant 15~20 
grm. lepárolt vízben oldva, az 
oldat tiszta legyen. 

3. 1 grm. szappant 5 grm tömény 
alkoholban enyhe molegítés közben 
oldva, zavarodás vagy üledék ne ke· 
letkezzék. 

A vas szag, fölösleges vagy 
nem eléggé elszappanosított 
olajtól származik. 

Zavaros, tejszerű oldat, fö
lösleges, vagy nem eléggé el
szappanosított olajtól ered. 

Zavarodás vagy üledék szénsavas 
nátriumtól származik. 
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4. A fennebbi oldathoz 1 csepp 
phenolphtaleinoldatot adva, vörös szí
neződés ne álljon be. 

5. 2 grm. szappant 10-15 grm . 
forró lepárolt vízben oldva, s az ol
datot h_iganychlóricloldattal összo~ 

rázva, sárgaszíueződés, vagy sárga~ 
csapadék ne keletkezzék. 
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Vörös sziooződés fölösloge 1 sza· 
bad nátronhydrát jelenlétét mutatja. 

Sárga színeződés, vagy sál'ga csa-
padék s11;abad álkáliáktól származik. 

A csapadék sárga higanyoxyd. 
A vegyfolyamat ez : 
2NaüH+Hg·Cl,=Hg0+2NaCI. 

A további tisztátalanságokra nézve úgy vizsgálhatjuk, a mint az a 
kereskedósbelí leg·fehérebb szappannál tárgyalva van. 

Jól zárható üvegedényben, hüvös és árnyékos helyen ta.rtsuk. 

1lra: 10 grm. 8 kr. 

Sapo picis. 
- H'.átrányszappa:n. -

Fekete színű, nndorító kátrá nyszagú, egynemű, kemény 
tömeg. 

Jól csomagolva hűvös és száraz helyen tartsuk. 

Ára: 10 grm. 8 kr. 

~apo su H1u11tlrn. 
- Kénszappan. --

Világos, halványsárga szinü, némileg a narancs és czit-
1·omolaj kellemes illatára emlékeztető, egynemű, kemény tömeg. 
Egyenletesen el nem oszlott kénrészeeskék ne legyenek benne. 

Jól csomagolva hűvös és száraz helyen tartsuk" 

Ára: 10 grm. 10 kr. 

§apo venetus. 
Vele:oczei szappan. FaolajbOl készült szappa:1:1, -

Kivűl-belől fehér (néha halványsárgás) színű kemény ál
lományú tömeg. 

Alkatrészek: Stearinsavas -C18 H30 N aü~, palmitinsavas -C;1;H31NaO~ 
és olajsavas nátrium C18H1111Naü3 • 

Vizsgálat. 
1. A szappan szagtalan vagy 

enyhén szappanszagú lehet; 
avas szagú azonban ne legyen. 

A vas szag, fölösleges, vagy 
nem eléggé elszappanosított 
olajtól származik. 

41'\3 
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2. Higított szeszben (legfel
jebb 1-2°/o oldatlan maradék 
visszahagyásával) tökéletesen 
oldódjék. 

Nagyobb mennyiségű oldat
lan anyag kemimyitiitöl, liszt
tiil vagy hasonnemű anyagok
tól ered. 

, 3. 1 grm. szappant 20 g.rm. tö- , Az elkocsonyásodás azt jelzi1 hogy 
~enyalkoholban oldva, az oldat kihü- 1 a szappant olaj helyett zsirbúl vag·y 
les ntán ne kocsonyásodjék meg. ! fagygyúbi•l állították elő. 

A további tisztátalans;l,gokra úgy vizsgáljuk1 a mint az az orvosi és 
kereskedésbeli legfehérebb szappannál tárgyalva van. 

Hűvös helyen tartsuk. 

Ára: 100 g·rm. 15 kr. 

Sarsaparllla. 
Szárcsa.gyökér. -

Származik a külömböző smilax-fajoktól (smilacoideae, 
tnkmafélék). 

A forró égövi Ámórikában tenyésző smilax-gyökerekről 
még keveset tudunk, s inkább csak a Délamerika északi ré
szében honos smilax 0fficinalis Humboldt és Kunth, továbbá 
a kelet-mexikói Cordillerákon tenyésző smilax medica Schlech· 
t:ndal et Chamisso fajok ismeretesek némileg. (A smilax syphi
ht1ca Hnmboldt és Kunth valamint a s. papyracea Dahumel 
stb. még kevésbé ismeretesek). 

Az, hogy ezek közül melyik nyujt.ja biztosan a dro"ot 
eddigelé ismeretlen. " 

A smilax fajok rövid, vastag, göcsös gyöktörzsének olda
láról és alsó részéről számos hosszú (1-2 méter) mellékgyökér 
ered, a melyek gyűjtése igen fáradságos, részint előfordulási 
hel.yük nehéz hozzáférhetősége miatt részint mivel a mélyre 

·1 ' , nyu ó gyökereket bajos kiásni. A göcsös gyöktörzset a mellék-
gyökerekkel együtt ássák ki s ledörzsölve rólnk a földet na
pon, va~y füstö.n megszárí:ják, vagy előbb még gondosan' meg 
is mossak. Az igy előkész1tett gyökeret aztán vastag csoma
gokba, vagy hengerekbe hajtogatva, egy pár erősebb mellék 
gyökérrel körül csavarják, a gyöktörzset pedig levágják vagy 
i1éha ezt csavarják körű! a mellékgyökerekkel. ' · 

+ 
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A drngot a mellékgyökér teszi, a mely igen hosszú, hen
g'eres csílcos, vagy gyengén barázdás, tollszár vastagságú, szür
kés barna, vagy barnás veres, nem elágazó. Haránt metszetén 
a széles fehér, vagy szürkés színű kérgen belül, keskeny, nem 
súgaras, sárg·ás fagyiirű és széles fehér bélállomány látható. 
Gyógyszertárban rendesen 5-6 cm. hosszú darabokra vágják és 
hosszában kétfelé hasítva tartják. 

A sarsaparillának beszerzési helyeiről elnevezett, fontosabb 
fajai a következők: 

1.Hondurasi sctrsaparilla (talán a smilax officinalistól),a me
lyet gyógyszerkönyvünk is megki ván, rendesen gyöktörzs nél
kül összegöngyölt hengerekben jön kereskedésbe. A gyökerek 
majdnem sima felületüek, sárgás szürkék, vagy barnás színüek 
s szép tisztára vannak mosva. Kérge lisztes és széles. 

2. Lissaboni sarsaparilla(vagy újabban,mivelParából jut for
gaJomba,inkább parai sarsaparillá nak hivják, anya növényének a 
s. syphiliticát és s. piperaceat tartják) ; ennek szintén gyök
törzs nélküli kötegei a legértékesebb kereskedelmi czikk. Két 
alakban ismeretesek, részint mint hengeres, keményítőben igen 
gazdag, a hondurásihoz hasonló sírna felületü, széles kérgü 
gyökerek, részint mint vékony, barnás, mélyen ránczos, töpö
Tödött kérgííek, a mely ntóbbiakat füstön szárítják. 

3. Vera-crnsi sarsaparilla (valószínűleg a s. medicától), 
rendesen gyöktörzs darabokkal és a növény szárával kevere· 
dett, s több-kevesebb rátapadt földtéíl piszkos csomagokban 
jön kereskedésbe. A gyökerek kérge a füstön szárítás miatt 
ken1ény, szarúszeríí1 szürkés barna, vagy barna vörös, hosszá~ 
ban mélyea összeránczolt, s a fagyíírűnél csak kevéssé szé·· 
lesebb. 

Nálunk a hondurasi gyökér hivatalos, de sokszor találni 
a gyógyszertárakban vera-crusit is, a melynek tartását gyógy
szerkönyvünk első kiadása megengedte. Néha az értékesebb 
lissaboni gyökeret is hozatják. Az angol gyógyszerkönyv a 
jamaikai gyökeret tartatja, a melyet azonban meg kell külöm
böztetni az úgynevezett vörös jam aikai gyökértől. A többi, 
kevésbbé hatásos gyökerek, (guatemalai, caracasi) Európában 
nem nyernek alkalmazást. 

------------------------·"'-"'~~"/0%<;10§:?! 
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Alkatrészek: 0.2-2°/ 0 parillin (s11úlacin), a saponinhoz 
hasonló glycosida, a mely hideg ;vízben alig, fonó vízben és 

89. ábrrt. Hondurasi sarsaparilla gyiJ-

kér kereszt1nctszete. 
(aa hám; b. h;vpoderma j e, [l~fa·eg ; a. az 
endodermis koczkalalní so,itjoi ; e. farész; 
f-f. faedények; g-g. sdtus csö1•ck; 7L bél.) 

alkoholban jól oldódik, 
2-8°/ 0 nyálka.. lce1nényítö
fol 45°fo-ig, és zsfros ola.j 
riyo1nat. 

Szöveti szerkezet. (89. 
ábra.) A hámot alkotó ten
gely il'ányba.11 n1cgnyúlt 
sejtek (89. ábra, a) kereszt
metszeten köbalakúak, fa
lúk kissé sárgás. E sej
tek egyrésze meglehetősen 
hosszú gyökérhajjá van 
átalakulva, vagy a sejtek 
külső falának lokopása 
után esak a kinyúló oldal
falai láthatók úgy a gyö
kérszűröknek, n1int a ren
des hárnsejteknelc Ezen 
belül 2-5 sor széles hy
poderma (snbepiderrnalis 
sclerenchym, külsií endo
derrnis, (89. úbrn, b) köYet
kezik, melynek tengely 
irányban megnyúlt sejtjei 
keresztmetszeten legörnbö
lyltetteli;:, vagy súgár irány
ban l<issé n1egnyúltak, a 
f'alúk a külső oldalon ré
tegesen inegvastag'odott.. A 
kéreg beljebb fekvő, s az 
egyes fajok szerint külön·· 
bözö vastag részét, egyönw 
tetü, keresztmetszeten göm
bölyü parenchymsejtek ké
pezik (89. ábra, e), a me-
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lyek több-kevesebb összetett keményítőszerncsét tartalmaznak; 
a tüzön szárított gyökérben a keményítő el van csirizesedve. 

JD parenchymsejtek közül egyesek nyálkába ágyazott raphi·
dokat tartalmaznak. A fagyűrűt a kéregtöl egysoros endoder
mis válnsztja el (8\l. ábra, d), a melynek alkata a sarsaparillák
nak egymástól megkülömböztetésére a legfontosabb útmutató, 
a mennyiben a külömböző fajoknál e sejtek alak és falúk vas
tagsága tekintetében elütök egymástól, azonos fajoknál pedig 
egyformák. Az endodermis egysoros hüvelyt képez a fagyüríín, 
majd koczka, majd érintő, vagy súgárirányban megnyúlt sej
tekkel, melyeknek fala vagy minden irányban egyenlő vastag, 
vagy pedig belső és oldalfalúk vastagabb a külsőnél. 

Az endodermisen belül zárt fagyürű (89. ábra, e) követ
kezik, a melyet egyetlen súgaras edénynyaláb alkot. A nyaláb 
edényszövetét vastag farostok teszik, a melyek közt sok (40-ig) 
a béltől kezdődií edénysor nyúlik az endodermis felé. Az edé
nyek nagyobbára lépcsősen megvastagoclottak s a bél szom
szédságában legtágabb üregüek (89. ábra, f-f), keresztmet
szeten kerekdednek vagy oválisnak lii.tszanak. A két szom
szódoR cdénysúgúr küzt, k:özel az endodorrnisliez, a sViitás csö
velrnek tojásdad csoportja fekszik (89. ábra, g-g), a melyben 
szintén a bélfelőliok a tágabbak. 

A bél parenchymája (89. ábra, h), úgy a sejtek alakja 
rnint tartalma tekintetében megegyezik a kéreggel. 

A nálunk hivatalos hondu'l'{tsi sarsaparillának hypoderma 
sejtjei (89. ábra, il) legömbölyített koczkaalakúa k, egész kereken 
majdnem egyenlő vastagok, vagy kivűl csak kevéssel vastagab
bak. Az endodermis koczkaalakú vagy egy kissé 111egn;yúlt érü1tő 
irányban, sejtfala minden oldalt egyenlő vastag. A bél és ké
reg parenchyrnáj a középmennyiségű keményítőt tartalmaz. 

A lissa.bon·i sarsaparilla hypoderm:íja (90. ábra, d) sejt
jeinek külső oldala megvastagodott, az endodermis sejtek, 
majdnem koczkaahkúak, vagy csak kevéssé nyúltak súgár
irányban, folúk befelé és oldalt megvastagodott. A kéreg (90. 
ábra, e) és bél parenchymájában sok keményítő. 

Vem.-cru.Z"i sarsaparillában a hypodermasojtek fala kívül erő
sen megvastagodott; az endodermis sejtek súgárirányban erősen 



----~---------------... --------~---====~~----, 
648 

megnyúltak (91. ábra, d), befelé és oldalt valamivel vastagabbak. 
Parenchymájábankevés elcsirizesedett keményítő (91. ábra e) van. 

90. ábra .. Li.9saboni sarsaparilla 
keresztJnetszete <iz endoder·mis táján. 

(e. kéregpn.reucllyrnti koményitő szem
csékkel; d. endo(lermis; é. fa.) 

91. ábra. Vera·crus-i sa·rsaparilla ke~ 
res1<1tnietszete az endoderm·is táján. 
(e, kéreg po,renchyma; d, endodennis ; 

é. fa.) 

A caracasi és gitatemalai sarsaparilla; koczka alakú endo
dermis sejtjeinek fala befelé és oldalt igen vastag, a sejtek 
ürege ékalakú. Az Angliában használt jamaikai, a hondiirásihoz: 
hasonló, de belében egy- egy tág üregű edény látható. 

A vörös jamaikai a vera-crusihoz hasonló, de endodermis 
sejtjeinek fala beliíl és oldalt jóval vastagabb, mint amannál. 

Ára: 100 grm. 66 kr. 

t Soilla. 
Tengeri hagyma. -

Származik a scilla maritima L. vagy urginea scilla Steinheil, 
vagyurginea maritima Backer-töl (asphodeleae, asphodeleák). 

A középtenger partvidékein vadon terem, részint mint fe
hér, részint mint vörös, tengeri hagyma. N álnnk orvosi czélokra 
csak a vöröset használják. Ez főképen Algiriában gyakori, a fehér 
Portugáliában és Cyprusban honos. 

A tengeri hagyma fehér és vörös faja közt külsőleg, a színen 
kivül egyéb külömbség nincsen, de hatékony alkatrészekben a 
vörös hagyma jóval gazdagabb, a mint azt Schroff kimutatta. 

Nálunk a körülbelől ökölnyi-, gyermekfő nagyságú, tojás
dad, hasas hagymának középső pikkelyeit használják, a melyek 
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a középen haladó tömött torzsa körűl fedélszerűleg borulnak 
egymásra. E pikkelyek húsosak, veresek, alapjukon szarnsze
rüek, bemetszve könnyezésre indító szagot árasztanak, ízük 
csípős, később keserű, nedvük a bőrt megvörösíti. A barna 
szívós, nedves és penészes pikkelyeket nem szabad használni. 

A tengeri hagyma nyers pikkelyei apróra vágva s iíOC0-nál 
eredeti súlyuknak 1/„,-ére szárítva, a scilla siccatát adják. 

Alirnl.rémeek: scillitoxin (scillain ?) scillipikrin; mindkettő 

igen lceserű, aztán kristályosodó scillirb és 3°/0 oxálsavas rnész, 
22° I 0 nyálka. 

Szöv„ti •~rnrkezet : (92. ábra). A scilla pikkelyek mind
két oldalán a levél hossza irányában kissé megnyúlt hámsej
teket kapunk (92. ábra, a) száj acsokkal; a felső felület háma 
nagyobb sejtű az al-
sónál s cuticulája is 
vastagabb. Akéthám
közti tért nagy sojtű, 
vékonyfalú paren

chym:tölti!(:ki. E sej
tek !keresztmetszeten 
gömbölyűek, hosszmet
szeten azonban a le
vél hosszának meg
f elelőleg megnyúltak. 

l<J parenchym sej
tek legnagyobb része 
nyálkával van kitölt
ve, a mely a száradt 
pikkelyből készűlt 

metszetben beszáradt, 

!J2 ábra Seilla leve-l ke-resztinetszete. 

1a. hám; b Ytiröses, gyáatás, fénytörő anyag·gal Lelt 
sejtek; e. ny.tllr<iba ,:gyazotL r•aphydol< ; d. nagy, ma-

gáaos tükristályok; i. csan1t·os erlény.) 

színtelen, rögös anyagnak látszik. Egyes sejtekben erősen fény
törő vöröses folyadékot találni. (92. ábra, b) Sok sejt nyálká
jába oxálsavasmész tííkristály kötegei vannak beágyazva, (92. 
ábra e-e), a kötegeket a nyálka, hüvely módjára veszi körű! 
s mint Hartwich vizsgálatai kimutatták, a kristály kötegek 
régen ép olyan nyálka voltak, mint a mely őket körűl bur
kolja, és a mely vegyileg sem viseli magát azonosan a többi 
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paronchym sejtek nyálkájáva!. (Hézoxyd és kálium kékre festi). 
A nyálkával körülvett raphidolrnn kivűl találunk még igen 
hosszú (1 mm.) magános jegeczeket is (fl2. ábra, d-d), a melyek
nek 4 élű, elhegyesedő tűi a nég-yzetes rendszerhez tartoznak. 

A pikkelyek számos edónynyalábja közül a vastagabbak 
(körülbelül 20) az alsó felülethez közelebb vonulnak, (92. ábra, 
é) s csavaros edényeken kivűl, tág szitáscsövekből állanak, 
melyeket keményítő tartalmú, finom prosenchymaticus sejtek 
vesznek körül. 

Összetéve3zthetlí fi- drog vagy lehet lü);;•;te: 
Ornithogalu.ni caiulatimn, scilloides és albissiu.1n .; pikkelyei inkt'.tbb hár

tyásak, ba1·násak vagy foket.ék; majdne1n ízetlenek. 

J:\._ra: 10 grm. 1 kr. 

t Scil ht siccata 
Száritott tengs:ri hagyma. 

I--Iosszú szeletekre vágott 150°0-nál 111ogszárított tengeri 

11agyn1a le111czeJc. 
E_qyes adagja legfó"ljebb 0.20 gTm. 

Napi acfogja legfáljebb 1.00 gnll 
Ára: 10 grni. 2 kr. 

!'lebum oviie. 
- J'uhfaJ;?:VlSYÚ. -

A közönséges juh [ovis aries Lin] a kérődzö páros újjúak 
[ artiodactyla ruminantia] rendjébe és a.z ürszarvúak l crwi.
cornia.] családjába tartozó emlős állatnak· cscplesze ós hólfod-
1·ából, valamint a vesék tájáról nyert., frissóben fehér, szilárd, 
sajátságos ízü és szagú zsíradék, mely 80 rész forró alkohol
ban feloldódik. 

Olvadáspontja 47° e. 
F'ajsúlya 0.~6. 
Jód száma [Hübl föle szám 1 32. 
Elszappan.osudási számll 195. 
Savszáma 1. 
Viz>:gálat. 

1. Egyenlő inennyiségü al
kohollal forralva és összerázva, 
az alkohol savi kémhatást ne 

. n111tasson. 

Savi kémhatás, a kék lak
n1uszpaPir meg·vörösítése 
szt1lladsrtvak. 

t 

2. Hatszoros mennyiségű 

benzinnel összerázva és vízfür
dőn 40°-ra melegítve, színtelen 
oldat keletkezzék. 

3. Avas szagú ne legyen. 
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Színes oldat = idegen al
kató!'észek gyanta, idegen 
zsírnk, stb. 

A vas szag = szal)ad zsir
sa vak és más bomlás termé
nyelc 

További vizsgálata és azonosságának a megállapítása ha
sonló módon történik, mint a disznózsimál. 

Ára: 100 grnt. lG kr. 

t Secale co1·1mtum. 
-- Anyarozs. -

Szán11azása: a fíífélékcn, különösen a rozs, érett kalá
szaiban, a mag helyén dőforduló barnás, vagy feketés ibolya 
színü test, a n1ely a claviceps purpurea 1~nlasnenal;;: (p,yrenorni
cetes) a sclerot.iuma. A gomba fejlődése a következő módon 
történik. A fűfélék virágzása idejében az említettem claviceps 
purpurea sporáit szél vag:y bog'ál' ráviszi a füféléh: vjrágaira 
s jtt ez csirázni k:ezd, n1egtán1adja a tern1őt s a csirázó gon1ba 
egy finom hártyaszerü gombatelepet- mycelium- von körülötte, 
n1iáltal a tern1ő eredeti zöld színe barnás1 vagy- rozsdúsbarna 
lesz, ránezossá változik: és bibéje összen;yon1atilc. A roncsolt 
bibe egy édes anyagot választ ki 1 az úgynevezett n1ózl1arn1atot, 
n1oly a rovarok csalogatására szolgál és alkaln1at ad, 11og'y 
ezelc rászállva az ugyanekkor lefűzött conidi.un1okat, a g·ornbá
nak a termöben keletkező, szaporodására szolgúló sejtjeit1 szét
hordják. E szerepet több más rovar közt, különösen a ragony
cha melanurn Fnrb. teljesíti. 

A virágzás lejártával a mézharmat elválasztása, valamint 
a conidiák ]cfűzóse is 111egszünik, a gon1ba lzezd nőni s l1ypl1a 
sejtjeinek folytonos . oszlása következtében a termő megtelik s 
helyén nem sok>ira egy tömött massát, a sclerotiumot találjuk, 
a mely mellett a kalász tübbi szemei épek. Az anyarozs Yalamisel 
nagyobb a rozs szemnél és igen lazán áil a kalászban, alakra 
azonban hasonló azokhoz. E sclerotiumok, mivel lazán vannak 
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a rozs kalászában, aratáskor nagyobbára a földre lmllanak, 
vagy ha nem, akkor cséplés után, a többi gabonával vetéskor 
jut a földre. A jövő év tavaszán, ha a hideg vagy szárazság 
meg ne.rn öli, újra fejlődésnek indul, s a fű vek virágzásakor 
oldalából nyeles fejecskék nyúlnak ki, még pedig néha igen 
hosszú nyélen, ha t. i. mélyen került a földbe. E fejek„ a me· 
lyek az anyarozs igazi szaporodásszervét teszik, szemölcsös 
felületűek s minden egyes szemölcs a fej felszinén levő kis 
bögrének (perithecinm) felel meg, a melynek üregébe az alap· 
ró! számos, ékalakú. tömlőcske (ascns) nyúlik be. Hi tömlők 
mindenikében 8-8 fonalalakú sejtet, tömlősporát kapunk. Ezek 
azok a sejtek, a melyekből kiindultunk és a melyek a szél, vagy 
rovarok által a fűfélék virágaira vitetve, elől kezdődik a fej
lődésnek e folyamata. (Borbás). 

A drógot tehát a fejlődés első évének végén, lehulló 
sclerotium teszi, a mely l 1/2-2'/2 cm. hosszú, 3-5 mm, vas
tag, tompa háromszögletű, legtöbbnyire meghajlott; mindkét 
végén, vagy csak a felsőn elvékonyodott, hosszában három 
barázda vonul. Kivülfeketés ibolya, vagy néha szilva színű, belűl 
halvány barnás, vagy szennyes fakó; frissen húsos, száradtan 
szmúszorií. Csúcsán sokszor egy kis sárgás barna toldalékot 
visel (sapka). JDp törésű, gomba szaga· undorító, kevéssé csípős, 
olajos ízü. Forró vizet töltve rá, vagy kálilúggal megnedvesítve, 
igen kellemetlen (heifog, trímethylamin) szag keletkezik. 

Csak a rozskalászokról s derültidőben kell gyűjteni. ]\fog" 
szárítva, jól záró üvegben kell tartani és évenként megújítani. 

Al~atrészek: phaecelinsav és igen kevés cornutin nevű~ 
alkaloida a legfontosabb alkotó részei. Ezeken kivűl ergotinin \ 
ecbolin alkaloidák, továbbá ergotinsav (sclerotinsav), scleromucin. · 
Színanyagai közül sclererythrin, picrosclerothin, sclerojochn, scleroxan-
thin a fontosabbak, Van végre 30"/0 zsírosolaj és ergosterin. Dra
gendorff a sclerotinsavat és scleromucint tartja leghatásosabb ré
szének, ellenben Kobert ezeket teljesen hatástalanoknak állítja 
s a eornutinnak és sphaecelinsavnak tudja be az összes hatást. 

S~iiveti szerkezet. (93, ábra.) Az anyarozs keresztmet
szetén két réteget külömböztethetünk meg: külső keskeny 
kérget, a mely egészen körül bmkolja és barnás fekete, vagy 
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kékes vonalnak látszik (93. ábra, a), melyben nem mindig le· 
het kivenni a sejtes szerkezetet, annyira ki van festékanyag
gal töltve. Ez egysoros kéreg rész 
alatt gyakran, még egy-két sejt.sor 
halványabb színezést mutat, A széles 
bélrész (93. ábra, b) egyöntetű fonál, 
vagy rövid hengeres sejtjeinek ke
resztmetszete, álparenchymát képez, 
s ez igen apró, gömbölyű, vagy 
a nyomástól · sokszögletűnek látszó 
sejtek a kéregfelé tömöttebben fek
szenek, mint a középen. A 1téreg 93. dbra. Secale cornutu.11i ke

sejtsorának fostőanyagát, tömör ás· resztnwtszcte. 

ványsavalz vérvörös színnel oldják, (a. kéregrész; b. belrész (álpa0 

] 
renchyma.). 

kálilúg pedig szép ibo ya színnel. A 
sejtek alakjának jó megfigyelhetésére szükséges a metszetek 
zsiros olaj át aetherrel ki vonni. 

Ára: 10 grm. 6 kr. 

Senega. 
- Szenega. -

Származik a polyga.la senega L.-től (polygalaceae, csé
szeszámyfélék.) - Jtszak·ámérika mérsékelt vidékeinek erdős 
helyein honos, s különösen az Egyesült-Államokban gyűjtik. 
A drogot a növény gyöke!'O képezi, a mely egy rövid, göcsös, 
mngyarónyi, vagy valamivel nagyobb gyökföből nyúlik le. A 
gyöktörzs szármaradványoklrnl van borítva. 

Hendesen egyszerű, alsó részén azonban gyéren elágazó. 
Körülbelül 1 dem. hosszú, 2-8 mm, vastag, hengerded., vége 
felé lassacskán elvékonyodik, kissé hajladozó vagy d.ugóhúzó
szerűleg megcsavarodó, sárgás vagy szürkés barna színű, egyik 
oldalán domború, göcsös, s helyenként befüződő kérge van, míg 
a homorú részén a kéregnek egy élesen kiemelkedő taraj 
fut végig, a mely körül a gyökér csavarodik. 

Keresztmetszeten a tarajnak megfelelő helyen a kéreg 
erősen kiugrik, az átellenes oldalon pedig a fában vagy ék· 
alakú csorba látható, vagy le van lapítva. 

j 

! 

1 

i 
! 



654 

Szaga a gaultheria-olajra emlékeztet, íze eleinte kellemet
len savanyú, később csípős s a torkot karczolja. Pora tüsszen· 
tésre ingerlő. 

Allrntrészek: 21
/ 2-31

/ 2°;0 sene!;1in, mely egész tisztán ta
lán azonos a saponiunal (Christophsohn) vagy J. Atlass szerint 
a sapotoxinnal, továbbá polygrilasav, és egy folyékony zs'Írsav 
(virginsav), 4·5% zsfros olaj, végre czulcor és illóolaj nyomai. 

S•öveti szerkezet. (94. ábra.) A külső kérget pár sor pa
rasejt alkotja, a melyek fala bamás, a közép kéreg érintő 

irányában nyúlt parenchymája egyenetlenül van kifejlődve, a 
gyökér legfelső részén kivííl, a hol egész kereken egyforma 
széles csík alakjában béleli a parát. 

Legkeskenyebb a kéreg ékalakú kiágazásában, (94. ábra, 
b) leg·vastagabb ezzel szemben, a hol néha egész a fáig terjed, 
úgy, hogy belső kéreg nincsen is. A belső kéreg a kiugró ék· 
nél (94. ábra, b) legtetemesebb, a honnan az ellenkező oldal 
felé haladva, lassacskán megkeskenyedik. A háncs· és bél-

94. ábra. Senega gyö'kó· lcereszt1nets:tete. 

(a, o_ faállomány csorbaság·a ; "b. kilígró kéreg 
taruj.) 

pedig kisebb-nagyobb szelvény 
szomszédos helyen van a fának 

súgarakat nehéz kivenni, 
mert a bélsúgár·sejtek ha
sonlók a háncshoz s e miatt 
elmosódnak. Mindkettőnek 
elemei tengely irányában 
megnyúltak. A háncsrész 
szitáscsövei igen szük nyi
lásuak, s általában a szo1n
szédos parenchymsejtekhe11 
hasonlók. A fa csak a 
gyökfőnél kerek, ott azon
ban, a hol a kéreg ékala
lrnlag előugrik, a fában kü„ 
lönböző eltéréseket látunk; 
még pedig rendesen a ké
reg-tarajjal szemben, a fá
ban egy ékalakú csorba
ság van (94. ábra, a), vagy 

hiányzik belőle. Néha két 
csorbasága, a melyet csak 
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a fának eg·y vékony nyúlványa választ el egymástól. E 
leírtam rendellenességei a fának, néha a tarajhoz ellentétes 
oldalról erősebben, gyengébben közelednek a kéregléczhez. A 
fa e hiányait a benyomuló kéregszövet tölti ki s a kéreg sejtjei 
itt súgárirányban rnog·nyúlta,k:ká lesznek és a sejtsorok is sí1-
garasan vonulnak. A fa alapszövetét kissé tengely irányban 
megnyúlt faparencbym alkotja, a melybe a petyes, meglehe„ 
tősen tág űrű edények ágyazódnak be. A bélsúgarak a fát, 
mint egysorns világos útak szelik át s sejtjei általában igen 
eltérnek egyrnástól, a inen~yibeo eg3r és ugyanazon súgárban 
is változik a nagyságuk. Ugy a faparnnchym, mint a fa bél
súg·arainak sejtjei tengelyirányban vannak nyúlva, s csúcsuk 
többé-kevésbbé egymás közzé ékelődött, úgy, hogy ezáltal pro
senchymáticus kinézést nyernek. 

E sejtek keményítöt nem tartalmaznak, hanem zsíros ola„ 
jat, sárgás cseppekben. 

Összetéveszthetií a drog vagy lehet közte: 

Panax qninqnef'olíii8 \Villd. (r. ginseng americana); orsódad, alá felé 
két ogyenHí vastagi széttérő ágra oszlik, néha azonban egyszertinek ma
J:ad, Parenchyrnjébon sok összetett ke1nényítő szemcse van. 

Cypripediuni pnbescens YVil lrl., gyökere hongerded, mollékgyöke1•ckkol 
sű.1'űn benőtt. 

CypripeditMn parv·iflorw1n; gyökere eréísen hajlik ido-oda, rnollék.gyö
·kerekkel tömötten benőtt. 

-~ra: 10 gTrn. 7 kr. 

Senn a. 
- Szenna. -

Származik a külömböző cassia fajoktól, nevezetesen a 
cass.ia acutifolia Delile, cassia angustifolia Vahl és cassia obovata 
Colladtól ( caesalpineae, caesalpiniafélék). A középső Nilus vidékén 
körűl-belől a 2<1°-14° északi szélesség közt, a Vöröstenger 
partvidékein, a kelet.áfrikai tengerparton és nyugat Indiában 
honos fa, vagy bokor. A gyógyszert a levél képezi, a mely 
rendesen 5-7„szer párosan számyalt s az egyes fajok szerint 
külömböző alakú. A kereskedésben termő helyük és piacznk 
szerint a következő főbb fajokat külömböztetik meg: lndia·i 
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u. n. tirinevelly·i sennat, alexan,driai serinát, tripolisi vagy sudan'i 
sennát, mekkai sennát. Nálunk e fajok közül csupán a két első 
hivatalos. 

1. Az ·indiai, úgynevezett ti:nnevellyi sennalevelelc, az Elő·· 
ind.iában cultivált cassia angustifoliának gyümölcsözéskor sze
dett és napon szárított levelei; hosszúkásak vagy hosszúkás 
lándzsa-alakúak, 3--6 cm. hosszúak, l -2 cm. szélesek, igen 
rövid nyelűek, majdnem ülők. Csúcsuk tüskeszerűen elhegye· 
sedik. Alapjuknál kétoldali részaránylalanok, a mennyiben a 
levél lemez egyik oldalon mélyebben és. öblösebben nyúlik le 
a rövid nyélczére, mint a másikfelől. Epszélűok, bőrszerűek, 
simák, világoszöldek vagy sárgászöldek. A közepén haladó 
főértől a mellékerek ivesen nyúlnak ki, és a levél széle men·· 
tén egymásba hajolnak. Igen ép és tiszta; idegen levelektől 
mentes. 

2. Az alexartdriai senna. a oassia acutifoliá11a.1z augus11,tus~ 
ban és szeptemberben gyűjtött leveleiből áll. Felső-Egypt.om, 
a Nilus mente, Nubia, Alexandria szolgáltatja, honnan először 
Kairóba viszik s innen megtisztítás után, Alexa,ndrián keresztül 
Triesztbe. Az alexandriai senna levelek 2-3 em. hosszúak, 
0.6-1.5 em. szélesek, tojásdadok, vagy hosszas lándzsalakúak, 
alapjuknál részaránytalanok, rövid nyélczések, középükön leg
szélesebbek, épszélíí.ek, bőrszerűek, szőrösek, zöldeskék szinűe k, 
tompa csúcsokon tüskés hegy látható. Erezetük olyan, mint az 
angustifoliaé. Sokszor van közéje keverve solenosternma arghel 
levele, (1. alább). 

Mindkettő sajátságos édeses szagú; édes, kesernyés, nyál
kás ízű, később karczoló. Közbe kevert levélnyélczéknek és ~ 
hűvelyeknek nem szabad lenni benne. . 
. A tripolii senna, a cassia acutifolia és. e. obovafa l;:~le;-

nek k_everéke, n1ig a tnelckai senlnát a cass1a ang·ust1fol1a-i:;ol es 
pubescenstől nyerik. A cassia obovata lev~lei 2---3 cm., hosz
szúak visszás tojásdadok, csúcsukon tornpabbak, lekerekitettek. 
A ca;sia pubescens levelei hossszas tojásdadok, mindkét olda
luk szőrös, molyhos. 

A!l;atrészek: Legfontosabb alkatrésze a glycosida maga
tartású cathartinsav, a mely sósavval főzve, czukorra és cathar-

l 
1 

' 1 

1 
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togenlnsavra 11asa.d s a drogban mészb.ez és magnesiál1oz van 
kötve. Tartalmaz továbbá egy czukornemű anyagot, catharto 0 

niannitot, chrysoretiri nevü sárg·ás g31antát, a mely chryso1Jhan,~ 

sa'uat tarta]n1az, s végTe két keserü anyagot a senriacrolt1 sennct~ 

ililcrint, a melyek szintén glycosida természetűek. 
Szöveti szerliezet. (95. 

ábra) A cassia angustifolia 
és e. acutifolia szövetszer
kezete egymással teljesen 
n1egogyező. A há1not sok:
szögletíí egyenes falú hám
sejtek alkotják (95. ábra, a), 
a melyeknek külsőfala vas
tag és szen1csés cuticulájú. 
E hámsejtek néhol két sor 
vastagon is lehetnek kifej
lödve (Vogl). 

,\. felső és alsó felület 
hánm egymással telj csen 
megegyező s mindkét oldalt 
a szájacsokat körülvevő 2 
ajaksejt kissé mélyebben 
fekszik a többi hámsejtnél. 
A hámképletek közül egy
sejtíí, merev, érdesfalú sző
röket kapunk (95. ábra, e), 
a melyeknek elhegyesedő 
rtlapja a hámsejtek közé 
beékelődik. A levélparen
chyma centralis typust mu
tat. A felső felület háma 
alatt levő oszlopos paren
chym magasabb (95. ábra, 
b), noha ép úgy eg-ysejtíí., 
mint az alsó hámnál levő 
(95. ábra, b ). A kétoldali 

U5 ábra. ,_tieuna levél keres:tl'lnetsz:ete. 
(a fel8ű felület Ji(•.rrHt; b"I>. mindkét oldttli pa-
lissutl; e. cg·:ysojtú szőrök; (!, 

ronchyma.) 

96. ábra. Senna levél há1na. 
(a. esillagosan e\rendozott hámaojtek, a közD 

pontból 1 SE"jlií szőfl'el; b. S7.ájacsok.) 

oszlopos parenchyma közt többé-kevésbé széles, szivacsos pa-
42 
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Tenchyma van, a melynek sok sejtje csillagalakú sóskasavas 
:rnészkristály-csoportot tartalmaz. (95. ábrn, cl). 

A vastag edénynyalábokat sárgás, igen vastagfalú háncs-
1·ostok csoportja veszi körül. 

Az erősen megázott sennalevélről lehúzott bámkészítményen 
(96. ábra) szépen látható,nogy az 5-6 szögletű hámsejtek he
lyenként egy központ körű] 6-10-ével csillagosan rendezkednek 
el, s a szőrök e csillag központjából nyúlnak ki. (9fi. ábra, a). 

Ös11zeteveszthető a drog vagy lehet közte: 

Solenosteninia argd liayne (asclepiadeae); levelei hoss:r.úkás tojásdadok, 
alapjuk részarányos, mellékereik alig kivebettík, fénytelen szürkés zöldek, 
nem olyan szép simák, mint a senna levél1 hanen1 ránczosak, itt~ott lehaj~ 

lott szélűek vagy begöngyölőclöttck, eleinte igen keseríi, később ódesk.ós 
ízűok0 Szőr•oik tó"bbsejUiek. A lev61paeenchyma közf; 1--1 tej sejt, sokszor 20°/0 aot 
teheti az alexandriai sennának. 

'l'ephros·ia apollinea DC.; levelei visszás tojásda.dok, uéhn, ékalakúak1 

nyelotlenek 1 mindkét oldala odasimuló szőrökkel Lenőtt, alúl selyemfé~ 

nyüek1 a főér mindkét oldalából körülbelül 7 kiemelkedő rr1ellékér vonúl a 
levél széléhez, a 1nelyek. egymással párhúzamosan haladnak, nen1 hajlanak 
egymásba, hanem a szélnél szabadon végződnek. :Wiín<lkél oldalon több sor 
magas palissadjuk van. 

Cassia 11ui1·yland-ica Nectoux1 vagy a1nerikai senna; sötétzöld, véko
nyabb há.rtyaszerí.í, mellékerei az alsó felületen kiemelkedők, lt széleken 
egymásba hajolva, kacsoka.t képeznek. Csak folűl van egy sor n1agas pal
lissadja. 

S'enna pltrva (apró; tisztításkor a sziián i'.bthulló levelek)) valanlint a 
folliculi sennae (1nég iuost is gyakran használt hüvelyei a senoának) és 
apró szártör111elékek, ezek szabad szen1ruel, kicsinységitk0 és elütő alakjuk~ 
ná.l fogva, azonnal feltünnek. 

Coi·inria niyrti/Ol,ia L.; hosszúkás Jándzsamalakú, sima és 3 erii, 2.2-5.5 
cm„ hosszú

1 
1-2.6 crn. széles, sok cseraavat tartaln1az. 

Colntea arborascens L.; csucsán egy kis kicsipés láth<ttó s e inia.tt for~ 
dított szíva.lakú1 vékony, há1'tyá.s, alsó felületét odasinniló szőrök födik. 

Colidea crgenta AUon ; igen finomak, ne1n bőrszerüek, majdnem kere
kek, csúcsoknál letompította.k. 

Ara: 100 grn1. 52 kr. 

Serum lacti.s. 
- Sav6. -

A savó nem egyéb, mint olyan tej, a mely zsír és sajt
részeket nem tartalmaz többé. 

·---··----
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1\._ tejet ugyB,nis forrásig hovítve, abból savakkal, savanyú növényQ 
nedvvol, pepsinnel, s hasonnernü anyagokkal való kozelés által, a zsír és 
sajtrészek mint megalvadt (coagulált) anyagok kiválnak, és szűrés által oltá~ 
volíthatók; ekkor mint sárgás-zöldes, némileg opálizáló folyadék visszan1ao 
ma.rad a savó 1 a n1ely n1ár csak tejczukrot és a tej sóit tartalmazza; tartalo 
maz azonban még igen kis 1nennyiségű sajt- és zsü·anyag·oi, is1 ós éppen 
innen van a savónak kissé zöldes-fehéres színe is. 

Van édes (sernm lactis dulce) és savanyú (serum lactis 
acidum) savó. 

Édes a savó akkor, ha vag.v csak annyi savat alkalmazunk, a mennyi 
a zsir és sajta.nyag kiválasztására éppen elegendő, vagy podig ha .a fölös 0 

logben lcvií savnemű anyagot} bizonyos anyagokkal pl. szénsavas nátrium~ 
mal, szénsavas calciummaJ, (gyógyszerkönyvünk szerint) szénsavas rnagne·· 
siun1ni_al, vagy hasonnen1ű anyagokkal közömbösítjük. 

Savany1i a savó akkor, ha a közömbösítést elhagyjuk. 

A savó csak rendeléskor állíttatik elő. 

Serum lactls cmmnune. 
- Közönséges tejsavó. -

Sárgás-zöldes, kissé opálizáló folyadék, mely écleskés izu. 
'Ha savanyú tejsavót rendelnek, akkor a közömbösí tést 

elbagy j uk. 
Rendeléskor állíttassék elő. 
Ara: 200 grmrrüg. 38 kr. 

Sinapis. 
- Mustár.~ 

Szál'mazik a sinapis nigra L. vagy brassica nigra Koch
tól ( crnciferae, keresztesviráguak). 

Majdnem egész Európában, Azsia és Északafrika egy 
részében vadon termő növény, a melyet különösen Északámé
rikában tenyésztenek. Nálunk kertben tartják részint konyhai 
czélokra, részint gyógyszerül. 

A mustár termését, két a szélein össszenőtt termés levél 
alkotja, az ezek által körülvett üveg egy rekesz fallal van 
elválasztva, a mely a terméslevelek fölhasadása után is meg
marad, s két oldalára 1 sorban 4-6 apró, gömbölyű mag van felfog„„ 
gesztve. A termés hosszabb, mint a milyen széles (becző) és a szá
ron egyenesen áll (erről is megkülömböztethető a sinapis albát.ól). 

42* 
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Nálunk a magvai hivatalosak, a melyok gömbölydedek, göd
rösek s rnillimeternyi átmérőjűek, vörhenyes barnák, belül sárgá
sak. ;\fagfehérjc nincs. A zöldes sárgás csira két húsos sziklevele 
összotürődik oly módon, hogy a külső nagyobb a belső kisebb 
sziklevelet körülbnrkolja s ennek egy kis öblös vájulatában 
nyugszik a g-yökérke. Íze kesernyés, olajos, rágva erősen égető. 

Porrá dörzsölve zöldes színű a mag s a port vízzel meg
nedvesítve, fölette csípős szagú. Vízben a magvak burkát vékony 
nyálka réteg borítja be, mely a felületek gödrösségeit elsimítja. 

Alkatrészek: Aetherrel mintegy 33°/0 zsiros olajat lehet 
kivonni belőle, sajtolással azonban csak 23°1o-ot. Porának meg
nedvesít.ésekor, vagy vízben való szóttörzsölésekor képződő 

erős, szuró, csípős szaga az illó olajtól van, a mely nincs sza
badon benne, hanem s·inigrin (myrosinsavas kalium) nevű g·lyco-

sidájából egy fehérje-nemű er
jesztő, a miros·in, behatása által 
keletkezik. Ez illóolaj átlag 
0.50/o-ban képződik. A hámsejtek 
nyálka tartalma nem haladja 
meg a 20°1o-ot. 

Sziiveti szerkezet. cm. ábra). 
A magburok bárnát tiszta, szín
telen, gömbölyded vagy érintő 

irányában nyúlt, táblás sejtek 
alkotják. (97. ábra a.) Ezen be
lű] a mustár magnak egy igen 
jellemző sejt.rétege következik, 
mely réteg kereszünetszeten sú
gár irányában nyúlt sejtekből 

.97. ábra. Senien süiapis keres.ziJnet~ áll. (97, ábra b) E sejteket bar-
szete. 

(a. hám; b. orsószerüen inegyastflg·o
dott kősojt 901•; e, 11 mughéj érintő 

irányban nyú.H 3-ik t•1Hege; il. a belső 

11ás anyag tölti ki; orsószerüen 
megvastagodott oldalfaluk kifelé 
elvékonyodik; hasonlóan vékon:y 

magb(~j kfilsű sejtsora; é. a csira :pa-
rern;ihym szövete). , a sejtek külső fala is. 

E sejtek közű! helyenként, 
-- még pedig szabályos távolságra-, 4-5 egymás mellett erőseb-
bon van kifejlődve s ezeknek külső oldaláról egy-egy cuticula!léez 

Í' 
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nyúlik ki, a melyek egymással csúcsosan összefolynak s a 
hámot fölemelve tartják. A kin_yúló léczek közt pedig a hám 
girlandszerüen besüpped. E rétegen belű! érintő irányban meg
nyúlt sejtek egy sora következik, (97. ábra e) melyeknek tar-· 
talma az előbbi rétegéhez hasonló; e sejtek fala vastag-. 

A belső maghéj külső sejtsora majdnem legömbölyített. 
1rnczka alakú, nagy sejtekből áll, (97. ábra cl), a melyek olajos 
anyagba ágyazott. protein szemcséket tartalmaznak. Ezen 
beliíl több sor, érintő irányában megnyúlt és összenyomott sejt 
következik, amelyeknek sárgás fala vékony. A csíra sokszögletű 
parenchymája (97. ábra é) egymáshoz igen hasonló s kereszt
metszeten súgár irányban kissé megnyúlt sejtekből áll. A 
gyökérke sejtjei inkább gömbölydedek s nagy olaj cseppeket 
tartalmaznak. 

Összetéveszthető a drog vag'y lehet közte: 
Brassicn rapa L. {korekrépa); a 1nagzak kétszer akkorák

1 
barnább 

színl'i.ek, simábbak, s finom ránczolatuk csaK erősebb lupéval yehető ki, 
rágvn kevésbé égetők. Aetheri<:!us olajat nen1 adnak. A rr1ag"burok hánirétege 
alatt 2 soe paronchymje van, s csak aztán következik az orsószeeíi sejtréteg'. 

Sinapis alba L., nagyobb (2. rnm. átinérőjli)1 csak alsó feliilotóu lát> 
ható g(idrös ponto;;>;ottság, felül egészen sí1na1 sárgás vagy ha.lványsárg'a 
vörös színű1 vízzel szótclörzsölve fehér on1l1lsiót képez 1 a inely igen keset·ü

1 

de szagtalan. Az epidermis sejt.ioi alatt 2 so1· tilblás parenchyn1 Yan . .t~z epi
dermis sejtek fala vitstag és réteges. 

Brassica napu.s L. 1 (repce) magvai jóval nagyobbak, kékes fekete~ 

színűek. Orsószerű. sejlrétege mind egyenlő hosszü ~ejtekből á.11
1 

cuiicula~ 

lóczek IHl1n nyúlnak ki boHílo. l\.evésbbé csípősek. 
Brassica juncea Ivíoyor. (Oroszországban, Indiábu,n tenyésztik) magvai 

majdnem két akkoráki világosotbbak, sajtolás ütján 230;0 zsiros olajat a.dnak, 
s az összetört, kisajtolt magvak ~1zép, finon1, sárgás porrá változnak.·! 

Sinapis arvensis J„.) és brass·ica ole!'acea, valarnivel nagyobbak s meg· 
érve foketék1 gödrös pontozottságuk nincs, nem l.\SÍpősck, a rnagbnrok 
háma al<1tt 2 sor }>arcnchy1n sejt van. 

Ji.ra: 100 gnn. 19 kr. 

tt Solutio 1usenl.calls Fowlerl. 
- Fowl®r a:rzénes oldata. -

Színtelen, át.látszó, erősen lúgos kémhatású folyadék; só
savtól nem sál'gLLl meg; de ha sósavat s kénhyclrog-én viz'et. 
elegyítünk hozzá dús czitromsárga csapadékot ad. 
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100 súly részében 1 súlyrész arzéntrioxyd van. 
Azonosság megállapítása. 
Megsavanyított oldata kénhydrogénnel czitrom-sárga csa

padélrnt ad. A csapadék arzéntrisulfid. 
As20,+3H2S= 3H,O+As,S3 

Az arzéntrioxyd 0;0 1nennyiségének a meghatározása. 
A gyógyszerkönyv előírja, hogy lOO sülyrész solutió arzéuicalis fow~ 

leriibe11 [ súlyrósz arzénessav foglaltassék. 
Az arzénossav Jueghatározása a jódometria segélyével nagyon egyszerűo 
Az arzénessavat ugyanis a szabad jód alkálicarbonát jelenlétében ar

zénsavvá oxydá!ja, a jód pedig az alkálicarboná.tból felszabaduló fé1nmel 
eg)'esűl. 

Tehát mindaddig, míg az összes arzénessav nincs teljesen oxydálva 
arzénsavvá, szabad jód no111 marad 1neg az oldatban, de abogy ez beköa 

vetkezett., az oldatba cseppentett jód, ha ken1ényítőt adtunk_ az oldathozi a 
folyadékot kékre festi. 

A titrV.landó folyadékhoz tehát addig adunk 1/10·ed normál jód olda· 
tot1 111íg az kélrre szinezödik. 

Asl03 +4NaHC03 +2J2 ::=4NaJ-j-As2 0 6 +2H20+4COu 
A„ mint, az egyenletből látható, egy tömecssúly 198 grm. As~0 3 oxy

dálá.sára 4 atomsúly 4X12G.7 grm. jód szükséges. Egy atomsúly 126.7 grm. 
,iód megfelel tehát az As~03 Lömecssúlya egynegyed rész,ének~ 49.5 grm ~ 
nak. A mi 1/ 10 .ed nor. ol<latunknak 1 literével pedig 4.9G grm. As2 0 11 lesz 
egyenértékű, 1 kcn1.·el _pedig 0.00495 grm. 

A ineghatározásra lemérünk az árzónessav oldatból a tiszta a1•zénes~ 
sav 1/ 10·ed egyonértéksúlyának megfelelő lnennyiség·et, 4.9G grmot vagy kc-
1·eken 5 gr.~ot1 hozzá adunk kevés, 20-25 kcm. deszt. vizet, 1 g'l'n1. nátrium
hy<lrocarbonátot és kevés keményítő oldatot. Az így elökészított oldathoz 
addig adunk 1

/ 10-ed nor. ,jódoldatot1 a rníg épen a k&k szín állnntló lesz, a 
n1íg a.z arzénessav arzénsavvá oxydálodott. 

A tökéletes oxydálásra a gyógyszerkönyv 10 kcn1. 1/10-ed nor. jódol~ 
<latot ~r elö. Ha ennél többet használtunk volna el, az arzénessav olda.t. igen 
tön1611y1 hígítani kell. 

A százalékot következőleg szá1uíthatjuk ki. 
1. kcm. jódoldat: 0.0049GAs 0-3nak=10 kcn1. X. 

X=0.0495 gTm. 
5 grm„ olda.t tartaln1az: 0.0495=100: X. 

X=0.99 vagy kereken 1°/0 

Igen óvatosan tartandó. 

Egyes adcigjci legfo"ljeM 0.50 grm. 
Napi. adagjci le.qfó°ljebb 1.20 grm. 
..Ára: 1 grm. 1 kr. 
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Solutio calcii oxy1mlt'uratt Soluti.o Vlemim.ikx. 
Solutio belgica. 

- Kénes mészoldat. Vleminck:ic oldata. Eelga old.a.t. --

Tiszta, átlátszó barnavörös színü folyadék, mely fris ál
lapotban erősebb, állás után gyenge kénhydrogén szagú, s a 
melyet jól záró üvegben tartsunk. 

1\.ra: 10 grm. 2 kr„ 

Species. 

Tea.elegyek. 

A tea elegyek, fölaprított. vagy durvára porított különböző 
növények, vagy növényrészek oly elegyéből, illetve keveréké
ből állanak, a melyek közé néha ásványi anyagok (sók), vag'y 
esetleg erősebb hatású beszárított növényi tcjnedvek (opium) 
vagy besürített növénynedvek (aloe), st.bbi is rendeltetnek. 

Teaelegy 3 (éle van: 

1. 11 szoros 6rteleniben vett teaeleyy (sriecics pro infusis, spec. pro de~ 
coctis); ez főzetek és forrázatok előállítására szolgál, s így nem nagyon a_pu 
rórrt vágott növényekből áll. 

2. Az előbbinerl Jóval /inoniabbra vágott (spec. minutin1 concisa) teaelegy 
(species pro fomentis,) a mely többnyire borog·atások_ra szolgál. 

3. 11 dnrvára tó'rt (spec. grosse pulverata) (és átszitált) leaelegy (spe"' 
cies pro cataplasmatibus)> molyot :pépborogatásoJ.:ra alknlinaznak. 

A teaelegyeket száraz helyen és pormentesen tartsuk. 

8pecie8 althae, 

- Ziliz:teaelegy. -

Zilizlevél (10 rész), zilizgyökér (5 rész), hámozatlan édes
gyökér (B rész) és papsajtvirág (1 rész) összemetólése, elegyí
tése, (rostán átbocsátás és porától való kiszitálás) által nyerve, 
száraz helyen, pormentesen tartsuk . 

.A_rn: 100 g'\'111. 1G kr. 
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Spcies amal'icantes. 
- Keserü tea.elegy. -

Fehér ürön1, virágos ezerjófű és r1arancshéj s_árg'aJa (n1in
denikből 16 rész), vidraeleczkelevél, áldott csüküllőlevól, kál
mos gyöktörzs és tárnicsgyökér (mindenikbiíl 8 rész), és kasz
szia fahéj (2 rész) összemetélése, zuzása, elegyítése (rostán át-
bocsátás és porától való kiszitálás) által nyerve; száraz helyen 
pormentesen tartsuk. 

Ára; 100 grm. 00 kr. 

Species laxantes St.-Germain. 
- St.-Qe:rmain hashajtó tea.elegy. -

Gyanta nélküli szennalevél (4 rész), savanyú borkősavas 
káliumpor (0.5 rész), bodzavirág (2 rész) és écles köménymag 
{1 rész) összemetélése, zuzása, elegyítése (és rostim átbocsá
tás) által nyerve, száraz és jól zárható edényben, pormente
sen tartsuk. 

Különösen figyelni koli arra, hogy a borkősavaskúlium
por, a mennyire csak lehetséges, egyenletesen legyen eloszolva 
s a. szennalevekhez hozzátapadva. 

Ára: 10 grm. 10 lu•. 

Spiritus. 
- Spi:ritus vini. Borszesz. Aethylalkohol. Töménybo:rszesz. -

C,H,OH tömecssúlya 46. 
Színtelen, átlátszó, igen mozgó folyadék; sajátságos szaga 

és hevítő íze van. Kémhatása közömbös. Meggyújtva gyengén 
világitó lánggal ég el maradók visszahagyása nélkül. 

Forráspontja 79". 
Fajsúlya 0.831--0.834. 
Száz súlyrészéhen 90-91 térfogat, 87.0-85. 7 súlyszá

zalék alkoholt tartalmaz. 
Azonosság megálálapítsa. 
Ha nehány csepp alkoholt higított nátronlúggal melegí~ 

tünk és porrá dörzsölt jódot adunk hozzá, sárga kristályos csa
padék keletkezik, mely jódoform szagú. 
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C, H, OH+GN aüH+4J, =5N aJ +&H, o+ HOOO N a+CHJ, 
11angyasavasnátrium. 

Kevés alkoholt eczetsavasnátriurnmal és töménykénsavval 
főzve, ke1Jernes gyümölcsszag lép fel a keletkezií eczetsavas
aethyl aethertől. 

C,H,OH+C,H3Na0,+H,SO,~C,H,- 0-C,H,O t NaHSO,+H,O. 

Vizsgálat. 

1. Ha egy térfogatát három Zavarns oldat kozrnás~ 
térfogat ,·ízzel elegyítjük a olajok. 
légbuborékok eltünése után a 
legkevésbé se legyen ztwmos 
az oldat. 

2 Egy köbcent.imetere óra
üvegen elpárolog·tatva, maradé
kot ne hagyjon hátra és az 
utoljára elpárolgó résznek ne 
legyen pálinlrn-olajszaga. 

3. Husz köbcentimet.ere JO 
csepp nátronlúggal L LO"fo_I ne 
sárguljon meg; s ha ezen ele
gyet 1-2 köbcentimetel' vízzel 
csekély maradékra bepárolog
t.atjuk és azután hig·ított kén
savval megsavanyítjuk, - ne 
árasszon pálinl{a-olajszag·ot. 

4. Ha kémcsőben egy térfo
gat töménykénsav föle rétege
sen egy térfogat alkoholt ön
tünk az érintkezési felületen 
ne keletkezzék rózsaszínií gy ürü 

5. Kénhydrogéntől ne vál
tozzék meg. 

6. Öt köbcentimet.ere 3 csepp 
1

/ 10-ed normál ezüstnitnítoldat-

JVlarndék visszahagyása = 

idegen alkotórészek, a melyek 
lehetnek szerves vagy szürvet
lenek. 

Pálinka-olajszag= kozmás
ofajok. 

Páli11ka-olajszag úrasztása = 

kozmás-olajok. 

Rózsaszínü gyürü keletke
zése ~ mellasból készüli al
kohol. 

Barna gyűrií = denaturált 
spirii.usból nyert alkohol. 

Barna színeződés vagy csa
padék= fémek. 

Hidegen febér színű zavara~ 
dás = ch!óridok. 
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tal elegyítve és felforralva, 
színtelen maradjon. 

7. Ammoniák hozzáadására 
no színezé'ídjék n1eg· 

Ha 10 kcm alkoholt 1 kcm. 
káli urn perm angáná toldattal ele· 
gyítünk, a káliumperrnan
gánát rózsa színe n1eg 20 pel'cz 
multán se muljék el, 

Felmelegítés után sárga vagy 
barna színváltozás = aldehyd 
ather nemű vegyületek. 

Sárgás vagy barnás színe
ződés = csersav. 

Kék színeződés = réz. 
A rózsaszín 

dehyd vagy 
eltünése = al
methylalkohol. 

Az alkohol tüzetesebb vizsgálatát oly 
meg, n1int az a cognacnál is111e1·tetve lett. 

módon cjthetj éik 

~.\ra: 100 g·rni. 12 kr. 

Sph·itus medici.nales. 8piritus aromatici. 
- Gy6gyszeszek. Illatos szeszek. -

_,:\._ gyóg·yszeszek:, ép úgy inint az áromás vizel(, nagyob
bára nem egyebek, mint illanó olajoknak olyan alkoholos-vizes 
oldatai, a melyek az illető növényekből, vagy azok bizonyos 
részeiből elválasztás, illetve lepárlás által nyeretnek. 

Vannak azonban a gyógyszeszek között olyanok is, a me
lyek nem lepárlás által állíttatnak elő, hauem az álkoholnak 
val arnol:y in;ts, hasonnen1ű anyaggal p. aetl1orrel való keverése 
által, ilyen készítmény p. a spir. aetheris; vag'Y pedig olyanok, 
a melyek valamely szilárd anyagnak alkoholban való oldása 
által nyeretnek, p. spir. camph„ spir. saponat. stbbi . 

.Li\_ g;yógyszeszelc, az aromás vizel..-.:l1ez 11asonlóan, vagy egy
szerú,ek, vagy o·sszetettek. Eg3rszerüek azok, a inelyek: egy bizo
nyos növényből készülnek, mint p. a spir. anisi, spir. menthae, 
spir. rosmarini stbbi; összetettek ellenben azok, a melyek kü
lömböző növényekből, vagy növényrészek elegyéből állittatuak 
elő, mint p. a hivatalos spir. arornaticus. 

A gyógyszeszek. tiszta.1 átlátszó, többnyire színtelen, néha azonban 
színos folyatlékok j nagyobbára kellemes, ttro1ná;; ízüek és szagúak, s víz 
hozzáadására többé-kovósbó opálizálódnak. l\!Iegfolelö fajsúlylyal bir,'a (a 

l 

1 „ 
1 

-
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lepárlás által nyert készítmények, valamint a spir. aetheris) elpárologLatás 
után, ol nein illanó rószokot ne hagyjanak vissza, s fémekkel ne legyenek 
fertőzve" 

Hüvös, s lehetőleg sötét helyen, jól záró, do nom egészen teletöltött 
üvegekben tartsnk. 

Spirihrn aethel'is. Liquor anodynus mineralis 
Hoffmanni. 

~ Aetheres borszesz. Hofimann :fil.jét.alomenyhitö cseppjei. 

Tiszta, színtelm1, átlátszó folyadék, csípős égető ízű, erős 

aetherillatú, közömbös kémhatású; vízfürdőn hevítve, teljesen 
elszáll. 

Fujsúlya 15 C. foknál 0.808-0.816.t) 
Aethel'tartalma 25°/0 • 

Viz~gálflt. 

1. A készítn1ónybe mártott kék lak~ 
:muszpapir vö1·ös színeződést ne nyer
jen, 

2. 10-15. grm. aetheres borszeszt 
egy üveg vagy po1•czollán csészében 
-vízfiirdön hevítve, maradék visszaha~ 
gyása nAlki'il, teljesen illanjon el. 

3. 10 köbc1n. aetheresborszeszt, 10 
kbcm. (hivaütlos) eczetsavaskáliuma 
oldattal) egy osztályozott ké1ncsöben 
jól összerázva, rövid állás után (a 
kén1le felíilotén) 5 kbem. aetheresál~ 

koholoR folyadék v"áljók ki. 

\Törös színeződés szabad savaktól, 
kénsavtól va.gy eczetsavtól szár·m~;

zik. 

\Tisszamaradt részek tisztátnlan-
1 ságoktól szár1na.7.nak. 

Hn kevesebb a.etheres-álkoholos 
fo ly ad ék válik kii akkor a készít~ 

ményben kellőnél kevesshb aether 
van. 

Jól záró üvegben, büvös helyen ós óvatosan tartsuk. 
Ára : 100 g'rm. 25 kr. 

Splritus aromaticus. Spirihrn melissae compositns. 
- Illatos szesz. -

Tiszta, színtelen, átlátszó folyadék, kellemes fűszeres ízű 

és illatú. 
.Fajsúlya 15 C. foknál 0.882-0.882. 
1\._ra: 100 grm 31 kr. 

1) A fajsúly egymagára rnég nem bizonyítja az előírt aether u1eny~ 

n~.,.isógónck jelonlótéti mivel 90°/0°osná{ erősebb alkohol s az elöú'tnál keve~ 
sebb aethorrel a fennebbi fajsúl;vt el lehet érni; ozórt a 3 pont alatti kém.
lelés, legtöbb esetben igen jó szolgálatot tesz. 
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Sph•it.us campboratns. 
- Ká.mfo:rosszesz. -

Tiszta, színtelen. átlátszó folyadék, erős kámforízű és il
latú, elegendő mennyiségű víz hozzáadására, kámfor bőven vá
lik ki belőle. 

Fajsúlya 15 C. foknál 0.8D4~0.899. 
Ára: 100 drb. 18 kr. 

Spil'itus dilutus. 
- Higitott Szesz. -

Tiszta, színtelen, átlátszó folyadék, alkoholízií és illatú. 
Fajsúlya 15 C. foknál 0.892. 

A tisztátalanságokra nézve úgy vizsgálhatjuk, a mint az a tö1néns· 
borszesznél tárgyalva van 

Ára : 100 gr1n. 10 kr. 

Spidtus ferri sesquichforati aetbereus. 
Spiritus aetheris ferratu.s. Tinotu:ra nervinoto:nika Eestum 

sche:f:fi. Vastartalmú aethere.sborszes:;;>:;. Bestnscheff ict.egzson~ 
gitó festvénye. -

Tiszta, átlátszó .. aranysárga folyadék, összehuzó vasasízű 
€s aetheresszeszes illatú. 

r„e_párolt vizzol fölhigítvu., ügy sárga, mint vörösvérlúgsóohlat!.al kék, 
salétromsavasezüstoldattal (chlorezüstből AgCI álló) fehér, am1noniával pedig 
(vasoxyduloxydból Feu04 álló) fekete csapadékot ad. 

Fajsúlya 15 C. foknál ű 852 - 0.858 
Va8tartulma (9°/0 vaschloriclnak megfelelően) 1.86660/

0 
fé1nvas, 

A vas n1ennyü1ég·ének rneghatiirozása. 
10 grm. vastartalmú aotheres borszeszt egy üveg' lombikba mérve, 1 

köbcm. sósav hozzáadása után, addig hevítünk, míg az aether és alkohol 
toljeson elillan. Ekkor a kénliflt 20 kbcm. lepárolt vizzel fölhigHva, s 1 grm. 
jódkáliumot adva hozzá, az üveglombikot jól bedug·juk s 40 e. fokot 1neg 

·nem haladó hőnél l óráig állani hagyjuk. Kihűlés után pár csepp ke1né~ 
nyítőoldattal keverve, 1/ 10 normál nátriun1thiosnlfátolclattal addig titráljuk, 
lníg· a folyadék kék színét veszítve, teljesen színtelenné válik. 

1\iinthogy 1 kbcm. 1/ 10 nonnál nátriu1ntbiosulfátoldat 0.0056. gra1n1n 
férnvasnak felel meg, ennélfog'va az elhasznált i/10 normál nátriunlthiosul~ 
fátoldat köbcentimetereinok szán1át 0.0056~tal szorozva, megtaláljuk a vizs
gálat alá vett 10 g'rm. készítmény vastartalrnttt. 

1 

t 
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10 grn1. aetbe1•esborszeszben van (0.9 gTnL vaschloridnak inegfelelően) 
0.18666 grin, fé1nvas. 

Jól záró üvegben hűvös helyen tartsuk. 

Ára: lO grtn. 6 kr 

Spiritmi salis ammoniaci anisatus. J,iquor ammonU 
caustici anisatu~. 

Anizsos ámmoniás s~esz. 1) 

Tiszta, színtelen, vagy némileg sárgás folyadék, mely 
ánizsos-ammonia. ízű és illatú, s mely víznemű folyadék hozzá
adására., ánizsolaj kiválása mellett, tejessé, zavarossá válik. 

]'ajsúlya 15 e. foknál 0.867-0.870. 

Az ám1nonia 111ennyiség;ének meghatározása. 

19.4 gTin. ánizsos ammouiás szeszt egy üveglombikba nlé1•ve1 pár 
csepp lakmuszoldattal kékre festjük, s ekkor normál lúgmérö folyadékkal 
addig titráljuk, n1íg a kémle kék színe vörös ibolya színeződést nyer. 

Minthogy 1 kbcm. normál lúgmérő folyadék U,017 g.rm, ámmoniagáznak 
felel lneg, ennélfogva a tit.rálásra elhasználtnor1nál lúgmórő folyadék köbcenti~ 
meteroinek számát 0.01'7°lel szorozva, megtaláljuk a vizsgálat alá vett 19.4 
gr1n. kéazítmény amn1onjagáz tartalmát. 

A 19.4 grm. készítményben van 3.75 grm. án1monia
1 

a mi 0.375 grm• 
aromoniagáznak felel 1neg. 

Jól záró üvegben hűvös helyen tartsuk. 

Ára: 10 grn1, 5 kr. 

8piritm1 saponat1.1s. 
- Szappanszesz. ~ 

Tiszta, átlátszó, sárga színű folyadék, a mely némileg 
levendula illatú, többnyire lúgos kémhatású, vízzel összerázva 
erősen habzik; igen hideg helyen tartva, szappant választ ki. 

Fajsúlya 15 C. foknál o.sno ..... -0.899_ 

Ára : 100 grm. 24 kr. 

1) Alkáloid ta1·talmll folyadékokhoz e készítmény ésszerűen nom ren
delhető, mivel általa az alkaloidok részben vagy egészben kicsapatnak~ 

bomlást szenvednek. 
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Spiritus saponis .kaUni. 
Kaliszappanszesz. ~ 

Tiszta, átlátszó, világossárgás színű folyadék, a mely 
többnyire egy kissé lúgos kémhatású, s vízzel összerázva erő
sen habzik; igen hideg helyen tartva, szappant választ ki. 

Fajsúlya 15 C. foknál 0.93G~0.940. 

Ára: 100 grm. 48 kr. 

Spiri.tus sinapis. 
- Mu.stá:.rszesz. -

Tiszta, színtelen, átlátszó folyadék, a mely a mustál'Olaj 
erősen csípős ízével és illatával bír, s mely a bőrrel érintkezve, 
megvörösíti. 

JJ~ajsúlya 15, e. foknál 0.830 -0.837. 

l\Iustárolaj tartahna (nlegközelítöleg) 2°/0~ 

A Inustárolaj mennyiségének ineghatározása. 

25.5 grm. n1ustárszeszt egy jól zárható üveglon1bikba mérve, s pát• 
grm .. ámmoniával összekevel've lepárolt vízzel 40-50 gram1nra higítunk föl 
és salótomsavas ozüstoldatot addig (fölöslegben) adunk ho7.zá, n1íg (ezüst 0 

kéneg·böl Ag2 S álló) barnafekete csapadék nem keletkezik többé i a továb·· 
binkra nézve pedig úgy járunk el1 a. inint az a n1u.stárpapir11ál tá1'gyah'a van. 

25.5 grm. mustárszes7-bcn éppen 0.50 grin. mustárolaj van jelen. 
Igen jól zárható üvegben, hű·vös helyen tartsuk. 

Ára: 10 grm. 8 kr. 

Spongia pressa. 
- Sajtolt s:?.ivacs. -

. Származás. Kűlömböző spongia állatfaj váza, ( ceraospon-
gme, szarúszivacsok), a mely szivacsfajok különösen a Földközi 
és Verestengerben élnek. A szivacsok állat coloniákat képez
nek, a melyek a tenger színe alatt l méternél mélyebben, leg
inkább 5-20 méter mélységben élnek, sziklákhoz vagy más 
szilárd részekhez tapadva. Vázuk a legklllömbözőbb irányú 
csövektől, csatornáktól hálózatosan átszőtt, s többen összenőve 
egymással, szivacsos, ruganyos tömeget képeznek. Kocsonya 

' 
1 

671 

szerü nyálkás teste az állatnak, a váz likacsait kitölti és fe

lületét beburkolja. 
Gyüjtését újabban buvárok végzik s az odanövéslik he

lyéről leszakított és összegyüjtött szivacsból a kocsonyás ál
lományt kisajtolják, többször kimossák, az üregeiben levő lrn
vicsot, homokot, apró kagylókat részint kirázzák, kiverik be
lőle, részint meg kipiszkálják és megszárítva, nagyságuk, szí
nük és tapintatuk finomsága szerint osztályozzák. Legjobb 
minőségű a puha, aprólikacsos, világossárga színü és a mely 
sok folyadékot képes fölszívni; orvosi czélokra ez használandó. 
Legértékesebb a syriai szivacs, a melynek nagyrésze Smyrná
ból jő forgalomba, a melyet. a spongia mollissima 0. Schm.
tól származtatnak. 

A spongia adriatica 0. Schm. váza, a melyet a dalmát 
tengerpartokról gyüjtenek, sokkal durvább, nagyobb likacsú 
és bamás. Az északafrikai partokról forgalomba jövő nagy 
likacsú lószivacs, valamint a Nyugatincliából kerülő bahamai 
szivacs még rosszabb minősegli s nagyobbára, mint fürdő 
szivacs nyer alkalmazást, vagy pedig spongia ncta ( carbo 
spongia, súvacsszén) készítésére használják; úgy készül, hogy 
a szivacs darabokat barnás feketére pörkölik és porrá dörzsölik. 

Alkatrészek: Vegyi összetétele még kevéssé ismeretes. 
Moeller szerint egy nitrogén tai·talnvú anyag van benne (spon
gin), a mely forró kálilúgban ammoniák fejlődése mellett ol
dódik. Hamujában mintegy 3-4°/o jód és brórn, 25-30°/o 
szénsavas niész, 10-12°/o kovasav, 2-3°/o jócln,atriuni, z1hos-

11horscivcis és kénsavas rnész és magnesic' stb. foglaltatik. 
Ara: 1.0 grm. 81 kr. 

t Stibium suHuratum aurantiacum. 
Antimonii pentasul:fidu:rn. Sulfur au:ratum. Na:ra:ncsszinű 

kénantimon, Antim.onpentasulfid.. -

Sb2S, tömecssúlya 400. 
Igen finom, narancsvörös színü, szagtalan és íztelen por. 
Azonosság megáJlapitá.sa. 
Tömény sósavban, melegen kénhydrogént fejlesztve és 

ként leválasztva föloldódik. Ha a megtisztult folyadékból egy 
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cseppet platinalemezre öntünk és a lemezt a cseppen keresztül 
egy zinkdarabbal megérintjük, fekete folt támad rajta. 

Az oldathoz kénhydrogénvizet adva, szép narancsvörös
színü antimontrisulfid csapódik ki. 

2SbCl 3+ 3H2S=6HCl+SllJ2S3 

Vizsgálat. 

L Husz rész vízzel összeráz
va, a leszürt folyH dék ezüstni t
ráttól alig zavarosodjék meg. 

2. 200 rész ammoniában, eny
he melegítés közben, igen cse
kély maradék visszahagyásá
val oldódjék fel. 

3. Kénammoniumban köny
nyen és tökéletesen oldódjék, 

4. Ha tizannyi vízzel higított 
ammoniumcarbonáttal pálítjuk 
és a leszűrt folyadékot sósav
val túltelítjük, sárga csapadék 
vagy színeződés ne keletkezzék 

.f~ra : 1 gr1n. 1 kr• 

Fehér zavarodás= ehlóridok 

Nagyobb menny1segu mara
dék visszahagyása = idegen 
fémsók vagy más szervetlen 
anyagok téglapor stb, 

Maradék visszahagyása ~~ 

idegen femsók, téglapor stb. 
Sárga színeződés vagy csa

padék = arzén, 

Stiblum sulfuratum nigl'um. 
- Antimonii trisu.lfidum. Antimonium. c::ruelum. F.3kete kén~ 

antimon. Antimol'l t:risulfid. -

Sb,S3 tömecssúlya 336, 

Súlyos, szürkésfekete, fémfényű, kristályos darabokból áll. 
A levegőn nem változik meg; hevítve megolvad. 

Fajs1\lya 4.6-4.7, 
Azonossl\g megállapítása. 

Tömény sósavval főzve, kónhydrogén fejlődése mellett 
föloldódik, Ha az oldatot platina lemezen zinkdarabbal érint
jük, fekete folt támad. 

Ha sósavas oldatához kénhydrogénvizet adunk narancs
vörös antimontrisulfid csapadék keletkezik, 

1 
í 
1 

i Vizsgálat. 
1. Porrátörve és 10 súlyrész 

sósavval főzve annyira oldód
jék föl, hogy a maradék, ha 
ismert súlyú szür6n sósavval 
és vízzel, majd tiszta vízzel ki
mossuk, és megmérjük, ne le
gyen több 5%-nál. 

2. Arzént ne tartalmazzon, 

Ára.: 10 grm. 3 kr. 

Nagyobb mennyrnegu mara
dék visszahagyása = idegen 
fémsók. 

Arzénre épen úgy vizsgál
juk, mint az antimonpentasul
fidot. 

t Slibium sulfuratum rubrum. Kermes minenlle. 
Vörös kénantimon. Á.sv&nyke:rm.és. 

Sb,S3 tömecssúlya 336, 

Fino111, lcönnyíi, tisztán vörösbarna színfij szagtalan és 
íznélkűli por; a nagyító alatt bársonyszerűnek látszik. 

Azonosság megállapítása, 

Ha 0.1 grnmm ásványkermest ugyanannyi borkősavval 
és 5 köbcentimeter vízzel összerli,zunk, a megszűréB után nyert 
folyadék kénhydrogén vízzel erős narancsvörös színű csapadé
kot ad. Sósavas megszürt oldatát platinalemezre öntve s a 
folyadékot zink pálczával érintve a platinalemezre tapadó fe
kete folt keletkezik, a kiválott fém antimontóL 

Vizsgálat. 

1. I-Iuszszor annyi sósavban, 
melegen, maradék nélkül ol
dódjék föl. 

2, Tizannyi vízzel higított 
ammoniumcarbonáttal pállítva 
és a leszűrt folyadékot sósav
val túltelítve, sárga csapadék 
vagy sárga színeződés ne ke
letkezzék. 

Maradék visszahagyása -
idegen fémsók, téglapor. 

Sárga csapadék vagy színe
ződés = arzén. 
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3. 200 súlyrész sz0daoldattal 
90°-ra melegítve maradék nél
kűl oldódjék fel tiszta folya
dékká. 

Maradék visszahagyása 
idegen fémsók. 

Jól záró fekete edényben tartandó. 
Ára: 1 grm. 14 kr. 

tt Strychnim1m. nitrlcum. Strychnini nltras. 

- Salétromsavas st:ryc);:lnin. St:rychninnit:rát. ~ 

C21 H„N,O,HN03 tömecssúlya 397. 

Finom, fehér, selyemfényű kristályokból áll. 90 súlyrész 
hideg és 3 súlyrész forróvízben, 70 súlyrész hideg és 5 súly
rész forró a.lkoholban és 26 súlyrész glycerini)en oldható; oldata 
rendkivűl keserű. 

Azonosság megállapítása. 

Egy kis morzsája porczellán lemezen tömény kénsavval 
szétdörzsölve, színteleniíl föloldódik; ha ez oldatba kis kálium
dichromát-kristálykát teszünk, s azt ide··oda mozgatjuk, rövid 
ideig tartó szép ibolyaszínű és kék csíkok keletkeznek. Ha 
egy darabka strychninnitrátot forró aósavba dobunk, ez mara
dandóan megvörösödik. Tömény kénsavas oldata fölé rétegesen 
ferrosulfát oldatot öntve, sötétbarna gyűrű keletkezik. 

Vizsgálat. 

1. Vizes oldata közömbös ha
tású legyen. 

2. Tömónykénsavval leöntve 
színtelen maradjon. 

3. Salétromsavval összedör
zsölve megsárgul1 de n1egvö
rösödnie nem szabad. 

Savanyú kémhatás=szahad 
salétromsav. 

Vörös színeződés = brucin. 
Barna s7.Íneződés = idegen. 

szex•ves anyagok. 
Meg-vörösödés= morphin. 

4. Platinalemezen hevítve, 1 Mnradék visszahagyása 
maradék nélkűl égjen eL fémsók. 

1 

1 
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5. Ha a strychninnitrát egy 
kis mennyiségét tömény sósav
va.l főzzük vörös színeződés ke
letkezzék, a mely állandóan 
rnegmaradjon. 

A n1egvörösödés eltünése, vö
röses színbe való átcsapása = 
veratrin. 

Egyes adagja legföljebb 0.01 grm. 
Na:pi adagja legföljebb 0.0:\l grm. 
Ára: 0.01 grm. 1 ki'. 

Styrax Hqiddus. 
Styrax vagy storaxbalzsarn.. 

SzármazHr a liquidambar orientalis Millert.61 (Hamameli
daceae). Kis-Azsia déli részein és északi Syriában honos pla
tánhoz hasonló fa, a melynek Lanossan s~erint kéro-éb~n és 
belében nagy balzsarntart.ók vannak. J. Mooller' a fia~al ágak
nak csak belében tatált váladéktartó űröket. 

A balzsam előállításával a Kis-Azsiába vándorló turko
mannok foglalkoznak s a nem nagyon idős kérgeknok tenO'er-· 
vízben kifőzése által nyerik. Fel.főzés után lósz6rzacskókban 
kisajtolják, átszíírik s az át nem szűrődő részt a kéreo·dara
bokkal együtt régebben cmtex thymiamatis, újabban Kris;tus-fa 
néven Görögországba szállítják, a hol a templomokban füs
tölnek vele . 

A balzsam friss állapotban mézsűrű, kevéssé nyúlós szí
vós, szürkés vagy szürkésbarna, átlátszatlan, vízben alásü;pcd, 
hosszas állás után, vagy melegítve sűrúbb és feketébb lesz, 
de nem szilárdul meg, s két rétegre oszlik, a. melyek közül az 
als? szür~e vagy hamúszír11'.i, sűrű; a felső pedig majdncn1 
egeszen fekete s valamivel higabban folyó. Csak igen vékony 
retegben s így is csak lassan szárad be, s akkor is tapadós 
marad. 

Sajátságos erős, illatos szag'Ú; fűszeres2 csípős és alig· ke
serl~ ízű. 

Egyenlő súlyú borszeszszel melegítés közben oldva, az 
oldat (savi kémhatású) kihülés után Zllvaros ós benne üledék 
képződik. A szeszes oldat átszürve tiszta s a szesz elpárolog-
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tatása után áttetsző, barna, aetherbeu, benzolban és szónkéneg
ben (alig csekély pelyhes maradék visszahagyásával) oldható 
tön1eg inarad vissza. 

Ha egy csepp balzsamot tárgyüvegre cseppintünk, enyhe 
hőnél, állás után a széleken tollszerű styracin, a cseppben pe
dig táblás és hasábos fahéjsav jegeczek válnak kL (Flückiger). 

Alkatrészek : Styracin (fahéjsavas styryl C0H,02-C9H9, 

ez hideg borszeszben nehezen oldható); továbbá cinnaniein (fa
héj savas benzylaether C0H,02-·C,H,, ez petroleumbenzinben 
oldható) ; storezin (C35H„ 0 3); styrol ( cinnamot C,H,); f'ahéjsav 
(C,H,02); fuhéjsavas aethylaether (C,H,02-C2H5 ) és talán 
aethylvanillin (C,H,(C,H,)03 ) stbi. 

Vizsgálat. 

1. 100 rész styraxot vízfür
dőn kiszárítva„ (többnyire), 55 
résznél több ne maradjon vissza. 

2. 6 grm. styraxot 3 grm. 
absolut alkoholban vízfürdőn 

oldva, zavaros barnás oldatot 
nyerünk; ha ezen oldatot pet
roleumaetherrel összerázzuk, az 
(rövid állás után leöntött és) 
elpárolgott petrnleumaether se 
sárga színeződést, se terpen
tinhez hasonló illatot ne hagy-
jon hátra. 

3. 10 grm. styraxot egy üveglom
bikban rnérve1 15~20 grm. tö111ény 
alkoholban oldunk; a inegfiltrált ol
dat elpárologtatása után nyert (sár~ 
gásbarna) mézsí.'u·ű inaradék (tisz~ 

tított styrax) 'súlya 7 grmnál keve 0 

sebb ne legyen. 

Nagyobb mennyisegu (ter
pentin illatú) maradék tcr
pentintől származik. 

Sárgás maradék, vagy ter
pentin illat terpentinnel való 
hamisításra mutat. (A petro
leumaether elpárolgása után 
nyert maradék (valódi styrnx
nál) színtelen, kékesen opá
lizál, s kellemes illatú.) (Hager.) 

l{isebb súlyú n1aradék igen nagy 
mennyiségű víztől va.g'y ideg·en, al~ 
kobolban olc1baLlan anyagoktól, (jó~ 

val nagyobb súlyú és terpentin illatú 
rr1aradék, terpentínlÖl) szárma.zik. 

Ne !egyen fertőzve· fadarabokkal, a melyek forró bor·· 
szeszben oldás után visszamaradnak. 

Használat előtt a storaxbalzsam felényi súlyú benzolban 
oldás, átszÜL'és és bepárlás által tisztíttassék meg. 

.l 
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A ily módon nyert (tisztított) storax sárgá.sbarna, vékony rétegek~ 

ben áttetsző (néha a tökéletlon elpárologtatás miatt benzol szagú) félsürü 
1ömeg1 a mely alkoholban és benzolban tökéletesen, aetherben vagy szén~ 
kénegben alig csekély rész visszahagyásával oldódik. 

Ára: 10 grm. 10 kr. 

Succus Uquh'Hiíle depul'atus. 8uccus Hquh'itiae 
Hquidus. 

Tisztitott édesgyöké:rkivonat. 

Az árubeli édesgyökérkivonatból lepárolt hideg vízzel ké, 
szített kivonat, mely folyékony állományra besürítve, vöröses. 
barna tömeget képez; vízben és higított alkoholban oldható. 

Hivatalos a folyékony állományú készítménv. 
Alkatrészek: Glycyr.rhizin (glycosid) C441-1u3N018 , "toYábbá czukor, 

gu·mmi, stbbi . 
. Azonosság megállapítása. 
Ez oly módon történik, a rnint az ext~liquir. tárgyalva van. 
A glycyrrhizin inenuyiségének meghatározása. 
Oly módon történik, a nlint az az oxt~liquü'. tárgyalva van. 
Glycyr•rbizin tiu·tatom 6-12°/0 , 

A továbbiakra nézvo lásd a kivonatok ilta.tános vizsg'úlat.át. 
1~1·a: 10 grm. 10 kr. 

Succus liquidtiae 'Hm.alis. 
~ Á:rubeli édesgyóké:rkivoi'.iat. Medveezuko:i:. 

A glycyrrhiza glabra fölaprózott gyökereinek (vízzel való 
főzés, kisajtolás és besürítés által) déli Európában nevezete
sen Calabriában vagy Siciliában készített nyers kivonata. 

Heng'erded, barnásfeke, j 113araccou vng;y 11 11/(artucci(( jel
zékkol ellátott, fénylií törésű, körülbelül 15 etrn. hosszú, s 2 
ctrn. átmérőjű rndaesokban fordul elő; (sajátságos illata és kel
lemes édeskés íze van.) 

Alkatrészek: Glycyrrhizin (glycosid) C.14 H63 N018 , czukor, gummip stb 
ilzonosság 1negálla..pítása. 
Oly módon történik a inint az az ext-liqnir. tá,rg-ya.lva va.n. 
Vizsgálat. 

1. 10 grm. összoz;úzott kivonatot 1 Ila a kiszárított 1nennyiség 8.3 
egy porcze1lán csészében 100 e. fok- gra.rn111nál kevesebb, akkor a kész1t~ 
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nál addig szárltunk, míg súlyveszte
ség többé nem áll be; a kiszárított 
(visszamaradt) mennyiség 8.3 gran1m
nál kevesebh ne legyen. 

mény nedvessf>g~ (viz) tartalma igen 
nagy (l"l- 0/ 0nál több) volt. 

2. 10 grm. kivonatot hideg vízzel 
ismételten kivonva1 a viss7'a maradt 
és kiszárított anyag 1.5 grmnál (=15°/0 ) 

kevesebb, 2.5 grm.-nál (=25°/0 ) pedig' 
több ne 1eg·yen. 

3. 100 g'rm. kivonatot hideg vízzel 
ismételten kivonva1 az így nyert, be
-südtett s 100 e. foknál kiszárított 
kivonat 46-48 grm legyen. 

Ha a kiszárított maradék 15°/0-nál 
kevesebb, a,kkor a készítinóny 8Ziil()

czukor vagy hasonnen1ű anyagok
kal, - ha 25°/0-nál töbh, akkor liszt
tel, keményítfrvel stb. van hami
sítva 

K evcsebb mennyiségíikivonat gyen
ge minőségií készítményre rnuta.t. 

4. Az árubeli kivonat hamuja erő- Közö1nbös kémhatás hamisított ké-
sen lúgos kémhatású leg·ycn. szí t1nényt jelez. 

A glycyrrlüzin inennyiség~nek meghíl.tározása. 
10„~20 grm. árubeli kivonatot 50-60 grm. hideg· leprírolt 

gr1n. ámwonia 1) keverékével ismételten kivonva1 az így nyert, 
oladatokat 100 grmra besűrítve s mcgfiltrá1va, a továbbiakra 
kezeljük, a mint az, az ext. liquirit. tárgyalvv, van. 

G-lycyrrhizin tarta.!0111 10--15()/0 • 

víz s pár 
s egyesített 
nézve úgy 

A továbbiakra nézve lásd a kivonatok általános vizsgálatát. 
Ára: 10 g·rm. 4 kr. 

Diaethylsulfon-tlim.ethyl-xnethán, Sl.'l.lfonál, 

C,H11;S,O, tömecssúlya 228 
Színtelon, Bzagtalan és íztelen hasáb alakú jegeczes test. 
Hideg vízben nehezen [500 részl meleg vízbea sokkal könnyebben 

oldódik [15 részben], alkoholban [65 részben], aetherben f133 részben] szin
tén oldódik. 

Az oldatok közömbös hatásua.k és izetlenek1 némely egyén azonban 
kissé keserű ízűnek találja. 

Olva<lás i1ontja 12G.5'1. 
Forrás pontja 300°, forrása közben bomlik. 
Azonosság megállapítása.. 
A sulfonálra nem hat sem tön1ény kénsav, se1n forró salétromsav, 

sem brom, i:;em forró kálilúgh 
Egyenlő mennyiségű cyankáliummal keverve, s a keveréket szá~ 

l'az kémcs6ben hevítve, átható kellemetlen mercaptan szagot terjeszt, a 

1) Ammonia jelenlétóben a glycyrrhiz'in jobba:o kivonható. 

\ 
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:maradékkal a rhodán kémlés vihető végbe ferri vegyületekkel. l{evés szénQ 
porral kémcsőben hevítve 1nercaptán sr-ag keletkezik, de emellett savanyú 
gö zök is s7.állanak el, hangyasav, eczetsav és kénessav. 

1i'izsgálat. 
1. 1 súlyrész sulfonált 50 sülyrész 

vízben oldva n1egszürve olyan olda-
tot adjon, a mely nem változik tneg: 

a) báryun1nitráttól; 
b) eziistnitrá,ttól. 

2. A fennebbi oldat 10 kcm.-óbez 
1 csepp káliumpermanganát oldatot. 
:adv1t a rózsaszín ne tünjék el. 

3. l\'.(elogvizes oldata legyen szag~ 
tala.n. 

Fehér zavarodás =- sulfátok. 
Fehér, amrnoniákban oldható csa~ 

pa.dék = chlóridok. 
Elszíntolenedós = idegen oxydál~ 

ható anyag;ok. 

T<ellen1etlen szagú oldat = 
ca1>tán. 

mer-

rj.. Ne olvadjon 125.G 0-on alól. 1\Jacsonyahb olvadáspont = iih~~ 

gen alkotórészek. 

~qyes adagja legfó'ljebb 4.0 grm. 
Napi adagja legföljebb 8.0 grm. 
Ára : 1 grro. 8 kr. 

~~ Lac s•.:1J:h,1:ris. Lecsapott kén. Kéntej. 

S, atomsúlya 32. 

Alaktalan, sárgás-fehér por. 
Azonosság megállapítása. 
Hevítve megolvad, sötét szinűvé válik, azután kék lánggal 

és fojtó kéndioxyd szagot árasztva, maradék nélkül elég. 

Vizsgálat. 
L Vízzel szétdörzsölve, a kék 

lakmuszpapirtne vörösítse meg. 
2. Vízzel főzve ne duzzadjon 

fel lcocsonyaszerüen1 s a leszürt 
folyadék ne adjon csapadékot: 

a) báryumnitráttal; 
b) czüstnitráttal. 
3. Ha husz rész ammoniával 

pállítjuk a leszürt folyadék 

A lakmuszpapír megvoros1-
tése = kénsav, sósav. 

Fehér csapadék = sulfátok. 
Fehér csapadék= chlóridok. 
Sárga színeződés vagy csa-

padék = arzímkéneg. 
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sósavval telítés után ne sár
guljon meg, még akkor sem, 
ha kénhydrogén vizet öntünk 
hozzá. 

Sárga szmtt csapadék = :u
zénessav. 

Ára: 10 drb. 7 kr. 

Sulfur subHmatum. 
- Szállasztott kén. Kén virág. -

S, atomsúlya 32. 

Világossárga színü, laza por; nagyítón nézve aptó rhombos 
kr.istálykákból és apró, egymáshoz tapadt csöppecskékből áll. 
Vízben oldhatatlan; alkoholban, aetheJ"ben, chloroformban és 
zsiros olajokban nagyon kevéssé oldható; leginkább oldóclik 
szénkénegben. 

F'orráspontja 420° 
Azonosság megállapítása. 

Hevítve megolvad, majd sűrübb és sötétebb szinü lesz; 
barna vörös gőzzé alakul. 

A levegőn hevítve meggyulad, kék lánggal ég, közben 
fojtó kéndioxyd szagot árasztva. 

Vizsgálat. 
Elégetés után legföljebb 1 % 

maradékot hagyjon hátra. 

Ára : 100 grm. 9 kr'. 

Nagyobb menny1segu urnra
dék visszahagyása = idegen 
alkotórészek. 

811Uur sublimatum lotum. 
- Flo:res sulfu:ris. Sulfur él.epu:ratum. Megmosott szállas:ztott 

kén.. ':risztitott kén.virág. 

S, atomsúlya 32. 

Viláo·ossáro·a finon1 és iaen száraz por 
b b ' b • 

Azonosság megállapítása ugyanaz, mint a snlfursubli
matumnál. 

Vizsgalat. 

1. Vízzel eldörzsölve, a kék 
la.kmuszt ne vörösítse meg. 

2. Ha 11usz rész amn1oniával 
pállítjuk, a szüredék sósavval 
túltelítve ne sárguljon meg, 
még akkor sem, ha félannyi 
kénhydrogén "l"izet adunk hozzá 

3. Nátronlúgban melegen ol
dódjék fel tökéletesen. 

4. JD!égetve igen csekély 
mennyiség(í maradékot hagy
jon hátra. 

Ára: 10 grm. 3 ki·. 
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A kék lakmuszpapír megvö
rösítése = kénsav. 

J\Iegsárgulás = arzénvegyii~ 

letek. 

:Maradék visszahagyása = 
idegen fémsók. 

Nagyobb 111ennyiségű n1a
radék visszahagyása= fémsók. 

8 y r 11 p i. 
- Szöxpök. -

A szörpök általában véve nem cg-yehek, mint többnyire 
igen ódosizü s 15 e. , foknál l.3~ 1.4 fajsúlyú olyan tömény 
czukoroldatok, a melyek leggyakrabban kellemetlen ízü, vagy 
lznélklili gyógyszerek édesítésére szolgálnak. 

Gyógyszerkönyvünk az összes hivatalos szörpökhöz, ki
véve az eg·yszerü, továbbá a czitron1sav, n1and0Ia, jódvas és 
gyümölcsszörpöket a növény áztatása, illetve kivonása alka.1-
mával bizonyos (a növény súlyával egyenlő) mennyiségü hígí
tott álkoholt is rendel. Ennek czélja részint az, hogy a csupán 
víz által ki nem vonható anyagok álkohol jelenlétében kivo
nassanak, másrészt pedig·, hogy a növényekben jelenlevő fe
hérje nemú anyagok le választassanak, s így a szörp tartós
sága (kizárva ez által az erjed(1st előidéző anyagokat) bizto
síttassók. 

N óha azonban, különösen a szennából és rheumból ké
szített szörpölrnél, a kivonás alhalmával az álkohol mellett 
i11ég szénsavasnátrium is rencleltetil{. Ennek: az az olza1 l1ogy 
úgy a szenna, mint a rheun1 főhatóanyagát l{épezlí cntl1artin
sav, (valamint más gyantanemíí anyagok is) csupán álkoholos 
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vízzel való áztatás vagy pállítás által nem vonható ki, s csakis 
szénsavas álkáliák behatása által vihető oldatba. 

A szörpök, a mint tudjuk, igen könnyen romlanak, kü
lönösen akkor, ha erjesztő anyagokkal lépnek érintkezésbe; 
ennélfogva különösen figyelnünk kell mra, hogy a szörpök (a 
mandolaszörp s hasonlók kivételével) teljesen tiszták, átlátszók 
legyenek, megfelelő töménységgel birjanak, s jól záró üveg
edényben, hűvös és sötét helyen tartassanak el. 

A mi a szörpök töménységét, azaz CZLtkortartalmát illeti, orre nézve 
jegyezziik meg, hogy hab::ir tény az, hogy minél töményebb, valamely szörp 
annál tovább tartható el, mindazonáltal ezen töménység ne legyen annyixa 
túlságos, hogy a miatt a szörpökböl állásközben czukor váljék ki, mivel 
ekkor nem csak a szörp hígul meg' esetleg túlságosan, hanern e mellett a 
jelenlevő haCóanyagok is változást, átalakulást, bomlást szonvedhetnek. 1) 

Sh·upus aUathae. 
- Zilizsz8:rp. -

Tiszta, átlátszó, színtelen vagy kissé halványsárgás, sűrű, 
többnyire nyúlós folyadék, mely édes-nyálkás izű 

Jól záró üveg'ben, hí'Lvös helyen tartsuk.· 

Ára: 10 grm. 3 kr. 

Syrupus amygdalhms. Syrupus emulsivus. 
- Maudolaszörp. Fejetszörp, 

Fris állapotban fehéres, tejszerű, pár napi állás után 
kissé halvány színű, nem átlátszó, sűrű folyadék, a mely (a 
keseríí mandolában levő amygdalinból keletkezett) benzáldehyd
cyánhydrogén tartalmánál fogva, a kéksav és koserü mandala 
illanó olajának ízével is ,bir, s mely hosszabb állás után két 
rétegTe oszlik, s többszörös n1ennyiségű vízzel föll1igítva, tej
szerű oldatot (emulsio) képez. 

Jól záró üregben, hűvös helyen tartsuk. 

Ára: 10 grtn 5 kr. 

i) ggyenlö töménység mellett, legkevésbé a gyiimölcsszörpök jeged~ 
nek .k:i és pedig- azért, mivel a bennök levő sav behatása által a czukor 
részben szöllőczukorrá alakul. 

lii::::.:::-2"'"_'='==~,,~''''"~'~cc· 

1 

Syn1pus aunrntio1'11Wl cort.icum. 
- Narancshéj sz8rp. -
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Tiszta, átiátszó, barnássárga, sűrű folyadék, kellemes édes
kes ernyés, narancsra emiékeztető ízíí s némileg narancs illatú is. 

Jól zár6 üvcgbon 1 hűvös helyen tartsuk. 
Ára: 10 gr1n. 3 kr. 

Sy1'upm1 eapHlorum Veuel'is. 
- Vénushajszörp. Fod.o:rkaszö:rp -

Tiszta, átlátszó, barnás sárga, süríí folyadék, mely a benne 
levő kismennyiségű (megközelítőleg 1 %) narancsvirágvíz ízé„ 
vel alig bír. 

Jól záró iivogbon, hfívi.is helyen tartsuk. 
Ára: l 0 grm. 4 kr. 

Syrupus ch:mamomi. 

Tiszta, átlátszó, vörösesbarnás sűrű folyadék, mely a fahéj 
kellemes, némileg csípős ízével is bír. 

Jól záró üvegben, hűvös helyon t.a1'tsuk 

Ara: 10 gr1n. 5 kr. 

Syrupus citri. 

Tiszta, átlátszó, színtelen, szagtalan, sűrű folyadék, kel
lemes, édes-savanykás ízű. 

Vizsgálat. 

1. 8--10 grni, czitro1ns:rörpöt egy i 

nagyobb kémcsőbe mérve, 1nészvizet : 
addig adagolunk hor,z1\ míg a kove~ 
:rék többé savi ké1nha.tással ne1n bír 
(azaz mig a belen1ártott kék lak= 
muszpapir nem vörösödik ::meg többé) i 
ekkor a folyadékot jól összerázva, 
20-25 perczig állani hag'yjuk. 

2. 20-25 grm. czitromflzörpöt fél~ 

mPnnyiségü lepf1t·olt ví:t.zel fölhigítvai 

Ha a s?.örp czitromsavval készült, 
akkor a kémle teljesen tiszta marad, 
míg ellenben, ha borkősavval van 
készítve, akkor 15-25 perez rnulva 
a kémcső oldalára, kiilönösön pedig
aljára, apró, finom, fénylő jegeczek 
rakódnak le. 

Fehér zavarodás vagy fehér csa~ 

pad ék kénsav vagy sói jelenlétére 
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chlorbaryum vagy salétromsavas ba
ryum hozzáadására zavarodás vagy 
csapadék ne keletkezzék. 

3. 20-25 grm. czitromszörpöt fél
mennyiségfí lepárolt vízzel fölhigitva 
sóskasavas amrnonium hozzáadására, 
zavarodás vagy csapadék ne áll· 
j OJl be. 

mutat1 s úgy a czitromsavtól, mint 
a czukortól eredhet 

A. csapadék kénsa,vasbaryum. 
A vegyfolyamat ez: 

BaOI,+H,SO,=BaSO, +2 HCl. 
Fehér zavarodás vagy fehér csa~ 

padék mész vagy sói jelenlétére mu~ 
tat, s ügy a czitromsavtól mint a, 
cznkortól eredhet. 

A csapadék sóskasavas mész. 
A vegyfolyamat ez: 

Ca9{C6 TI" o,, )2 +sC2(NH4)~ 0 ~ =3(\ Ca.O { + 
2061160 1(NH1 )a· 

Jól záró üvegben1 hüvös helyen tartsuk. 

Ára: 10 grm. 6kr. 

t Syrupus diacodii. Syrupus papaverls albi. 
~ Mákfejszö:rp. -

Tiszfa, átlátszó, barnássárga, sűrü folyadék, a mely némi
leg az édesgyökér sajátságos ízével is bit'. 

Jól záró üvegben, híívös helyen, óvatosan tartsuk. 

1\ra.: 10 g1•m. 3 kr. 

~yl'upus ferri jodati. 

B'ris állapotban színtelen, vagy halvány zöldes, hosszabb 
állás után (különösön a levegő oxydáló behatása következté
ben, valamint sötét helyen tartva) többé-kevésbé megsárguló, 
sűrü, szagtalan folyadék, mely édes, -- erősen vasízü és kö
zömbös kémhatású. 1

) 

:F1erricyánkaliu1n oldatával kék csapadékot ad i szénkéneggel össze
rázva, s e közben chlorvizet cseppenként adva hozzá, a szénkéneg ibolya 

1) A vasjódűrös szörpöt leghelyesebb lenne csakis rendeléskor olőállí
tani1 mivel, ha hosszabb állás közben nagyon megsárgul, vagy ha iuegza~ 
varodik, s így vízzel is zavaros oldatot ad, - vagy ha végre kernényítő

oldattal nagyon megkékül, akkor (habár erre nézve gyógyszerkönyYiink nem 
intézkedik) már ncni 1nondható a kész[bnény kl(ogástalannalc. 
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vagy bíbor színeződést nyer; kovés chlorvízzel összerázva, s pár csepp ke~ 
ményítőoldatot adva hozzá, kék színeződés áll be1 n1ely natriumthiosulfát 

hozzáadására eltünik. 

J ódtartalom lO°fo - megfelel 12·2° /0 vasjodiirnek (Fe J. 2 ) 

A jód mennyiségént>k meghatározása.. 

5 grm. szörpöt egy üveglombikba mérve, s 15~20 gr. lepárolt víz~ 
zel fölhigítva

1 
(a jód szabaddá tétele végett) vagy chlórgázt vezetünk bele 

-vagy pedig cblorvizot fölöslegben (5--8 grm.) adunk hozzá j ekkor a kém~ 
lét pár csepp keményítő oldattal összerázva, 1/ 1q normál nátriumthiosulfát
oldattal addig titráljuk, :mig a kék színeződés teljesen eltünik. 

Mint.hogy 1 kbcm. 1/10 normál nátriumthiosulfátoldat 0.0127 gr1n. jód
nak felel meg, ennélfogva a titrálásra elhasznált 1/rn norm. nátriumthiosul
fátoldat köbcentünetereinok szá1nát 0.0127~tel szorozva1 megtaláljuk a vizs· 

gálat alá vett 5 grm. szörp jódtartalmát. 

Az ily módon nyert jódtartalo1uból a szörp -vastartalma is könnyen 
kiszámítható, ininthog'y 1 grm. jód, (1.22 g1•m. vasjódürnek megfelelően) 

0.22 grrn. fémsavnak felel meg. 

Eljárhatunk úgy is, hog·y 2-5 grm. szörpöt hamuvá égetve, abban 
az almasavasvaskivonatnál leírt módon a vastartalmat határozzuk meg, s 

az így nyert vastartalomból a jódtartalmat könnyen kisz:1tuítha,tjL1k1 a 

1uennyibcn 0.22 gTrn. fétnsav (1.22 grrri. vasjodürnok :n1egfeleléíen) 1 grm.. 

jódnak folol n1eg. 

5 gr. készítményben van 0.50 grrn. jód és 0~11 grm. vas, a mi 0.61 

grnt. vasjódürnek felel meg. 

I~ehetőleg teletöltött, s üvegdugóval jól zárható fehér üvegben nap
fénynek, vagy vilú.gosságnak kitéve tartsuk~ 1) 

.... ~ra: 10 grm. 14 kr. 

t Syrupus ipecacuanllae. 
Ipecaeua.nhaszö:rp. E:ánytatószö:rp. 

Tiszta, átlátszó, világos sárga, sürű folyadék, melyből 100 
rész 1 rész ipecacuanha gyökérnek felel meg. 

Jól záró üvegedényben, hűvös helyeni óvtttosan tartsuk. 

Ára: 10 grm. 5 kr. 

t) Ha a vasjodürös szörphöz !/10 0/0 czitromsavat adunk, akkor, a ké 0 

szítrnény a fennebb említett módon még tovább változatlanul eltartható, a 
:mennyiben az esetleg képződő vasjodid (Fe2 J 6) újra vasjodürré FeJ~ re·, 

dukálódik. 
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Sy1·upm1 Jlqulritlae. 
- '.F.dellllgyöké::rsz6:rp. -·-

Tiszta, átlátszó, világossárga, sűrű folyadek, a mely az 
édesgyökér sajátságos utóízével bir. 

Jól záró üvegben, hűvös helyen tartsuk. 

Ára: 10 grm. 2 kr. 

Syi·upus m:rnnatus. 
- Sy:ropus senna.e cum x:nanna, Mannaszö:rp. 

Tiszta, átlátszó, vörösesbarna, sűrű. folyadék, a szenna· 
forrázat sajátságos ízével és némileg i11atával is bir. 

Jól záró üvegben, hűvös helyen tartsuk. 

Ára: 10 grm. 4 kr. 

Syrupus mororum. 
- Szede:rsz6rp. 

Tiszta, átlátszó, sötét vörös, sűrü folyadék, kellemes édes-
savanykás ízű. 

Vizsgálat. 
Úgy vizsgáljuk1 mint a málnaszörpöt. 
Jól záró üvegben hűvös helyen tartsuk. 

Ara: 10 grm. 3 kr. 

Sy:rupus rhel. 
Rheumszö:rp. :Rabarba:raszörp. 

Tiszta, átlátszó, barnavörös, sürű folyadék, a mely a rheum
nak sajátságos, némileg uudorító ízével is bir. 

Jól záró üvegben, hűvös helyen ta1·tsuk. 
Ára: 10 grm. 4 kr. 

Syrupus ru bi idaet 
- Málnaszörp, -

Tiszta, átlátszó, vörös színű, sürü folyadék, mely a (ha
vasi) málna igen kel!e'Ues. édess-avanykás, zamatos ízével és 
áromás illatával bir. 

1 
1 

t 

1. 15-20 grm. málnaszörpöt 8--10 
grmo amyláJkohollal el'Ösen összerázva, 

-az a1nyla.Ikohol teljesen tisztaJ szín
·telen maradjon, 

2. 10-15 grm. szörpöt lOO grm. 
mészvlzzel fölbigítva, a kevel•ék zöl
,des~ vagy zöldessárgás színeződést 

.nyerjen. 
3. 10 grm. szörpöt 20 grm ammo

ni.áva.J összerázva, a szÖl'P színe el
:tűnik ós sötét sárgászöldes va.gy bar
nás színez ödés keletkezzék. 

4. 5 grm. szörpöt 10--15 grm. tönL 
alkohollal fölhigítva (álkohol nélkül 
ás) s 5--6 grm. ólo1neczettel ,iól ösz
szerázva, világos zöldes és nag-ymf!ny

. nyisógü csapadék álljon elő. 

5. A. fennebbi ké1nléről le.filtrált fo· , 
1Iyadék vagy teljesen víztiszta, színte
.len, vagy alig zöldes, szürkés legyen. 1 
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Vörös színeződés anUinnal festett 
készítményt jelez. 

Vöröses színeződés coccionella, kár
min vagy más festékanyagoktól szár~ 
mazik 

Vörös1 vagy \'Öröses színezűtlés 1 
ká1·n1in1 coccionella vagy más anya~ 
gokkal festett szörpre mutat. 

Piszkos-ibolyavörös, vagy kékes 
csapadék kárminnal, coccionellával 
vagy hasonnemű anyagokkal festett 
készítménytöl1 csapadék hiánya 1niivi 
készí t1nénytől szár1nazik . 

Vörös színeződés anilintól, coccio· 
nellatól stbbi) sái:•gás vagy (néha 
gyengén pirosas) színeződés, phyto~ 

laccától ered. 

Fémektől, különösen réztől származó tisztátalanságokra úgy vizsgál" 
juk) tt ini.nt az) a ki.vonatoknál tárgyalva van. 

Jól záró üvegekben, hűvös helyen tartsuk. 

...-Íra: 10 grm. 5 kr 

Syrupus senegae. 

Tiszta, átlátszó, világossárgás, sűrü, szagtalan folyadék, 
·mely a senega gyökér csípős, karczoló ízével nem bir. 

Jól záró üvegekben, híívős helyon tartsuk. 

.A.r·a; 10 grm. 5 kr. 

Sy:rnpus simplex. 

Tiszta, színtelen, szagtalan, átlátszó, sürű folyadék, a mely 
·.minden .idege11 íztől ment, s csakis a czukor édes ízével bir. 
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\ 7izsgálat. 

L 10 grm. szörpöt 20-30 grm tö
mény álkohollal összerázva, zavaro
dás vagy csapadék ne keletkezzék. 

2. Ha a szörpöt kcvós lepárvlt víz
zel fölhigítjuk, s vörös és kék lak
muszpapirt mártunk bele, akko1· a 
papirok színe változást ne szenvedjen 

3. 3.2 gr1n. szörpöt 36.8 grni. lepá~ 
:rolt víz?.el fölhigítva, (a mi 2 gramm 
czukor, 38 grm. vízben való oldatá= 
nak felel rnog) s kevés salétromsavas 
ezüstoldatot adva hozzá, csapadék, 
vagy zavarodás ne álljon be; opál i
zálás megengedhető. 

4. 3.2 grm. szörpöt 36.8 grm. lepáu 
rolt >Ízzel fölhigítva, s kevés salét
ron1savas báryumoldattal összerázva, 
za"Varodás vagy csapadék ne keletm 
kezzék ; opá.lizálás megengedhető. 

5. il.2 gr1n. 36.8 grm. lepárolt víz
zel fölhigítva s kevés oxálsavasam
moni111noldatot adva hozzá, zavara~ 

dás vagy csapadék ne jöjjön létre; 
opálizálás megengedhető. 

6. Kevés szörpöt egy kémcsőben 

forrásig hevítve s e közben nehány 
csepp ammoniát ós kevés salétromsa
vasezüstoldatot adva hozzá, barnás
fekete színeződés vagy csapadék ne 
keletkezzék. 

7. l rÁsz Fehlingoldatot 5 rész le
párolt vízzel fölbigítva s felfőzve, a 
fövés közben hozzá csepegtetett szörp 
vörös csapadékot ne válasszon ki. 1) 

Zavarodás vagy csapadék dextrín 
jelenlétére mutat. 

!-la a kék lakmuszpapir megvoro
södik, akkÜr szabad savak1 többnyi
re kénsav1 ha a vörös megkékül, ak
kor mt'>.sz (calcium saccharatu1n CaO. 
C1 aH~2 011 ) van jelen. 

Zavarodás vagy (fehér) csapadék 
chloridoktól ered. 

A csapadék chlórezüsi 
1\ vegyfolyamat ez: 

OaOI,+2AgN0"=2AgOl+Ca(NO,).,. 

Zavarodá.s vagy csapadék sulfá
toktól szánnazik. 

A csapadók kénsavasbáryum. 
A vegyf'olyamat ez: 

CaSO,+Ba(NO,),=BaSO,+Ca(NO,),. 

Zavarod{Ls vagy csapadék mészsók. 
jelenlétére mutat. 

A csapadék oxálsavascálcium. 
A vogyfolyamat ez: 

Caü.C12H~ 2011 +C2(NH4\04 = C2 0a04 + 
2f-I3N+T-I2o+c1~H2?.Üt1. 

Barnásfekete (redukált ezüstből álló) 
színeződés vagy csapadék tejczukor 
vagy sz.Ullőczukot· jelenlétét mutatja. 

Vörös (rézoxydulból CU;iO álló) csa
padék szöllHczukortól származik. 

1
) E kémlelés alkalmával különösen figyelni kell arra, hog·y vajjon a 

Fehling-oldat. a főzés alkalmával (neháuy perez mulva) egymagában is (t. i. 
szörp nélkül) nem választ-e ki vörös rézoxydult, mely esetben, mint romlott, 
kémlelésre - természetesen ~ nem használható. 

' t 
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8. A szörp lehetőleg még hosszabb 

1 

Kékes lerakodás nltra1uat•intól ered 
(10--20 napi) állás után se válasszon s ilyen többó-kevésbó inindon tisz-
ki kékes lerakodást. tított czukorban \'an jelen. 1) 

Jól zúró ÜYegben híívös helyen tartsuk. 

Ára: 10 gr1n. 3 kr. 

Tamarindus. 

Szá:rmazik a tarnarindus indica LAől ( caesalpiniaceae, 
caesalpinia-félék). Eredeti hazája valószinúlog Középáfrika, 
most azonban Keletindiában, ~~szakáfrikában, ll/foxicoban és az 
Antilla szigeteken is elterjedt. nagy fa. A gyógyszert nálunk 
az indiai tamarindns fa, hü'!clyes gyümölcsének bele képezi. 

A hüvely igen erős, 3 cm. hosszú nyólről csüng le s ma
ga mintegy 1-2 cm. hosszú, 3 cm. széles, oldalról kissé ösz
szenyomott, sárgásvörös falú, kivűl papirszerű, törékeny; 3--12 
mag van benne, a magvak közt a hüvely vagy mindkét oldalt, 
vagy csak egyikfelől bemélyedt, sárgás vörös színű, fala kivűl 
törékeny, paraszerű, közbúl széles, húsos és e részében a nyél
czétől eg·észon a csúcsig) a 11asivarranynál k:ijövő - 2 vastag és 
2 vékonyabb edénynyaláb vonul, míg a háti varránynál egy 
igen vastag nyaláb veszi kezdetét. Ez edények oldalról elágazva, 
a csúcsban végződnek. A belső gyűmölcsfal vékony, papirszerű 

8 haránt válasz falai által a hüvely üregét 3-12 rekeszre 
osztja, melyek mindenikében 1-1 mag foglal helyet. A magvak 
szabálytalanok leginkább tompa négyszögletesek, külömbözö 
hosszúak, 7-8 mm. vastagok, fénylő barnák. Magfehérjéjük 
nincs, a sziklevelek fohórek, szarúszerüek. Boréskor, a leszedett 
gyümölcsök külső héját, erősebb odénynyalábjait lehántják, s 
a magvakat kiszedik (legalább részben) s a többit összegyúr
ják egy szívós tömeggé, a gyúráshoz gyakran tengervizet hasz
nálnak. A nálunk hivatalos indiai tamarindabél, bamás fekete, 
kissé zsíros, lágy tömeg, a mely keveredve van a belső gyü-· 

t) Nagyobb mennyiségű ultramarin tartalom (melyet a czukor fehér 
színének emelésére használnak)i a gyümölcsszörpökben levő nagymennyi
ségű sav behatása következtében 1 könnyen kénhydrogén fejlődésére szolgálhat 

44 



í :1 

1 
i' 

690 

mölc,s11éj s a _rckeszelc pergarnontszerű darabocskáivul~ edény~ 
nyalabokkal es magvakkal. Kellemes savanyú, kevéssé össze-· 
húzó ízü. 

Alkatrészek: 10-15°1o niiv1!nyi sav (czitromsav C II O. 
b 

, fi 8 ,, 

orkősav G,II,O,, almasav C,H"O,) rendesen káliumhoz kötve 
és 12°/0 czukor. 

Vizsgálat. 
Fén1oktöl, különösen rézt6l szih·ma~ó lisztátalauságokra úgy vizsgúl~ 

juk, ll minl az a tan1arü1daíznél tárgyalva van; az ott leírt n1ódon történik 
a YÍz, !lletőleg a nedvesség tart.alorn 1noghatározása is, s kivúnatos, hogy n 
:roagva.Itól eHíbb n1egtisztított 11yers tarnarindaíz 25~aoo;L)~nál több nedves
séget no tartalmazzon. 

A savtal'lalo1n rneghatáro.zása, 
... A_ inagvaktól, gyümölcshójaktól, ágaktól, stbbi 1nogtisztított nyers ta~ 

ma.l'indaízből 2 gnn1not lemérve, a továbbiakra nézve úgy járunk el, a. nllnt 
az a (tisztított) tnma.rindaí:?.nél tái·gyalva van. 

~\ savta1'1.alom legalább 120;0 logyen. 
_Ara: 100 grrn -1 g kr. 

Orvosi pitypáng. 

Származik a loontodon taraxacurn L., vagy taraxneun1 
officinaie \\Figge~·s-tűl (cornpositae, összetettvirá.g'úa1c). Ttszak:- és 
Középázsiában, ~Jszakáfrikában s majclnen1 egész Európában 
elterjedt, s nálunlz is ig·en közönséges éve]ő növón,y. 

Gyógyszerkönyvünk a levelét és gyökerét tartatja. 
Lewejei! g;yök:érről növök, hosszúkásak, vag·y hosszas ge= 

relyalakúak, ibolyaszínü nyeliilmél elkeskonyedők, öblösen, 
czirnpásan 11asítottak, az egyes csücslcök háro1nszög·letesck, foga
zottak vagy néha ópszélüek, simák vagy a föbordán gyap
jasak, frissen tejeclzők. Sovány helyen legföljebb 20 cm. hosz
szúak, míg kövérföldben 30-40 cm. hosszúságot is elémek. 
A föér ibolyaszínü s alól erősen kiemelkedik. Szagtalan és 
tisztán kesm·ü ízii a levél. Tavaszszal, a virághordó kocsány 
teljes kifejlődése előtt, a kövér földben termő növényről sze
dessenek. 

A llrntrészek. Tejneclve (leontodonium) egy keserü anya
got a taraxacint és egy kristályos viasznemü anyagot taraxa-

. ' 
cerint tartalmaz. Van a levélben továbbá inulin, czukor. 
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Szöveti szerkezete: a hámot hullámos szélíí, öblös sejtek 
alkotják felül-alól. Hámkóplet.ei ogyszerüek, ttibbsejtiíek s kü-
1önösen alól, a főér mentén egészen gyapjasak, e szőrök: alapja 
több sejtsorból áll, s eredetüket a hámnál mélyebben fekvő 

szövetrészokböl veszik, rnindawnáltal a hámmal együtt lcbúz
hatók (emerg·enz). A felsü felület háma alatt 2 soros osz
lopos parencl1y1na van. 1lz edénynyalábok 11úncsában eg·yn1ás
sal közlekedő tejeclényok l>itlrntók. 

Ö::;szetévc8zthetö a dro;; vagy lehet kilzte : 

Uichorin·1n ·i.ntyLJns L.; leveleinek vég-ső r,zin1pája hosszúkásabli s alól 
szőrös. \Titorlái nagyobbak . 

Ára: .100 grm. 10 k1·. 

A taraxacum gyiilk i\1• feketés barna, hengerded, orsóalakú 
30 cn1. 11osszú, alapján 2.5 cn1. vnstagj n1egszáradva erősen, 

ma,iclnom felényire összeesik, vége felé lassacsk>in elkeskenyedő, 
sokfojí_í, egyszurü, vagy csak lcevéssé elágazó, hosszában rá.n
czos, barázdás, frisse11 húsos és sok fehéres tej11edvet tarta1111az 1 

a u1e1y bosz;Úl'ad va barná8fekete lesz. Szagtalan és igen kcserü. 
IZuresztn1etszotón a _kó1:eg leg'alább o]ya,n vastag, n1int a 

ezitro1nsárg;a. fa s benne számos, fi1101n, sötét, concentricus űr 

látható. 
I(éső tí0zszcl kell úsni és gondosan 1neg'szúrítva o]tenni. 
(}yógyszerLárakban apróra vágva tartják. 
Alkatrészek: tejnedve a levélével azonos. Az őszszel gyl\j-· 

tött g·yök:ér 24°/0-nyi hiulirt tartalma. tavaszkor1 n1int lacvulin és 
czuk:or van jelen. t\z inulin a nyers gyökér parencb.y1n sejtjei
ben, mint színtelen folyadék található, száradt gyökémúl .perlig 
a parenchyrnsejtekben látható gomolyok alakjában. 

Szöveti szerkezet. (98. ábra). A külsőkéreg pár so1· bar
nássárg·a para (U8. ábra, a); a k_özóplcéreg a fiatalabb gyöl<erek_
nél erősebben iejlett s 10-15 sor érint6 irányában nyúlt, vé
kony falú, gömbölyded parenchymsejtből áll (U8. {tbra, b), a 
melyek közt nagy távolságra tejeclény csoportokat találni. E 
Téteget jól kifejezett encloclennis választja el a széles belsőké
regt.ől, a melynek koczkaalakú, súgarns sorokba elrendezett, 
apró parenchymsejtjei, befelé halaclólag még kisebbekké fosznek 
,és észrevétlenül i11ennek_ át a több sor széles, igc~1 apró, össze-

l.14* 
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nyomott sejtü cambiurnba, (98, ábra, d), A bclsőkéregre igen 
j8llcmző a számos concentricus, barnás kör (98, ábra, e-e), a 

98. ribra. Taraxacw1n gyö"kér kcres.:::l-nwt~ 
szete. 

(a, para; b. középkf>rog; e-e. tcjedén;y csopor
tok: ii. ca1nbiurn.) 

moly tejcdények és szitás
csövek által k6poztotik E 
köröket a belsőkércg előbb 
lerítam parenchym-sejtjei 
választják el egymástól. A 
tejcdónyck tengelyirány
ban haladó, hosszú, vékony 
csövek, a melyek igen elá
gaznak s összekötődnek a 
szomszédos tejedény cso
porttal, de csak érintőirány· 
ban, ki· és befelé azonban 
nen1 bocsátanak: ágalcat s 
ig·y n1i11de11 egyes őv a i11á
siktól egészen különálló, A 
tej edények beszáradt nedve 
barnás, sze1ncsés anyag11ak. 
látszik, a mely vízben nem 
oldódik, vagy nem lágyúl 
újra fel. A tej edény csopor

tok a külső övekben egymástól távolabb feküsznek s körben 
fek\rő n1agános csoportoknak látszanak; n carnbiu111 felé ha1a-
dólag azonban mind közelebb jutnak egymáshoz s végTe majd
nem egészen összefolynak. 

A már kifejlett gyökémél bélsúgarakat nem lehet kivenni, 
míg az egészen füttal gyökémek 2 bélsúgma kivehető. A 
gyökér elsődleges edénynyalábja súgaras szerkezetü, (még pedig· 
2 súgarú edénynyaláb). 

A faedények hálózatos megvastagodást mutatnak s kevés 
farost és vékonyfalú parenchyma közé vannak beágyazva ; 
szép sárga falnak s külömböző tág üregüek, Bélsúgarak (az 
elsődleges két bélsúgáron kivül) nincsenek benne. 

A gyökér központjában a két elsődlogcs edénynyaláb 
látható, A parenchymscjtek inulint tartalmaznak, keményítő csak 
igen ritkán és igen kevés van, 
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Összetéveszthető a. drog vagy lehet közte: 

Oichoriu11i ·intybiis L.1 kérge jóYal vékonyabb, concentricus barna 
-Ovei nincsenek és a fával együtt súgaras. 

Ára.: 100 gnn. 11 kr. 

'l'ela sel'lcea pa'otegens. 
Liste:r-íéle n Silk protectiva. u 

Gyárilag készlll, selyem szövetnek carbolos gyantával 
áz,tatása áltaL 

„A.ra: GOO D ctm. •10 kr. 

Te1·el.linthh1a commm.ds. 
- Közönséges texpéntin. -

Származik a különféle fenyüféléktől, melyek közül fon
tosabbak a pinus sylvestris L., (pinus ]aricto Poil'et), p. nrnritima 
Poiret (pinus pinastcr Solancler); továbbá a pinus asustralis 
Michx. és pinus taecla L, (coniferae, toboztermők). E fenyők 
közül a p. pinaster Solamler a földközi tenger viclékeinek nyu
gati részein, a p. laricio P. (maritima Poiret) Nyugat- és Dél·
európúban a pinus australis és pinus taeda az észalcáu1érikai 
Egyeslllt Allarnok déli. részében honosak. 

A balzsamot olyan módon nyerik az említettem fából, 
hogy az élőfa törzsébe körlilbelül 20-·30 cm. magasan a föld 
:felett egy bemélyedést vágmtk s felette időről-időre mintegy 
'!, méter hosszúságban a kérget egész vastagságitban lehánt
ják, a kifolyó balzsam a fába vágott üregbe foly, a honnan 
minden két hétben egyszer összegyüjtik. A kereskedésben 
1nénietJ lrancz-ia, és ániérilcai terpentint lcülön1böztet11ek rneg" 

A német terpentint nagyobbára a p, laricio Poirot és p, 
sylvestris L...től nyerik s rendesen 50-60 éves fákon ejtik a 
bevágásokat s körülbelül 10-12 évig folytatják a fa ellenkező 
s ké;őbb magasabb helyén. A franczia terpentint a pinus mari
tima Poiret (p, pinaster SolancL)-től nyerik s az eljárásuk csak 
annyiban külömböző, hogy a fának lékelését már 20--24 
éves korában megkezdik s így sokkal tovább is folytathatják 
ugyanazon fán, Az ámórikai terpentin a pinus australis és 
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taoda T1.~tól szár1nazil( 
vetve alá, n1int terpentin 
forgalomba. 

s legnagyobb részét clestillationak 
olajat és mint coloplwniumot hozzák 

Ez elját·{1solckal n:ye1t balzsam halván:ysárg'a vag·y sárg'ás 
fel1ér1 zavaros, át J1e111 látszó, nyúlós1 rnózsűrüségű, lcevéssé 
szerncsés, ragadós 1 jellemző fényű, szagú, kesernyés ízll. IIosz
sznbb állásnál két réteget képez, eg;l alsó szürkés szcn1csést 
és ennek tetején egy tiszta, átlátszó réteg válik ki. Az alsó 
szen1csés réteg· legnagyobb részét g·yantasav jegeczek teszik, 
n1óg· pedig az án1érikainál jobbára abietinsav, a franc~iában 

pedig pimar sav. Destillatiónak vetve alá a terpentint, az illó·· 
olaj (ol. terebinthinae), átpárolog, s visszamarad egy gyánta, a 
mi nem egyéb mint a colophonium. A terpentin balzsam bor· 
szeszben, illó- és zsirosolajokban oldódik s bornzeszes olclattt 
savanyú kémhatásC1. 

Alkotórészek: 60-80% gyántasav20-30°1o illóolaJ·, 5-10°/0 

víz és e,r;y keserü anyag. A g'yántasavak oldva vann_a]c az illó-0 

olajban. 
~"~ra: 100 gr111 7 kr. 

Terebinthina veneta. 
- Vele:nczei te:rper1tin, -

Szá1°mazik a pinus larix L., vagy larix clecidua Mill.-tól 
(coniferne, tohoztermők,) 

Közóp- ós Déleurópában, különösen Déllirolban honos fa. 
Nyerése, a közönséges terpentin balzsarnétól elütő módon, úgy 
történilz:, 11og·y a törzsbe közel a fa tövéhez, egész központig· 
kora tavasszal befurnak s az íg'y tán1adt kerek: nyilást cg·y· 
facsappal beclugják s egész őszig úgy hagyják. Öszszol a csapot 
kihuzva, a meg·gyült balzsam (mintegy 250-300 grrn.) kifo
Jyi.k. _,_q_ fúnak a lcözpontig érő bcfurása azért szükségos 1 n1ort 
a pinus larix balzsam menetei nagyobbára a fa központi ré
szeiben vonulnak. 

. A velenczei terpentin, átlátszó, slírlí, nyúlós, sárg·a, eg:y 
kissé zöldesbe játszó, egyöntetü, állva nem képez kristályos 
szen1csós üledéket. Szaga a közönséges terpentinl1oz llasonló, 
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do kellemesebb, íze keserü. Alkoholban, jégeczetben, chloro~ 

formban és benzinben teljesen oldódik, a kék lakmuszpapirt 
meg·vörösíti. 

Alkatrészek: 80-85% alaktalan, nem jegoczedő. savi~ 
hatású yyánta (pininsav); 10-25"/0 ·illóolaj, kevés lwnyyasa'I! és 
borostyárisav. 

""'i'izsg'ála.t. 

1. 5--10 gr1n. terpontin alkoholban 
vagy benzinben tökélotoson oltlodjék. 

2. \Tékony rétegben f'elkcnvo és 
e11y he hőnél n1egszárítva., a beszá1·adt 
réteg teljesen átlá,tszó legyen. 

1 

Oldatlan inaradók idegen anyagok-
! tól más conifcrák gya.n1áinn.k 1.et'pen-
1 
1 tin olajban való ol<lataiiól) sz1í.rn111zik, 
! Ilomályos Yagy nem átlá.lszó réteg, 

if1eg;en gyantákkal1 olcsóbb terpen 

3, Az előbbi bcszá1·adt rétegeL , 
tinnel történt hauiisí.l.lÍPra 1n1üat. 

!{öszörí:ik6 alakú kristályok (abie-
du1Ta porrá törve és kétszeres ineny~ tinsn.v) uén1et "'\'agy a1nerikai ter
n;viség-ü ;)Q-600 meleg híg alkohol- · pentinnel va.lrl h11rnisítá.sra inntat. 
lal sokáig rá,.;va, s gorcső alatt meg- i 

nézve, kristályok no képződjenek. ' 

~~ra: 10 grin 3 kr. 

- Jódol. 

C,J.,NH tömecsséLlya 369.8. 

~.\_ jótlol YfLgy totrnjóclp,yrol világossárga., köunyl~, vízbon igon rosz~ 
szul, nlkoholb11n jól oldódó kristályos por, 1nely íz és szagné1kül. Aotber 
szintén olcl,ia, olaj llOlll. 

.t'1.:r.ouosság- n1egál1apitása. 
0.05 gr. jó dolt 1nog 0.20 g1•ni.. HgCl~-ot 5 kcm. vízzel főzve szép, féuyl61 

fC'kc1e k1·istályokból álló üledéket nyeriink; ugyanezen tüneiuény áll be, 
csak jóval hosszabb idő mulva, ha a jódolt higanybró1nirl va.gy higan,ychló
ridrlal nebá.11y órán át vízflirdön melegítjük. 

0.02 g-rni. jódol 2 kctn. kénsavra szórva megsárgnl, 1negzöldül, végííl 
sötéLba.1·na lesz. ::)ósnvva!. elbomlik, jód válik ki. 

Hevítve jód géízöket fejleszt. 

"Vizsg·ál::i.t . 
Hevítve inaradék nélkül. ég" 

jen el. 
2. 1'\ e legyen i;zínes, legyen ízot" 

len és szRgtalan 

l\.faradók visszallag'yása = fó1us6k. 

Színes, készítmény, íz és szag 
idegen 8zorves alkotórészek. 
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3. Alkoholos oldatába kénhyd1·0- Barna. színeződés = fé1nek, 
gént adva ne váltor.zók 1neg. 

'-1. Vízzel összorázva a szüreclék Csapa.dék keletkezése = -jódidok. 
ezüstnitráttal ne adjon csapadékot. 

Sötét helyen tartandó, mert ellenkező esetben elbomlik. 

Egyes adagja legfó'ljebb 0.20 grm. 
N"pi adagj" legfó'ljebb 1 grm. 
Ára: 1 grm. 20 kr. 

Tlleob1·omino~natrium cum natrio saHcyUco. 
~ Diurétinum. ~ 

O,H,N,02Na,O„H,<g~ONa} tömecssúlya 362 

Fehér 1
/ 2 rész meleg vízben oldható, kissé dohos szagú, 

édes-kescrü ízű por. 
A Knoli.féle 100 sú!yrészében 48°fo theobrom!nt tar

talmaz. 
A theobromin jóságát egy részt a színtelenség, lehető 

szagtalanság·, vízben könnyű és tökéletes oldhatóság 11atál'ozza 
iueg, másrészt a tl1eobromin n{cnnyisége és annalz a tisztasága~ 
úg·y szintén a salicylsav 1nennyisége és tisztasága. 

A theobronün 1nennyiség,éuek a inegbatározása, kövctkozölcg tör-
ténik„ 

Egy bizonyos lomért n1ennyiségll. dinrotinnek vizes oldatát h[g sav
val pontosan közömbösítjük1 inidőn a thoobronün kicsapódik, iníg a sali
cylsavas nálriu1n oldatban marad .. A kicsapoclott theobromint szll1·Gt1 össze
gyüjtjük, szárítjnk, s lemérjük. 1fegjogyzondő1 hogy kevés theobrornin ol~ 
datbttn 1narad ez azért történik1 inert ezen alkaloidát a salicylsavas nátrium 
oldja. '{ulpins szerint ezen veszteség nem tetemes p. o. 2 gr1n. kifog'ásta
lan dinretinbí51 a szűrőpaplron összegyüjthető 0.83 gr1n. theobromin s csak 
0.1::3 grm. 1nogy át a szí'..'trőn; ha a két összeget összeadjuk 0.86 grru. a mi 
meg'fe!ol 48°/0 tbeobromin ta1·talomnak anynyi van a Knoll~félében. 

A szűrőn összegyfijtött thcobronün tisztaságára nózve fontos, bogy 
vigyázatos hevítésre olvadjon meg1 hogy sublimá!ható s nátronlúg'ban tel· 
jesen oldható legyen, hogy platina lemezen maradék nélkül égjen ol. I-Ia 
mindez 1negtörtóniki ügy kizárhatjuk a coffein, va.Jamint más fertőz() 
anyagok jelenlétét. 

.t\ salicylsav 1.nennyiség·ét következőleg luitá1•ozl11itjuk 1ncg: A t.heo~ 
bromjn eltávolítása után visszamaradó szüredéket, valamint ii mosóvizet 
beletöltjük egy csapos tölcsét'be, aethert öntünk hozzá és rázzuk. lt:o\<o;ás 
után 2 gr1n. 25°/0-os sósavval megsavanyítjuk1 s üjra jól összerázzuk. A 
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vizes és aethores oldii.t elvál;.i.sa után az aotheres oldatból egy lemért próo 
hát üvegcsészébon bepárolnnk, a maradékot 100°~nál kis7.árítjuk, lemérjük 
és ebből kiszámítjuk az egész aetberes oldatban, azaz a lemértkészít1nénya 
Len foglalt salicylsava.t. ·'lnlpius szerint, ennek nem szabad többet tenni 2 
grm. diuretint vévo alapul ű. 77 g"rammnál. }la több a ma.ra,dék

1 
akkor, vagy 

a szabályszerűnél több nátrium salicylátot tartalma?; a készítmény, vagy pe" 
dig nem más a,z, nünt theobrominsalicylátuak keveréke uátriumsalicyláttal, 

A diuretin jól zárt üvegdugós üvegben tartandó, ollenkezö esetben 
felbomlik. 

1~ra: 1 grm. 25 kr. 

T l!ym. o l mn. 

C„H140~0„H3(03 H,)(CH:i)OH, tömecssúlya 150. 

Szá1·mazik a thynrns vnlgaris L.-tól (labiatae, ajakasok). 
A Középtenger melletti országokban honos örökzöld, ág

bogas, l~jcsiny cserje. 
A kalrnkfíí levele S-12 mm. hosszú s felényi széles, 

hosszas tojásdad, vagy keskeny lándzsa alakú, rövid nyélczés, 
a nyólczénél elkeskenyedik, széle annyira visszagöngyölödütt, 
hogy a száraz levél tüszerűnek látszik; ép szálú, mindkét ol
dalt fG.lléres 11a1nvas, szőrös, rnirig;yes. A n1irigyek: barna vörö
fJes pontok:nalc látszanak:. ICal{tszszorü virágai fel1éres vörösek, 
illatos szagéiak és ízüok. 

Allntrészek : l"/0 ,illóolaj, a mely thymenbiíl (C'"H, 6) 

cimenbiíl (C, 0H 14 ) és lhymolból (képletét lásd a czimnól) áll. 
A thymol hidegben kijegeczeclik az olajból s annak körűlbelől 
'
3 

4 részét teszi. /'1 thymus vulgmison kívül még hasonló ola
jat tartaln1az az J~szak-1~mél'il\:ában 11onos earu111 ajO\\ran Ben~ 
tham és Hookor, valamint a rnonarcla clidyma L. és m. punc
tata L.) 

A gyógyszel'! az illóolajból kiváló thymol képezi, a mely 
szép t.áblaalakú kristályokból á11, thymus olajra emlékeztető 
szag'gal; füszcrcs, ég·ető ízü, 44°-nál tnogolvad s 2H0°~11ál forr, 
közönséges hőnél a vízben lesllpped, lm azonban a vizet thy
mollal együtt addig hevítjük, míg a thymol megolvad benne, 
akkor mint olajszer(i rótog úszik a vfa tetején. Hevítve teljesen 
elszáll és aetherben könnyen oldható. 
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Azonosság megállapítása. 
Nátronlúg'ban feloldva sósav hozzá.adására ineg·zavarorlik. 
Jijgy rés7' thyn1ol 4 rész k:énsavban 11icleg'en sárgás, enyhe 

hevítés mellett szép rózsaviirös színnel oldódik, ha ezen olcla
tot 11 térfogat vízbe öntjük s e keveréket 35-40"-míl fölös 
mennyiségű szénsavasólommal időnkénti felrázás rnellet.t állani 
hagyjuk, akkor nz átszűrt folyadék kis mennyiségíí vaschórid oldat 
hozzáadására szép ibolya színeződést nyer. Uigy kis jegocz thy
molt oldva 1 kcm. eczetsavban, ha ez oldathoz () csepp kén
savat és 1 csepp salétromsavat adunk, szép kékes zöld színe
ződés áll elé. 

.„Vizsgálat. 

A thyrnol vizes oldata (1:1100) se ! Szinvá.ltozá.s1 th1ztátalan készít~ 
a vörös, so a kék lakn1nst ne változ-· j niény jelo 
tassa. 

1'1._ Ú)nti oldalhoz pár csepp Yaschlo~ ! Iboly11 S7.Íncz61lés carbolsav. 

rid oldatot advCT, no keletkezzék lbo ' 
lya szíuoz6dés. 

_Ara: 1 grm. 8 kr. 

'I' i l i a, 

- Há:rsvi:rág. -

Szlirmlilzik a tilia grandifolia és tilia pal'vifolia Ehrb,
tiíl (tilinceae, luíl'sfélók). 

A tili:i granclifolia Emópa délkeleti vidékein Közópomó
púba.11 eg·észen északi Nén1etorszúgi~; 1 a parvifolia rnog egész 
Európában elterjedt nagy fa. Nálunk mindkettő előfordul, 

_,:\._ gyógyszert terebvirágzata képezi, 1no1y a t-i1ia grandi
foliánú.l jnnins végén nyililc és kékes színlí

1 
5-6 vii·ágból úll, 

alsó lapjukon világosabb zölclszínü, az el'ok mentén, alúl fehé
hél'es szfö'ű levelekkel; a tilia parvifolia <lLLS virúgzatú, alsó lap
.]nkon kékeszöld, sárgás, völ'ösos színCi levelekkel bír, 2 héttel 
kósőbb nyilik. 
, _ 1:- Y]l'ág'zat ki1encz virág· nyélczéje, n 11101yek egjr n3rélé 
folynak össze 1 hozzá van nőve egy sajátságos szárnylevélliez 
egészen a levél közepéig·, a 111ely papirvékonyság·ú, hárt3rás 
11osszas, épszé]ű és zöldessú.rg·a. ' 
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A virág'zat háron1-ltilencz virágnyélczéje1 a n1Blyek: 6-8 
111111. hosszéw.k, eg-y nyélló folynak össze, a mely a levele hon
aljúból ered, eg·y sajátság·os szárnylevéll1ez (n1urva) van_nak: 
hozzzánövei egészen a lovél közepéig. 

l_T_; szárnylevól lúndzsaalak:ú, papirvélz:on3rságú, 11úrtyasze1·ííJ 
épszéli'.i és zöldessárgás szí11ú. 

.A sárgás-fel1éres virágok 5 fel1éres, 11osszas tojásdad, 
kehely levelének belső oldala szőrös ; 5 viráglovole pedig s:írgás, 
kopasz és hosszabb a kehelynél; sok hirnesek. 

Frisen kelle111es illatúak:, száradva 111njdnern szag'talanolc, 
édeskés íz[iek. 

Allmtrészek: nó"vényi nyálka, czukor, cse,1·sav, illóolaj nyomai, 
Ö~szetbveszthetíi a drog vagy lehet közte: 

1'üia to1uenlosu 1\Iönch (tilia argentoa Desf. t. pannonica Ja.cr1); 111l,·
g,yobhak, 6-12 Yirágú, hi1nszálai 5 kötegbe nőnek össze 

1~ra.: 10 grni. 3 kr. 

Festvények. 

A festvényok, n1clyek elncvezéNüket színes voltuk: 
n1iatt i1yertó1c1 ~ szo1·os értcle1nben véve1 növényi \•agy álla.ti 
anyagoknalz áztatás vagy pállítás által nyert ki vonatai, 111 int 
p, a tinct. aconiti, tinct. cant.lrnridum st.bbi, tágabb é!'telemhon 
vóve azonban nerr1 eg:yeb0k rnint különböző anyag·oknak:: cgy·
szerü oldatai, mint Jl· a tinct. g-uajaci, tinct. jocli sthbi. 

A Lincturák1 -- a szerint a niint a kivonásra vagy oldásra 
lcülönböző an3rngokat használunk, -- különböző e]novcr,óst nyer~ 
i1elt; így 11a az előállJtásra · borszeszt alkaln1aiunk, ak1zor 
a k:észítn1ény tin('tnra s1riritu.osa; 11a a szesz inellett aotl1ort is 
használunlc, alckor t·incin1'a aetherea .: 11a aránylag sol< vü~ot alkal~ 
I11azunk, aklcor ·t,inctnra uquosa1 s végre 11a az olüállításl1oz bort 
is1 vagy cs a le ·tisztán bort 11as7.nálunk, akJzor t-inctura 'V·inosa 
elnevezést nyer. 

A tincturák általános vizsgálata. 
A tinctnrik tiszták, többnyire átlátszók legyenek, s a inogfelelö színe 

ue11 ízzel és illatta11 továbbá a n1egfelelö fajsúlylyal, alkohol tartalomn1al és 
száraz lllftl'fH_lékkCTl hirjanak. 

Ll {ajsúllJ ·nwghatú·l'ozds ü1jsúlymérövel történik. 
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A szát·a.e: inaradék n1e1111.yiségének '/Jl.eghatá·rozása oly módon történik, 
hogy 10-20 g'l'm. tincturát egy ismert súlyú porczellán-

1 
üveg- vagy pla

t.intégelybe mérve, vízfürdőn elpárologtatunk, s n.z igy nyert maradékot 100 
C. foknál addig szárítj L1k, míg súlyveszteség többé nem áll be. 

.A.z alkohol tartaloni nieghatározcísa. Ezt ely rr1ódon eszközöljük, hogy 100 
köbcm. tinct.urát, lehetőleg szárazra, párolunk lo, s a párlatot lepárolt vizzel 
100 köbcentímóterre kiegészítve, meghatározzuk fajsúlyát, a miből az ismei't 
táblázatok segélyével, az alkohol tartalom, könnyen megállapítható. 

A tincturákat hüvös és lehetőleg sötét helyen jól záró üvegdugós 
üvegekben tartsuk, s kiszolgálás előtt a netalán képződött üledéket, filtrálás 
által távolítsuk el. 

Tinctul'a abshltbii composi.ta. 
- Összetett ·ii:römfestvény. -

Tiszta, átlátszó, sötét z6ldesbarna, hosszabb állás után 
sárgásbarna sz1n11 folyadék:, n1elynek ig'en l\:eseríí. íze, s füsze= 
res illata van. 

FaJsúlya 18 C. foknál 0. 937 1). 
Száraz llHJ,ratlék 100 e. fokná.l nyerve 2.626°/o 
Ha1nú 0.145l0/0 • 

ÁTa : 10 grm, 3 kr 

t Tinctiua acnnttL 
~ Sisakvi:rágfestvény. ~ 

Tiszta, átlátszó. barnássá1•ga folyadék, melynek kezdet
ben kesernyés, később csípős égető íze van, s a nyelvet né-
1nileg érzéketlenr1é teszi. 

Fajsulya. 18 e. foknál 0.9LJB. 
Száraz Inaradék 100 e. foknál n,yervo G.G43°/o· 
Hamú 0.2490/0 • 

Aconitin C!l31-I,uNÜ1~ tartalo1n O.OG-Ü.1L1°/0 • 

Az aconitin. mennyiségének 1neghatározása. 
Egy porczellán vagy i.i.vegcsészóbe 50 grn1. fesLvényt inérvo, s 20 

grm. lopát•olt vízzel, melyben előbb 0.2-0.3 gr1n, bork6s<tvat oldottunk -
fölhigítva, vír.fürdőre helyezünk, s folytonos keverés mellett, az alkoholt 
bel6!e olüzzük. A maradékot, (ha. kevesebb loune) lepárolt vízzel 20-30 
gTmra kiegészítjlik, s pár órai állás után, 1011árolt vízzel megnedvesített kis 

1
) Idő rövidsége niiatt a festvények fajsúlyáti száraz maradék - és 

hamü 0/0·át nem határozhattam meg szcrnélyesen, s így uz itt közölt ada
tokat Dr. i\íoldoványi Istvú.nnak a Gyógyszerészi Közlöny 1883-ik 00-ik szá
mában meg'jolent dolgozatából vetten1 át 
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szuron, egy jól zárható választótölcsérbe szűrjük. Az ily módon nyert és 
savi hatással biró oldatot1 - hogy abból a még jelenlevő gyantanemü anya~ 
gokat és szerves savaka.t eltávolítsuk, - a választótölcsérben 15 -20 kbcm. 
chloroforuunaJ kjrázznk, 2--3 órai állás után (ópp úgy a mint azt az aco~ 

nitum kivonatnál Ját.tuk)1 a chloroformot (lninthogy abban n1ég ekkor alka~ 
Joida nincs) eltávolítva, a vissza maradt oldatot kevés szénsavas káliummu,l 
határozott lügossá tóve, hárornszor egyn1ásután és pedig 20, 10 és 5 kbcm. 
chlorofor111rnal kirázzuk, s 1ninden kirázás alkalmával 2-3 óráig érintke~ 
zóshen hagyjuk a két (cbloroforn1os és vizes) réteget egymással. 

Végro a három kirázás által nyert chloroform oldatokat, og,ymH.ssal 
egyesítve, egy egyenes falú, jeg·oczítő üvogtálhóli közönséges hőnél elpá-" 
rologni hagyjuk; a.z ily m6tlon nyert alkaloida jogeczeket, kénsav fölött 
addig· szárítjuk, iníg súlyveszteség többé nem áll be, s aznLán lemérjük 

AzonossáM; n1eg·n1egállapítása. 
A most en.11ítctt 1uódon nyert alkaloida (aconitin) a festvóny azonos

ságának meghatározására is szolgálhat, a inire nézve lásd az aconitin azo

nossági meghatározH.sát.. 
Az aconit.in mennyisége a helladonna festvénynól loírt 1uóclon, titrá

lás á.ltnl is meghntározha.t.ó, a 1nidéín is az álkáloida által megkötött minden 
köbcrn. 1/

10 
normál sósav, 0.00533 g1'tn. aconitinnak felel meg. 

Egyes adagja legf'iiljebb 0·50 grm. 
Napi adagja legf'öljebb 1·50 grm. 
Ára : l 0 grrn. 7 kr. 

t Thwtura aloes. 
- Aloefestvéuy. -

Tiszt.a, nagyobb mennyiségben nem átlátszó, sötét, zö]-, 
desbarna folyadék, melynek renkivűl keserű íze van 

.Fajsúlya 18 C. foknál 0.974. 
Száraz 1naraf1ék 100 C. foknál nyerve 14.937°/0 

H:unit 0.0403°/0 

_t'.._ra : 1 O gnn. 5 kr. 

Tinctura amai·a. '.l'lnchna stomacbica. 
- Keserű festvé:uy, Gyomorerösitő-festvény. -

'l'iszta, átlátszó, zöldesbama, hosszabb állás után sárgás-
barna folyadék, melynek fűszeres, keserű íze, s áromás illata van, 

Fajsúlya 18 C. foknH.l Oa995. 

Száraz maradék 100 C. foknál nyerve 3.205°/0 

lia.1nü 0.422°/0 

Ára: 10 g.rm. 4 kr. 

'i' 

·' ! 
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Thrntura nrnicae. 
Kappanöxfestvény. -

Tiszta, átlátszó1 barnássárg>1 folyadék, melynek csípös, .füszo-
xes keser11yés íze, s árnikára ernlék:eztető sajátság·os illata van. 

l!'ajsúlya 27 e. foknál 0.826 

Száraz nuu·adék 100 C foknál nyerve G.ü+Go/
0 l-Iamú O 2140;

0 

Ara: 10 grrn. 3 kr. 

Tinctura 1rn1·1u1tforum corlJcmn. 
Nara:ncshéj:festvé:ny. _,__ 

1'iszta, átlá.tszó, barná.ssá1·ga vag·y vörösossárg·a :fol:yadék, 
melJrnek: Jcesorü, narancshéjízo, s narancsillata van. 

Fajsúlya 18 C. fokr1ál 0.D44 

Száraz rua.radék 100 C. 1'okn1H nyerve 5.688v/
0

. 

Hamú 0.120°:
0 

Ára: 10 grnI. 4 kr. 

'_Ciszta, átlátszó) barnássárg·n. folyadék, n1el,y kesernyés 
'rzlí; kiilönös illattal a%onban nem bír. 

_Fajsúlya .18 C. foknál 0.802 

Száraz 111a1·adék 100 C. foknál 3.:JD0"/
0 

1-Iaiuú 0.208°/G 

Alk<iloida tartalon1 (atropin C17 H2~N0~ 1 hyoscyarniu C17 II~~N0111 és bíyoscin 
c17H~u N OH) O.OG-0.120;0. 

.t\z álkáioidák 1nennyiség-ének meghatározása. 

50 g'l'Ill. festvényt kivonat sürűre párolva, a maradékot 3 kbcnt. ú!ko· 
hol és H köbcm. lepá1,olt víz kevcrékébon oldjuk, s az oldatl107- 1 köbcm. 
ám1noni<it adva, egy választótőlcsérben előbb 20

1 
azután kétszer 10-10 

köbcm. chlorofornunal rázzuk ki 

A vizes alkoholos folyadéktól elválasztott és egymással egyesített 
chlorofor111 i·Gszekot1 vagy lepá.roljuk vagy elpárologni hagyjuk, s a maradékot 

(épp ügy a mint azt a belladonna kivonatnál láttuk) 5 kbctn, 1/
10 

norn1ál só
savban (a mi 50 kbcm. 1/rno normál sósavnak felel meg) oldva

1 
(ez által a 

sósavnak bizonyos részét az álkáloitl megköti) pár pe1•czig vízfürdőn hi vít-

1 

! r 
' 1 
' ' ! 
1 
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• „ „ I' ··k s a 3 •• ,·1•10··par)irt kevés vízzel . után mossuk. J<~kkor a J~,mepzITTuru, ·• ' . . . 
s:?.ürlóhez indikator gyan:ínt egy pár csepp cocClonella testvén;yt adYa, 1/rno 

·1 1 1·1 · . l (a fölösleg·es 1neg nem kötött sósavat) addig titráljuk HOl'Jna <a J ugga e ·- 1 
vissza niíg a folyadék ibolyavörös színeződést nyer . . 

'l\finthogy az nlkaloiditk úHal megkötött 1ninden kbcm .. 1/1,00 norn:tiJ 
, 0 üí/2 8lJ oTm alropinnak (beleértve a jelonlevő byoacyan11nt os hyosc1nt 

sosa:vi · < o · · h "lt '/ m'l kalihíg· · ) 1· 1 1 eo· 81111 élfog·va, a visszatiti·<Uásra el aszna 100 nor a ' -
1s e e n1 01 , i::o k .. b f 't ró ·· · · k ~ , át levonva az 1 normál sosav o o cen n11e e ~ kobcont11netere1ne ::;za1n 1 - 100 . , 

·· l"k t o Oü2öü-czel szorozva inegtaláljnk az alkálo1dak azon bol s a 1nara.c e o . ' . . 
' · é ··t ruely a vizsgálat alá vett úO grrn. ffistvényben Jelen van mennyis ge 1 a • < 

Azonosság rneg·állapítása.. , __ . , 
Ila a 11108t leírt titrálás után a kénil6t, kálilüggal lugo<>:-:ia. lev~, acther 

1 k , ,' r k S 'lZ flCther vag)' cblorofOl'lllOJdatot el.va.la:;;;ztVl1'> vagy chloroformma ua:r.zu , < ·' • • , , • 

egy iiorczellán csés7-ób6l elpárologni hagyjuk, akkol'. a v1sszamara.dt. nlkalo~
, · ] ' lelést úgv eitJ'iik meg a 1111nt a:r. a bel!arlouna k1-dával, az azonossag1 re111 „ , 

voua.tnál tál'g·yalva van. . . 
t f t • ·,1 lei1·t 1uódon ln-Az aikáloidák 111ennyisége, az acon1 nin 88 venynb 

rázás {súlyolcn1zés) által i::i Jneg·hat.ározhatö. 

Egyes adagjci legföljebb 1 gTrn. 

Nwpi adagja leg{iiljebb 4 grrn. 
Arn: 10 grn1. 7 kl' 

t 'l'hrntura ca1mabis iml.imrn. 
~·- Indiai kenderf~stvény. --

Tiszta, átlátszó, ziildosbarna folyadék, melynek keserü íze 
és sajátságos bódító iJla.ta ·van, s rncl~ n1~r :gyenlő, rncn~1y1"~ 
ségfi víri J.iozzáadására.1 finorn gyantareszok lc1valasztasa IJ11att

1 
tejszerií zavaros keveréket (emulsiót) képez. 

.Fnjsúiya 18 C. foknál O.fl25. 

Száraz n1aradék :lOO C. foknál nyerve 1.172°/u 
Ha1nú O.l8'1°/0 

Egyes adagja legfiiljeúú 1 grm. 
1Yapi adagja leg{iiljebb 4 grrn . 
'L1artsd fcl\:ete llvegben. 
Ára: 10 g1·1u. 6 kr. 

t Tinctura mmthal'idum. 
- :Kö:risbogá.rfestvény. -

Tiszta, átlátszó, zöldessárgás vagy barnássárga folyadék, 
:melynek csípős, égető íze és kőrisbogárra emlékeztető illata van; 
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bőrrel érlnt1zezve enyl1e égetés és gyönge vörösödés áll be, s 
elpárologtatva zsiros maradékot hagy hátra. 

Fajsúlya 18 C. foknál 0.850. 
Száraz 1naradék 100 C. foknál nyerve 3.040o/o
H111nú 0.0283°/

0
• 

Canthari<lin C10II12 0 4 tartalom 0.08-0.10. 

A canthariclin n1ennyh1Cgének tneg'határozása. 

Egy porczellá.n vagy üvegcsészébe 50 grtn. fostvényt, 5 grn1--:ámmoniát és 
10 gnn. lepárolt vi>~et összemórve, vízfürdőn folytonos keverés mellett ad~ 

dig hevítünk, míg az alkohol elszáll; ekkor, hogy a festvényben levő cant· 
haridint

1 
biztosan cantharidinsavas a1nn1oniákká alakíthassuk, öntsünk a 

keverékhez n1ég· kevés am1noniát, s ezután a zavaros folyadékot egy jól 
záró választótölcsérbe tóve, rázzuk ki aethc1•rel 1 (hogy er, által a zsiradékot 
eltávolítsuk) ogyrnásutá.n többször (míg az aelher többé színeződést nen1 nyer). 

Az aethor eltávolítása után visszamaradt tiszta folyadékot kevés big·í~ 

tott kénsavval mcgsavanyítva, az ily n1ódon szabaddá lett C'antharidint most 
eb1oroformmal többször egymásután rázzuk ki. 

Az egyesített chlorofonnos oldatokat eg·y üveg vagy porczelláu csészó· 
bői enyhe hlínél elpárologtatva, visszamaradnak a {kevés zsirnemft anyagtól) 
még kissé zöldes szinü cantharidin jegeczok1 a melyek pá,r csepp szénkéneg· 
gel leöntve, eléggé megtisztítbatók; ekkor a jegeczeket 100 e. foknál kiszá
rítva, leu1érjlik, (Schneider, V'ogcl, Commenta1•), 

Egyes adagja legfo'ljeúb 0.50 grm. 
Sapi aclagja legföljebb 1 grm. 
Tartsd fekete üvegben. 
_A.ra: 10 gnn. 10 kr. 

l'inctura castorei. 
- Hódonyfestvény. -

Tisita, átlátszó, sötét vörösbarna folyadék, mely 
kesernyés ízzel, s a hódony sajátságos illatával bir; 
v:tz hozzáadására nagymenn;riségű g,yanta k:iválása 
sárgásfehér tejesedést nyer. 

Fajsúlya 18 C. foknál 0.939. 
Száraz maradék 100 C. foknál nyerve 15.33°/0 • 

Ha1uú 0.15·7;0 °. 
\'izsgálat. 

árornás~ 
s mely 
mellett, 

1. 1-2. grm. hódonyfestvónyt 5~ -6 
grm. lepárolt vízzel fölhigitva 1 az Hy 
módon keletkezett zavarodás fölösle
ges mennyiségű ammonia hozzáadáfi 

Ha ammonh1, hozzáadására a. folya
dék megtisztúl, illetőleg a gyanta1·é
s?:ek föloldódnak1 akkor a festvény 
amerikai (kanadai, angol) hódony he-

+ 

1 
# 
l 
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sára se tünjÉ'k el, illo.töleg a kivált 
gyanta.rés?:ek ne oldódjanak fel (Túl~ 

~ág-os annnoniától a folyadék esetleg· 
kiderül, azonban a gyant.arészek nem 
oldódnak föl.) 

lyetts?:ibél'ia.i (európai, orosz) hódony
ból lett előállítva. 

1ira,: 1 gr. 7 kr. 

'J'l.nct1.1.1·a ch!nae composlta. 'J'lnctura 
roborans Whyti. 

Összetett china-fest.vé:n.y. Whyt erösitö festvénye. -

Tiszta, átlátszó, vörösbarna folyadék, melynek erösen ke·· 
serű, f1Iszeres íze

1 
s a narancs és fahéj együtles illata van. 

Fajsúlya 18 C. foknál 0.928. 
Száraz nutraclék 100 C. foknál nyerve 2.958°/0 • 

Hnrnú 0.0743°/,1• 

Alkáloida tarta.Ioin (chinin, chinídin stbbi; litsd a következő k:észí.t~ 

món;yt) 0.25-0.35°/0 • 

Ára; 10 grm. 6 kr. 

'l'lnctura chlnae simplex. 
-- Egysze:rii ehir1a-festvény, -~ 

Tiszta, átlátszó, vörösbarna folyadék, melynek erősen ke· 
serü ize van. 

Ji'aj§úlya 18 e. foknál 0.920. 
Száraz n1aradék 1.00 C. foknál nyerve 3.259°/0 • 

Han1ú 0.205°/0 • 

Alká.loida tal'talom (chinin C20H.14 N2 0 2 ; chinidin \?) C~ 0 1-IHNa0~; oin·
chonin C1uH22 N20; cinchonidin Ct 9 f-I22 N.1üJ; 0.4-0.ií 0

/ 0 • 

A'.h alkaloí<la n1eunylségének inoghatároz.ása. 
50 gnu. chioafestvényt ogy porczellán csészében sürü kivonr~L állo-

1nány1:,a bepárolva, a továbbiakra nézve úgy járunk el, a mint az1 a china~ 

kivonatnál tárgyalva van. 

Azono§ság 10.eg·d.llapítása. 
A most említett módon nyert a.1káloidák:, a fostvény azonosságának 

ineghatározására is szolgálhatnak, a inire nézve lásd a chinakivonntból 
nyert alkaloidáknak azonossági meghatározását. 

Az alkaloidák mennyiség·o a belladonna, festvénynél leírt módon, tit-' 
rálás álta.1 is meghatározhátó, a midöu is az alkáloiclák által megkötött min
den kbcm. 1/

100 
normál sósav 0.00324 gr. álkáloidának felel rneg. 

Ára: 10 grru. 8 k1•. 

45 
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'l'inct.ura chmamomi. 

Tiszta, átlátszó, vörösbarna folyadék, melynek Meskés 
fűszeres, csípős íze, s némileg fahéj illata van. 

Fajsúlya 18 0. foknál 0.928. 

Száray, maradék JOO C. foknál nyerve 1.3270/0 • 

Han1Ú 0.0706°/0 • 

Ára: 10 grm 3 kr. 

t Tinctura colch:icl seminum. 
- Kiki:rics:m.ag-:festvény. -

Tiszta, átlátszó, világos sárga folyadék, melynek igen ke-
serű íze van. 

Fajsúlya 18 C. foknál 0,934. 

Száraz; Jna1·adf.k 100 e. foknál nyerve 1.661°/o· 

Hamú 0.136°/0 • 

Colchicin C2~H2LN00 tartalom 0.10-0.12°/0 • 

A colchicín n1ennyii'..iégéoek meghatározá~a 

50-100 grnL festvén,yt egy porczellán vagy üvegcsészóbe mérvei 
vízfürdőn, folytonos keverés mellett belőle az alkoholt elűzzük, s a maradé~ 
kot - ha szükséges - kevés vízzel fölhigítjuk, s pár óráig állani hagy~uk; 
ekkor az oldatot egy jól záró választótölcsérbe ·mérve, a szűröpapirt kevés 
lepárolt vú.::zel jól utánrnossuk, s a szüredéket egymásután 3-4-szer, 5-15 

grm• chloroforinmal kü·ázzuk. 

Ekkor az egymással egyesített chloroform részeket, elpárologni hagyvat 
a maradékot újra vízben oldjuk, az oldatot n1egfiltráljuk, s chloroformmal 
újra többs:i:ör egymásután kirázzuk. 

. A.z egymással egyesített, chloroform részek elpárolgása után visszam 
maradt, eléggé tiszta colchiciot, 100 C. foknál kiszárítva lemérjük. \Schnei~ 

der, Vogel Commentár.) 

Azonosság megállapítá~a. 

Bz a most említett módon nyert colchicinnel oly módon történik, a 

mint az a colchicinnél tárgyalva van 

Egyes adagja legföljebb 2 grm. 
Napi aclagja legfb'ljebb ö grm. 
.1\ra: 10 grm 6 kr. 

1 

1 

l 

i 
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t 'I'im:itura colocynthidum. 
-- Sá:rt8k~festvény -

Tiszta, átlátszó, világos arnnysál'ga folyadék, melynek rend
kívűl keserű íze V<ln,. s mely lepárolt vízzel bárminő arányban 
keverve, nem opálizál, nem tejesedik meg. 1

) 

Fajsúlya 18 C. foknál 0.912. 

Száraz maradék 100 C. foknál nyerve 1.704°/0 • 

Hamú 0.206°/0 • 

Egyes aclagja legföljebb 1 grm. 
Napi ad1gja legfb'ljebb 3 grm. 
Ára: 10 grm 8 kr 

t Tinctura digitaUR. 
- Gyü.szünke-festvény. -

Tiszta, átlátszó, zöldesbarna, hosszabb állás után sötét 
sárgásbarna folyadék, melynek keserű íze, s némileg a digitalis 
sajátságos illata van. 

Fajsúlya 18 0. foknál 0.932. 

Száraz maradék lúO C. 'foknál nyerve 3.358°/0 • 

I-lamú 0.237°/0 • 

Azonom'1ág megállapítása. (ltalie szerint.) 

10 gr111. fest\·ényt egy porczellán vagy üveg csészéből elpárologtatva, 
a maradékot 4 köbcm. lepárolt vízben oldjuk i ezen oldathoz olomeczetet 
adva, csa·padék kelc!kezik, moly1·ől a leszűl't folyadékot egy választó tör~ 
·csérben cbloroformrnal jól kirázzuk; a chloroform elpárolgása után nyert 
maradék, kevés tömény kénsavval megnedvesítve, s kevés bromvizet adva 

hozzá, ibolya színeződést mutat . 

Egyes adagja legföljebb 1 grm 
Napi aclagja legfb'ljebb 5 grm. 
Tartsd fekete üvegben. 
Ara: 10 grm. 7 kr 

1) Gyógyszerkönyvünk o festvónyt tudvalevőleg a roagvaitól megfo,;z
tott sártökgyü1nölcsböl állíttatja elő, s az ilyen kószítroéoy víz hozzáadá
sára norn opálizál; ellenben a tisztán mag'vakból vag,y magvak és gyümölcs~ 
:böl nyert készitmény (10-16 rész) víz hozzáadására többnyire opálizál vagy 

megtejesedik. 
45' 
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'l'inctura eucalypU. 

~- Eacalyptus-festvén y. -

Tiszta, átlátszó, sötét barna, kisebb rétegekben zöldesbarna 
folyadék, melynek fűszeres kesernyés íze, s az eucalyp1.us illaná 
o!Ajára emlékeztető kellemes illata van. 

i~ajsúlya 18 e. foknál 0.923. 

§zá1·az inaradék 100 e. foknál nyerve 2.964°/o. 
Ha1nú 0.188. 

Tartsd fekete üvegben. 
1lra: 10 grm. 4 kr. 

T.inctul'a galfal'um. 

Tiszta, átlátszó, sárgásbarna folyadék, melynek erősen ösz
szehuzó, fanyar íze és savi kérnhatása van; vJzzel bármi116 
arányban tisztán koverhet.ő, vaschloridoldat hozzáadására (tan
nrn tartalmánál fogva) kékes fekete csapadékot választ le. 

]fajsúlya 18 e. foknál 0.924. 

Száraz HlUi'a.dék 100 e. foknál nyorve 13.7080/o 
Hann\ 0.1740/0 • 

_Ara: 10 grm. 7 kr. 

'l'hwtm·a guajaci resi111ui. 
- Qu,ajakgyant.a·festvény. ---

Tiszta, átlátszó, sötét, vörösbarna folyadék, melynek némileg 
}(esernyés 11osszantartó csípős füszeres ízo és ::iajátságos illa
ta ·van. 

Egy pár csepp vascllloridol<lat hozzáadására sötót kékes vag·y zöldes (las· 
sanként halványul6) S7,Íneződóst nyor; vízzol fölhigítva világos pir•os tejese
dést mutat.1 mely ámmonüt hozzáadására eltünik, a folyadék kitisztul, és 
zöldes vagy ba1·ná.s sárgás színbe megy át. 

Fajgúlya 18 C. foknál 0.889. 

Száraz inaradék 100 C. foknál nyerve 18.1330/0 

Hamú 0.01720;0 

Ára: 10 grm. 7 kr. 
• 1 

1 

[ 
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t Tl11ct.ura ipeeacuanllae. 
Hányt'9.t6gyöké:r-festvé:ny. -

rrisztaj átlátszó, barnássárga, vagy vörösesbarna folyaclékt 
n1ely k.esernyés ízzel, s 3-::lrész vízzel fö1bigítvaj az ipecacuanha 
sajátságos illatával bir; az ily módon opálizáló koveréli: kevés 
szénsavas nátrium 11ozzáadására kide!'ül. 

Fajsúlya 18 C. foknál 0.933 
BzAraz n1arallék 100 C. foknál nyerve 2.0\:12°/0 

}fa1nú 0.111°fa 
Ernetin C8):-I40 Ni0u(?) tartalorn 0.30-0.84°/0 

Az eml"tin mennyisép;ének meghatározása. 
50 grm. fostvéoyt egy po:rczellán csószébfíl vízfiir<lön elpá1•olo'Statva, 

a maradékot 5 grm. n1észhydráttal összekevet·jük és kiszárítjuk; oznlán a 
s:.-:áraz tön1eget egy extrahálókés?.ülókbou chloroforrntna.l klvonjuk, s a chlo
roform elpál'olgása ulán nyert, s kissé sárgás színű 01notint 100 C. foknál 

kiszádtva len1órjük. 
Azonosság n1eg;úllapitása.. 
A most említett módon nyert emetint kovés higít.oft sósavban oldva, 

s a1' oldalhoz kis mennyiségíí chlormeszet a,dva, a?. emetin azonosságára 
jellernzö sárgásvörös színeződés áll be. (.:SchnHider, Vogel Comm.) 

Egyes ada.gja legfö?jeúb 2 grm. 
Napi adagja legföljebb 10 grm. 
1~rrt : 10 grrn. 1 ö kt'. 

t 'l'l11ctura jo1li. 

- J'ód~fest·vény. = 

Tiszta, átlatszó, sötét vörösbarna folyadék, melynek erős jod
illata van. 

A bőrrel órintkozve azt barnássárgára fflsti, e színeződés azonbnn,. 
amrnonia vagy natriumthiosulfátoldattal könnyen eltávolítható. Vizzol ke· 
verve, nagy roeunyisóglí jód válik ki; hevítve legkisebb ma1·ad6k: uél'~ 

kül elillan. 
Fajsúlya 18 C. foknál 0.8ü8 
Száraz inarallék nincson. 
Ha.mit nincsen. 
Jódta1;talom 9.099°/0 • 

A jóll inennyíségenek rneghathrozása. 
2 grm. jódfestvóuyt egy üveglombikba rnérve, s 25-30 g;r1n. lepárolt víz

\<:81 fölhigítva, Q_5 grm. jódkáli1nnot. (hogy oz által a viz hozzá adásá1•a ki-

li 
1 
ji 
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csapódó jódot újra oldatba vigyük, s oldatban tartsuk) adunk hozzá: most a, 

kémléhez indikátor gyanánt egy pár csepp keményít5oldat öntve, 1
/ 10 normál 

natriumthiosulfátolda.ttal addig titráljuk, míg a folyadék teljesen színtelen

né vált. 
lvlinthogy 1 köbcm. 11

10 
normál natl'iumtbiosulfáloldat0.0127 grm jód

nak felel meg, ennélfogva. a titrálásra elhasznált l/10 norm. · natriumthiosul
fátoldat köbcentimétereinek számát, 0.0127Dtel szorozva, megtaláljuk a vizs

gálat alá vet.t 2 grm. festvény jódtartalmát. 1J 

Egyes adagja legföljebb 0.20 grm. 
Napi adagja legfölje/Jb 1 grm. 
Jól záró fekete üvegben tartsd. 
Ára: 10 grm. 12 kr. 

. t 'J'inctura lobeli.ae. 
Porhon:rojt~festvény. -

Tiszta, átlátszó, zöldesbarna, hosszabb állás után sárgás~ 
barna folyadék, melynek kissé kesernyés és erősen csípős, karczoló 
íze, s kevés illata van. 

Fajsúlya 18 C. foknál 0.930. 
Száraz 1naradék 100 e. foknál nyerve 3.039°/0 • 

Hamú 0.2920/0 • 

Lobeliiu {1obelin) tartalma 0.04°/0 • 

A lobelin mennyiségének 1neghatározása. 
Ez kirázás (súlyemelés) által oly ruódon történik, a mint az, a sisak

virág festvénynél tárgyalva van. 
Azono~ság 1oegállapitása. 
A lobeliin mennyiségének meghatározása alkalmával nyert (világ-os

sárga, balzsamszerü, aetherbcn, alkoholban oldható, fűszeres illatú és er6sen 
karczoló ízü) lobeliint, valamely savat alig nyomokban tartalmazó kevés le
párolt vízben oldva, az oldatban ,iódkálium hozzáadására barnavörös; ká
liumhiganyjódid hozzáadására sárgás, és végre csersav hozzáadására fehér 

csapadék keletkezik. (Schneider Vogel, Com.) 

Egyes adagja lAgföljebb 1.0 grm. 
Napi adagja legfö'ljebb 3.0 grm. 
Tartsd fekete üvegben. 
Ára: 10 grm. 7 kr. 

1) Minthogy a, jódfestvény jódtartalma, hosszabb álláskQzben az ál
koholra bontó hatást gyakorol (a mennyiben bydrogén elvonása Jolytán, jód
hydrogen, aldehyd és aethyljodid stbbi. képződik) jennélfogva a régi ké
szítményben a jódtartalom valamivel (körűlbelől 1 1~ 0 részszel} kevesebb 

leend. 
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Tlnctura malatls ferri. Ti.nctura ferri pomati. 
~ Alma.savas vaaas-festvény. -

Tiszta, kis mennyiségben átlátszó, feketésbarna, higítva 
kissé zöldesbarna folyadék, melynek enyhén vasas íze és fűsze. 
res, fahéjillata van. 

Fajsúlya 18 C. foknál 1.067. 

Száraz maradék 100 C. foknál nyerve 15.4500;0 • 

Hamú 1.439. 

'l as tartalom 0.6~1°/0 • 

A vas mennyiségének meghatározása. 

20-25 grm. festvényt sűrű kivonat állományra sűrítve, a továbbiakra 
nézve úgy járunk el, a 1nint az az almasav as va.s-kivonatnál adva van. 

Ára: 10 gTm. 9 kr. 

t Tlnctura nucis vomicac. 

Tiszta, átlátszó, világos sárga folyadék, melynek rendkivűl 
keserű íze van. 

Fajsúlya 18 C. foknál 0.928. 
Száraz maradék 100 e. foknál nyerve 1.711°/o· 
Hamú 0.0590°/0 • 

Alkaloida tartalom (st.rychninC~1H22N~O~; brucin C~ 3H~6N~04 együtt 

véve) 0.4-0.5°/0 • 

Azonosság tnegállapitása: 
1. 10 ....... 15 csepp festvényt egy porczellán csészéből elpárologtatva, a 

nyert rnaradék
7 

salétromsavval megnedvesítve, sárgásvörös színeződést mutat. 
2. Ha nehány csepp festvényt egy pár csepp higított kénsavval keverve 

vízfürdőn bepárolunk, akkor (a jelenlevő loganintól) ibolya színeződós keN 

letkezik. 

Az alkaloidák n1ennyiségének 1neghatározíisa.. 
25 grm. festvényt kivonat sürűségre bepárolva s a mar•adékot 5 kbcm. 

lepárolt víz, 5 kbcrn. ammonia és 10 kbcm. alkohol keverékében oldva, az 
oldatot egy választótőlcsérben előbb 20, azután 2-szer ogymás után 10-'-10 
köb cm. chlorofonnmal rázzuk ki; az a1nmoniás folyadéktól elválasztott és 
egymással egyesített chloroformrészeket elpárologni hagyjuk s a maradékot 
10 köbcm. 1/

10 
normál sósavban (megfelel 100 köbcm. 1/ 100 normál sósavnak) 

oldva, a továbbiakra nézve úgy járunk el, a mint az a belladonna festvény
nél tárgyalva van. Az alkáloidák által megkötött minden köbcm. 1/ 100 normál 
sósav 0.00364 grm alkáloidának (strycbnint és brucint együtt véve) felel meg. 
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Az a.lkáloidá.k mennyisóge az aconHnrn f'est.véoynól leírt n1ódou, ki~ 
X'ázás súlyelemzés) által is megha.tározbat.ó, 

Egyes adagja legföljebb 0.50 grm. 
Napi acla,q,ja legfö'ljebb 1 grm. 
Ara: 10 grtn, 7 kr. 

t Til:wt11.ra opii crocata. 
-- Ti:i'lct·ura opii com.posita. Laucl.anum liq'to1idum Sydenhami. 
Sáfrányos mfi.kox1y-f-estvény. Összetett mákony~f~st·vény. Sy -

denhám. folyékony mákonya. 

Tiszta, átlátszó, sötét, sárgás-vöröses-barna, erősen felhi
gítva sárga folyadék, melynek csípős kesernyés, sáfrányos íze 
és erősen sáfrány illata van, s mely már rövid állás után is 
lerakodást képez. 

li'ajsúJ;ya 18. e foknál _J .014. 

Szá1·az :inn.radék 100 C. foknál nyerve 8.124°/
0

• 

_Hann'i 0.449°/
01 

1\1orphin C17 BrnN03 ta.rtalont 1°/
0

• 

1-~ niorphin rucnnyi~ég;ének nieg-határozasa. 
Oly rilódon törtónik, a lll1nt az nz egyszerü opium festvénynél tár~ 

gyalva van. 

Jól záró üveghon sötét helyon tartsuk, mivel olleneRotbon a kéRzít-· 
mónynek különösen a sáfránytól nyert színe elhalvá.11yul, s ezon kivűl a 
fennebh említett .ler·akodás gyorsabban áll elő. 

Egyes adagja legfö'ljebb 0.50 gTm. 
Napi cidagja legfO'ijebb 2 grm. 
Ára: 10 grm. 40 kr. 

t Tinctura opli simplex. 
Tinctu:ra anodyna si:i.nple.x. Egyszerű mákony~festvény. 

Egyszerű fájQ.aloJ.n-enyhitö festvény. -

Tiszfa, átlátszó, sötétbarna folyadék, melynek igen keseríí 
íze és erősen opium illata van. 

Fajsúlya 18 C. foknál 0,968. 

Száraz inaradék 100 C. foknál nyerve 4.486°/
0

• 

Ilamú 0.08810;0. 

Morphin C11 H1nNO~ tartalom 1°/0 • 
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.Azonosság ni :'gállapl tása. 

t. IIa valamely vasoxydsóhoz pL hjgított vascliloridoldatá.hoz egy no
hány csepp opium festvényt keverünk, akkor sötét vörös színeződés (mo
konsavas-vas) keleLkezik. 

2. I-Ia 1 csepp V[l,schlorfrlolda.tot 40-50 gr1u. lepárolt vízzol fölhigítva, 
3-5 csopp vörös védúg'sóoidattal kevel'Ünk1 akkor a~ oldat 15-+-20 csep1) 
opiu1n festvény hozz:ín.dáRárR (a ruorphin redukáló képesség~} fol,ytán) kékes 
színe7'ődést nyer. 

A 1norphin mennyiségének n1eghatá.rozása,, 

50. g-rm. opiumfestvényt eg'y is1uert súlyú porczellán csészében, víz~ 
fürdőn 15 grrnra párolva, e n1ci.ra.dékot lepárolt vízzel :Jtl grinra egészítjük 
ki; s 17 grm. an1n1onia és 8.3 gi'm lepárolt vízböl álló kevorók 2 gru.mj{tva.l 
keverjük ÖRsze; o kevoróket egyszer összerázva, az e czélra má.r o16re el
készített :10 etin. átn1é.rlíjíí szü1:(ípa.piron azonnal átszürjük

1 
s a leszürt fo~ 

lyadékból 32 grn1ot, \a llli pontosan 40 g't'tn. fostvénynek felel meg) a. to
vábbiakra nézve úgy kezelünk, a n1inl !a.%, az opinm ki vonatnál (lúsd a 
Dieterich féle oljárást) lárgyalva van, 

A nyert morphinjt>gcczek sülya (legalább) 0.9~1°/0 lnorphin-tnrta!om-
nak megfelélően, O.BG--0.40 gr'nJ. legyen. 

Egyes adagja legfó'ljebb 0.50 grm. 
Napi adagja legfiiljeb/J 2 grm. 

J~ra: 10 gTrrl. 12 Jrr. 

Thwt11.ra ratanthae. 

Tiszta, kisebb mennyiségben átlátszó, sötét színü, szag·~ 
talan folyadék, melynek erősen összehúzó, fanyar íze van. 

Fu,jsúlya 18 C. foknál 0.886. 

Száraz maradék 100 C foknál nyerve 4.1910/
0 

·Hamu 0 05580/0. 

Azono3g{tg megálla1Jitása. 

Ha ratanha-festvónyl1oz telített eczetsavus ólornolclatot öntünk, vörös 
CRapadék keletkezik, ós az erről Joszüi·t folyadék. színo vörösbarnás . 

. A. savanilla ratanha1 továbbá a bra,ziliai ratánháhól (ICrameria argcntoa 
Martius 1 készített fostvény ibo1yás-szüd;::ós csapa.dékot ad, s az arról !oszürt 
folyadék színtelen. (~1o!ichar u. 8nyclr.) 

Ára: 10 grm. 5 kr. 



714 

Tinctura rhei Darelll. Th1ct1ua rhei vinosa. 
- Da:rell rabarba:ra-festvénye. -

Tiszta, kisebb mennyiségben átlátszó, sötét, vörösbarna 
folyadék, melynek kellemes fűszeres édes, de ezen kivűl ra
barba íze és áromás illata van. 

Fa.}8úlya 18 0, foknál 1.150 
SzárllZ 1naraflék 100 e. foknál nyerve 43.773(l/o· 
Hamu 0.973oJo„ 
Ára: 10 grm. 11. kr. 

;- Tinctura strophanti. 
- Strophan:tus-festvény. 1) 

Tiszta, átlátszó, világos sárga folyadék, melynek igen ke-
serű íze van; aether illata azonban ne legyen. ') 

Fajsúlya 15 C. foknál 0.8952 
Száraz maradék 100 e. foknál 0.71°/o· 
Strophantin 0 30H 34Ü 10 (?) (glykosida) tartalom 0.03-v-0.050/0• 

Azonosság megállapítáf'la. 
1. Ila 1 kbcrn. festvényt 1-2 kbcm. aetherrel összerázunk, akkor a 

folyadék {stropbántin kiválása miatt) zavaros Jeend. 
2. Ha egy nehány csepp fostvényt, porczelláncsészében 2--3 csepp 

higított kénsavval bepárolunk1 akkor (strophantintól származó) zöldes, vagy 
kékeszöldes színeződés áll be. 

~gyes adagja legfiiljebb 0.50 grm. 
Napi adagja legföljebb 3 grm. 
~'~ra : 1 grm. 2 kr 

Tinctura valeria1111e aet.herea. 
- Aethe:res gy!Skönke-festvény. -

Tiszta, átlátszó, sárgásbarna folyadék, melynek aether és 
valeriana íze és illata van. 

Fajsúlya 18 C. foknál 0.814 
Száraz rµaradék 100 C. foknál nyerve 1.6240/0 . 

Haruú 0. 

1) Nem hivatalos készítmény. Az osztrák gyógyszerkönyv a porított 
n1agvakból, tömény alkohollal perkolálás útján állíttatja elő; az arány 1 : 20. 
A _mag·vakból előbb alkoholmentes aetherrel (mivel az alkohol a strophan~ 

tint oldaná) a zsirosolajat kivonják, azután az aethert eltávolítva a magvakat 
az aethortöl teljesen kiszárítják, s csak ezután használják a készítményhez. 

~) Ha aether van jelen, az a stro_phantint kicsapja. 
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Vizsgálat. 

10 kbcm. festvényt, 10 kbcro. {hiva
talos) eczetsavaskalium-oldattal, egy 
osztályozott kómcsiíben jól összeráz
va, l'()vid állás után (a kérnlc fölüle
tén) 5 kbcm. aetheres.alkobolos foa 

lyadék váljék ki 

Ha kevesebb aetheresaalkoholos fo~ 
lyadék válik ki, akkor a készítmény~ 
ben (igen nag·y valószínűséggel) kel~ 
lőnél kovesebb aethor van jelen. 

Ára: 10 gr. 11 kr. 

'1'i.nctur1t valerianae spirituosa. 
~ Szsszes gyök6nkeafestvény. -

Tiszta, átlátszó, vörösesbarna folyadék, melynek valeri ana 

íze és illata van. 
Fajsúlya 18 C. foknál 0.915 
Száraz maradék lUO C. foknál nyerve 3.805°/0 

Hamú 0.1325°/0 

i\._ra: 10 grm. 6 kr 

Tinctura zingiberl.s. 

Tiszta, átlátszó, barnássárga folyadék, melynek erősen 
csípős, égető íze, s a gyömbérre emlékeztető illata van. 

Faj8úlya 18 C. foknál 0.918 
Száraz Inaradók 100 e foknál nyerve 1.067 

l-lamú ü.1804 

~\_ra . 10 grrn. 6 kr. 

'l'ragacantha. 
- T:ragaca:o.tha mézga. -

Származik a külömböző astragus fajoktól (papilionaccae, 
pillangósak). Perzsiában az astragalus adscendens Boissier et 
Hauslmecht, az ast. leioclados Boissier és astr. brachycalyx 
Fischer honos; az astr. gummifer Labillardiere és ast. mik
rocephalus \Villd, valamint az astr. stromatodes Bunge és az ast. 
ocrus Olivier Kisázsiában, Syriában és Árméniában tenyésznek. 

A gyógyszert képező mézga, vagy a fán magától, vag·y 
rovarok szúrási helyén képződő repedésekből, vagy végre a 
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bevágások helyén a fa beléből ós bélsúga.raihól folyik ki, a 
melyek scijtfala átalakul, elmézgúsodik s a sejtek erndeti nagy
ságuknak többszörösére dúzzadnak. A felületre folvó méza·{1t 

J e> - ~ 

- a molynek alakja a kifolyási nyilástól függően igen külömböző 
lel1et- 1 rendesen három naponként gyüjtik: össze é~ n1ogszárJtják. 

Legértékesebb a kisázsiai (sn1yrnai) n1ézg·a, rendesen levél 
(trag. in foliis) nagy fürtök alakjában jön kereskedésbe; ezen
kivül Kisázsiából, de részben Syriából és Perzsiából fmgalomba 
jön n1ég· egy n1ézga, fonál vagy féregszcrü (trag. vorn1icularis') 
vermicelli) darabok alakjában: e fajban néha szintón igen 
tiszta darabokat lehet kapni. 

Perzsiából és Mesopotaniáhól nagyobbára rendetlen gumó 
alakú, bütykös darabok jönnek forgalomba, a melyek sárgásak 
vagy vörösek ós a legtisztátlanabbak (tnig. in smrlis). A Mo
reábó1 <~s Ctörögországból forgalon1ba jövő tragaúantha sr,intén 
igen tiszü'italan lapokat és darabokat k:épez. 

A nii r;yógyszerlciinyvünk a kis ázsiai tragacantha niézgút ( trag. 
in foliis) tartatja, a mely vékony, lapos, kerekded, néha többó
kevésbé csavarosan meggörbült, vagy sarló-, l'élkör alakú sá
vokból álló lemezeket képez, valamint vékony, fon,iJszerű, 
csigaszcr-Cíen tekeredett darabokat is. A rnézg·a lemezei szarú
szerlíekj fébg áttetszők, szívósak1 tön1öttek, porrú no_hezen tör
hetők, fehéresek vagy halványsárgák, és felületiikön meglehetős 
szabályos órn1os csíkoltsúg· látható 1 a n1ely az időszako11lcónt 
való kinyon1ulásnak: és i11egszi1árdulásnak felel n1eg. 

Szagtalan és íztelen. (A tisztátalan kesernyés). Vízben meg„ 
duzzad, 50 rész forró vízzel sürü, közö1nbüs kérnhatású nátro1~
lúggal megsárguló nyákot képez. Górcső alatt különösen, 'ba olajba 
nyomjuk szét, réteges falú sejteket és apró kemónyít.lí szemcséket 
kapunk. 

Alkatrészek: A tragacantha mézga vízben nem oldódó 
úassorínból, aztán nyálkóbál, (mely vízben oldódik 1 továbbá 
2~-3°/~ ke1nényitőből1 czukorból, arabi,1iból és a0

/ 0 cellirloseból áll. 
Vizsgálat: (Az ép, lemezes tragacanthat hamisítani alig 

lehetséges, de annál gyakoribb porának hamisítása) 
Vízzel képezett nyákos oldata fölhigítva jodclal feketés kékre 

festődik, a szürlet azzonban jód hozzá adásúra nem kékül meg. 

O· JO g·nn. trngacantha. porát. i 

kénsavas réznek kálilúgos ol
datával forralva, az oldat kék 
színét 11e változtassa meg·. 

1 rész tragacantha por, 50 
rész vízzel összerázva, a kék 
lakmuspapirt ne vörösítse meg 

Ugyanezen keverék 2 grm. 
g'uajac tinctura 11ozzá adására, 
3 órn lefolyása előtt ne kékül
jön n1eg. 

A tragacantha lemezét pyro
gallol oldatba mártva az las
sacskán, J"eketedjék meg-; 

Ára: 10 grm. 10 kr. 

Színváltozás redukáló 
anyagok') k_en1ényítő 1 czukor ~ 
dextrin. 

Savi kémhatás = aral:rn1éz. 
ga, cseresznye mézga. 

Korábbi megkékülés arab
mézga, vagy cseresznye mézga. 

Csak_ alig barnára színező~ 

dés, gumival való tisztátalaní~ 
tásra mutat. 

Ti·ifoUum :1.1.brhmm. 

tSzáí'Ytllazik a. 
tarnicsfélék). 

menyanthes trifoliata L.-töl (gentianeae, 

li~g·ósz Európa, l(özépázsia és Észak:áfrika inocsaras rétein 
s álló vizeiben tenyésző növény. 

Nálunk a levelei hivatalosak, a melyek a mászó gyök
törzsről eredő tőlevelek, hármasok, 5--10 cm. hosszú hüvelyes 
nyélczójük körül övezi a szivacsos gyöktörzset. Az egyes le
vélkék gömbölyded, tojásdadok, 5-6 cm. hosszúak, szélesek, 
épszólüelz, ritkán elmosodóan apró csipkések, sín1ált 1 vastagok:, 
levesek, világoszöldek, lcopaszolc, szárítva sem töpörödnel( össze. 
lgen kcscrüek, szagtalanok. A levélkék hatalmas főere barnás, 
kissé bemélyedt és hosszában redős, a levél csúcsa felé pedig 
igen gyorsan n1ogvókonycidilc. A lTiásodlag·as erelc ívesen nyúl
nak ki belőle s kacsokat képezve, egymásba hB.jlanak. 

Alkatrészek: glycosida természetű, keserű anyaga a m.enyan-
thin1 liíg kénsavval lcezelvo c.i'llkorra és keserű mandola szagú 
nwnyantholra. hasad, a mely színtelen olaj. A nyers menyanthyn
ból aetherrol még egy csípős anyagot lehet kivonni. 
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Szöveti szerkezPte. (99. ábra). A felső felület háma (99. 
ábra, a) sokszögű sejtekből áll, az alsó hám (99. ábra, d) lml
lámos, öblös. Szájacs úgy alól, mint felül található. Hámkép
letek hiányzanak. A levélparenchyma felső részében rövid pa
lissad van, a mely a főér (99. ábra, d) tájékán hiányzik, a 
rövid oszlopos parenchyma alatti része a levélparenchymának 
ig·en laza, hálózatos, különösen a főér tájékán, a hol a sejtek 

99 ábra. Trif'oliuni fibrinuni levél lceresztniet~ 

szete a főér menle'?t 
(ri fell!őfolület hAma; 1„ alsófcllilet háma; c~c a háló
zatos laza szövet lógürei; d. edéaynyaláb koresztrnet.

szcte). 

egysoros fűzérei egymást nagy távolságban keresztezve hálóza
tos szövetet képeznek (99. ábra, c~c), maguk közt nagy, négy
szögletes légtartó űröket hagyva. 

Ára: 100 grm. 12 kr. 

TulmU praepa:ratl carholati. 
D:rains. D:rainages. Ca:r'bolla.l keszitett alagcsövek. Drain~ 

csövek. -

Különféle ürterü, vastagságú, hosszúságú és a szükséges 
oldalnyilásokkal ellátott kaucsukcsövek, melyek a kereskede
lemben kaphatók; folytonosAn f>%-os carbolsavat tartalmazó 
vízoldatban áztatva, jól bedugaszolt üvegben tartandók és csakis 
hat heti áztatás után ha'Ználhatók. 

Ilyen módon készített csövek a kereskedelemben kaphatók. 
Ára: 1 méter 2 1nro. átm. 60 kr; 31 4, 5 mm. átm 70 kr; 7 mm. átin. 7 rí 1· 

1 

i 
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Unguenta. 
- Kenöcsök. ·~ 

A kenőcsök a legkülönbözőbb zsirnemű anyagokból (zsir, 
olaj, czetvelő, fagy,gyú> viasz, vase]in, lanolin, g·lycerin, para
:fin, stb.) készült, a keneteknél keményebb, a tapaszolrnál 
többnyire lágyabb állománnyal bíró, s kizárólag külső hasz
nálatra szánt oly készítmények, a melyek sok esetben vala
mely hatóanyagot is, egyenletes eloszlásban tartalmaznak. 

A kenőcsök göcsös vagy darabos részecskéktől teljesen 
mentes, egynemű állománynyal és egyenletes színeződéssel bir· 
janak, s azokat hűvös helyen tartva, avasodástól (s ponésze· 
déstől) lehetőleg óvjuk. 

Unguentum aromaUcum. 
- Unguentum. nervinu:m.. nlatos i:r. -

Zöld színű kenőcs, melynek kellemes áromás illata van 
Hogy nincsen-e esetleg curcumával és indigóval festve, annak n1eg· 

Allapitása oly módon történhetik, a mint az, az oleum lauri-nál tárgyalva van, 
Ára: 10 grm. 6 kr. 

t Unguentum. Autenriethi. 
- U:ogu.entuw. ta:rtari emetici. Hányta.tó-borköves i:r. Auten~ 

rieth kenöcse. -

Fehér színű, szagtalan vagy enyhén zsirszagú puha ke
nőcs, melyben kéz között eldörzsőlve, hánytatóborkő-jegeczek 

ne legyenek érezhr ők. 1 ) 

Rendeléskor ~zítendő 
Ára: 10 grm 22 kr; 

Unguentum cerussae. 
Unguentum al'btu::n. Olomfehér-keoöcs Fehér i:r. 

Igen fehér, egynemű, szagtalan vagy ( diachylon tapasz 
tartalmánál fogva) néha, ki vált hosszabb állás után, kissé ke 1-

t.) Az előállítás alkalmával, a bánytató-borkővet nem czélszerű vízben 
oldani, mivel a víz elpárolgása után a hánytató-borkő finom éles jog'eczek 
alakjában kiválva, a bedörzsölés alkalmával az illető helyen kellem~ tlen 
.karczolást, izgatást okoz. 
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lemetlen szagCt kenőcs, a melyben szénsavas alomból álló göcs
kék ne legyenek. 

Kéz között eldörzsőlve a bort fehérre festi. 
A 8Zén~avasó101n inennyisét;"ének meghar.ározá~a. 
Ez oly lUÓdon történhetik, a mint az, az ólomfehér, illetve a higany

tapasznál tárgyalva van. A szénsaYasolom tartalo1u 33 1/f/>/
0

• 

Á_ra: 10 gnn. •1 kr. 

U11gmmtum diacbyfo.11 1k. Hebrae. 
~Dr. Hebra~féle diaoliylon i:t. ---

Fehér, vagy legtöbb esetben halvány sárgás, lágy állo· 
mányú kenőcs, melynek fris állapotban enyhén levendula, 1 eg
többnyire azonban, már rövid állás után is, többé-kevésbé kel
lemetlen illata van. 

Ara: 10 grm: 7 kr. 

Unguentum enwlliens. 
- C:réme céleste. I ... ágyitó ir. -

:b'el1ér, vagy nón1ileg 11alvány sárgás, lágy állon1ányú ke
nőcs, melynek fris állapotban gyenge (alig érezhető) rozsa
illarn van, s melyben szabad szemmel víz részecskék ne le
gyenek láthatók, se pedig enyhe nyomás által ne váljanak ki. 

·vizggrl lat. 

5 grrn. kenőcsöt egy krmcsőbo 
téve, egybe hőnél megolvasztunk, s 
egyenlíí tórfoga.t füstölgő salót1·omsav 
és lepárolt vízből készült keverék 5 
köbcenti1nótoróvel erőson összerá
zunk. Rövid állás után (míg a keverék 
kihül), a zsir réteg so vörösossárga, 
se podig barnás színeződést no nyer-
jen 

Ila a zsirréteg vörösessárgás, vagy 
barnás színeződést nyer, akkor a kéc 
szítrnény mandala.olaj helyett, se:sa1u, 
gyapottfiunHgolaj vagy más olajjal 
állíttatott elő, 

Savszám 3-4; elszappanosodási szá1u 135-187. 
-~ra : 10 grm. 10 k1'. 

" Unguenturu glycerini. 
- Glycarin-i:r. 

Halvány sárgás, többé kevésbé átlátszó, vagy áttetsző, 

kocsonyanernű tömeget képez. 
-'"~ra: 10 grm. 8 kr. 

1 
1 

l 
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U11gmmtum hl.drargyri. 

Unguentum mereu:riale. Unguentum neapolitanum. Unguen
tum hyd:rargyri cine:reum. Higany-ir. Szürke b.ieany-i:r. -

Szürke, vagy némileg kékesszürke kenőcs, a melyben, 
papír között eldörzsőlve higanygolyócskák szabad szemmel 
(vagy helyesebben 3-4-szeres nag-yítással) ne legyenek láthatók. 

A higany mennyiségének 1neghatározása. 

;3 grm. higanykenőcsöt egy ismort súlyll hengerüvegbe mérve, 10-15 
grrn. aetherrel leöntünk, s vízfürdőn enyhén fölmelegítve

1 
a hjgany részecs

kék leülepedése után az aethert óvatosan eltávolítjuk; ezen eljárást fris 
adag aetherrel mindaddig imuételjiik, 1níg· a leöntött aether·, papirra csep~ 

pintve, azon zsir foltot többé nom hagy vissza. Ekkor a, hengerüveget 
(higanytartalrnával együtt) 40 e. foknál kiszár(t.va, s azlllán lemérve, a 
higany tartalom 33 1fs 0/0~uak inegfelelően) .l grm. vagy megközelítőlog 1 grrn. 
legyen. 

(Ha a készitn1ény kjssé régi, akkor valamivel kevesebb higanyt fogunk 
ta.lálni1 mivel a kenőcsben hosszabb állás folytán kevés olajsavashigauy kép~ 
zőclik, oz pedig aetherben oldb1<,tó). 

Ara: 10 grill. 10 kr. 

Ung11m1tum jodat,um. 
- Jói:!-i:r. -

Barnássárga kenőcs, ineJynelt gyenge jódszag'a van. 
Rendeléskor készítendő. 
~ilra: 10 grm. 1 G kr. 

Unguentum kall.i. jodaO:. 

- J6dkálium-ir. -

Fehér szmu kenőcs, mely már rövid állás után, (szabad 
jód kiválása miatt) többé-kevésbé megsárgul; kéz között el
dörzsőlve, jódkálinm jegeczek ne legyenek érezhetők benne. ') 

Rendeléskor készítendő. 
Ára: 10 gl'm. 23 kr. 

1) Lásd a hánytató bork.övos kenőcsnél, az elöáUítás1'a vonatkozó 
megjegyzést. 

46 
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Ungmmtnm plnmbi acetici 
~- Ung~entum sa.tu:rnii'lum.. U:nguentum litha:rgy:ri. Eczetsava.s~ 

Olom.-i;r, -

Fehér színű, (de rövid idő alatt kissé megsárgnló, s 
gyorsan avasodó) kenőcs, melynek eczetsavra emlékeztető il
lata van. 

Ára,: 10 grm. 5 kr. 

Ungmmtnm plnmbi tam1ici. 
Pa:rathrym.a seu unguentum cont:ra clecubi.tum.. Csersavas~ 

ólommi:r. -

Sárga színű puha kenőcs. 
Rendeléskor készítendő. 
Ára: 10 grm. 12 kr. 

Ungnentnm 1·osatum. Ungmmtum cacao. 

Halvány sárgás, kemény állománnyal biró kenőcs, mely
nek alig érezhető rózsa illata van. 

Áva : 10 grm. 8 k.r. 

Unguentnm sabadillae. 
- Ung·uentum. contxa pediculos. Unguentuni ad phthiriasim. 

Sabadilla~i:!:. -

Barna színű kenőcs, melynek gyengén levendula illata 
van, s melyben sabadillaporból álló göcskék ne legyenek. 

Ára: 10 grm. T kr. 

Unguentum simplex .. 
- Egyszexű-ir. -

Fehér szín LL kenőcs. 
Savszán1a <1-5; e1szappanosodási száma 173--177. 
Ha viasz helyett ceresin használtatott, akkor a készítmény savszúma 

0-1, elszappanosodfLsi száma 155-157; ha viasz helyett japanviasz hasz<, 
náltatott, akkor a készítmény sa,vszáma 4, elszappanosodási szán1a 200. (Bő~ 

vebben lásd axungia ez. alatt) 
Ára: 10 grm. 5 kr. 

,, 
1 

1 
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- Ungt1entu.m. ad seabiem.. B:®nes-ir. 

Barna színű kenőcs, melynek kellemetlen kátrányszaga 
van, s melyben különösön a pornemű alkatrészek egymással 
jól összekeverve, göcskéket ne képezzenek. 

Ára: 10 grm. 5 kr. 

Ungnentnm zinci oxydati. 
- Zic.coxyd-i:r. 

Fehér szmn kenőcs, mely kéz között eldörzsőlve, a bőt't 

fehérre festi. 
Rendeléskor készítendő. 
Ára: 10 grm. 22 kr. 

Valerfana. 
-· Győkönke. -

Származik a valeriana of!icinalis L. (valerianaceae, gyií
könkefélék). 

~~szalci és lcözép Európában, ÉszakúzRiába.11 és 11_111él'ika 
egyesült államaiban trmyósző évelő növény. 

A gyógyszert bütykös gyöktörzse képezi a mellékgyöke· 
rekkel együtt. A gyöktörzs fölálló, 4 cm. bosszu, 2-3 cm. vastav· 
a tömötten fekvő levél és szármaradványoktól gyűrűs, mind~:~ 
oldalról sürün be van nőve 6-8 co:L hosszú, 2 n1n1. vastag-

1 

hengerded, 11osszában ránczos, szürk_és barna és csíkos n1ellék:
gyökerekkel. Frissen barnássárga színü, később részint a 
száradás, még inkább nz állás következtében erősen meo·söté
tedik:. I\:eresztn1etszetén szarnszerií1 fénylő, szivós és ne1; fá.s. 
A kéreg keskeny s barnás carnbium választja el a fától, mely 
egy kör, egymástól távol fekvő, elütő nagyságú, edénynyaláb-
ból áll. A bél jól fejlett. A mellék gyökerek kérg·e jóval erií· 
sebb, 3-4-szer oly széles, mint a fa. 

Hágva égető, kesorCL ízű ; sajátságos nehéz, kámforhoz ha
sonló szaga szárítás után erősebb, . 

Öszkor gyüjtessék s megszárítva jól záró iivegben kell 
eltenni. A vcilerianct rnás válfctjcti vissza vetenclőTc. (lásd alább.) 

4G* 
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Alkatrészek: Legföljebb 1%-nyi dlóolaJa (ol. valerianae) 
a balclriansa,vna1c (5°/0 ) eczetsavnak, hcmyyctsavnak, egy terpennelc, 
egy folyékony és egy szilárd alkoholnak (bomeol) keveréke, 
Az olaj mennyisége, valamint összetétele s így a gyökér haté
konysága is igen változó a lelhely szerint, általában a napos 
és köves helyen termö gazdagabb olajban, Meyer baldriansav-· 
ban leggazdagabbnak találta a tavasszal gyűjtött gyökér olaját, 

Szöveti szerkezet: (100 ábra). A gyöktörzset barnás para 
veszi körül, a melyen belő] a közép kéreg érintő irányában 
nyúlt parenchymsejtjei következnek. Ugy a közép kérget, 
mint a bennebb fekvő, alig kifejlődött belső kérget sok helyen 
törik át apró gyökér nyomok, A belső kérget a középsötőI 

egysoros endodermis vá
lasztja el, melynek scijtjei 
keresztmetszeten koczlrn· 
alakúak. A fa rövid sú
ga.rakká egyesült edény
nyalábokból áll, a melyek 
alapszövetét faparenchym 
és egy-egy farost teszi; a 
bél erősen fejlett és vé
konyfalú gömbölyded pa
renchym sejtekből á.11. 

A melléfc,qyo'lcere/c hárna 
szemölcsösen lciugró, vagy 
gyökér hajakkáalakult(lOO 
ábra, a); a közép kéreg igen 
széles és gö111bölyü, vagy 
]e2·ömbö]vített sokszögletű 

._, J 100 áh1·a. TT aleriana, Jnelle'lcgy<'fke1'ének ke~ 
parencl1y1nsejtjei vékony- 1·esztuiets.;tete. 

falúak, (100 ábra, b), 
Bennebb egy sor széles 

endodermis választjaelakö

(a. a. Jiárn siornölcső:; sejtjei; lJ. gömbölyű l!:é~ 

reg')Hi\'Cilrllyma; e, cndodcrmis; d. edón,y 
nyalábok) 

zép kérget a fától (100 ábra, e), a moly 4-7 apró edénynyaláb által 
képviseltetik, (100. ábra, cl). Az edénynyaláboknak az endodermis 
felé néző oldalán cambium és háncs vehető ki, A nyalábok között 
levő belet pedig nagyobb sejtü, sokszögletü parenehym alkotja. 

"" i 
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A parenchym sejtekben sárgás cseranyagba ágyazott ösz
szetett keményítő szemcséket találunk és sárgás olajcseppeket, 

Összetéveszthető a drog vagy lehet közte: 

-Valeriana Phn L. (r, vtderiana majori.s); gyöktörzse foedén haladó, 
közol Jáb hosszuságú, ujj vastagságú durván gyűrtizött, inellék gyökerek
kel, csal~ egy oldalt benőtt1 gyengébb szagú. Ez a faj csa.k fél annyi olajci,t 
és valerianasavat tartalmaz. 

·valer1:ana d'ioica L. gyökLörzse csak 1-2 mm. vastag1 sokkal bosz .. 
szabh 1 ízei távol esnek egymástól, mellék gyökerei vékonyak és igen hal~ 
ványaki isziirkósek. Szaga gyengébb. 

Valct·iana celtica L.I gyöktörzse több fejí:i, ferdén haladó, kis ujj vas 0 

tag; mellékgyökerei igen hosszúak. 
lTeratr1.i1n alb1Mn L. (Helleborns albns)i gyöktö1·zse kivl'tl barnább, ke 0 

resztmetszetén a bélhüvoly barna, s a fában számos barna pont és kigyozó 
vonal látható. 

Sin'/Ji longifolinni .[,, a valerianáéhoz hasonló1 de a gyöklörzsét sCtrün be 
növő mellékgyökerek i~próbbak1 fája súgaras. 

Asclepi,as vincctoxicu.Ni L.1 gyöktörzsénok felső végo bi.Hykös7 sárgás 
vöröses, s kérgének keresztmetszete vöröses színű, és fehéresen pontozoLt. 

Bctonica o.fficúiatis L. gyöktörzse négyszögletosi vízsziutoson fekvő s 
csupán a.lól van mellék gyökerekkel benőve. 

Snccissa pratensi.s, gyöktörzse igen rövid, ken1ény mollékgyökol.'Ü. 
Ranunculns faJok gyökero sléagtalan, világosabb színű, belül fehér'. 
Enpatoriu.;m. cannaliün.tni; fás mellékgyökerei hossl<úak, fája súgaras. 
Az összes felsorolt gyökerek szaga elütő a b11,ldriánsavétól. 
Árn: 100 grm. 18 ke. 

Sárgás szmu, áttetsző, kissé fiuoreskáló, lágy, szagtalan, 
melegben megfolyósodik. Közömbös kémhatású. Vízben és 
g1ycorinben nem oldódik, alkohol kevéssé, aether chloroform 
könnyen oldja. Zsíros és illanó olajokkal megolvasztáskor min
den arányban elegyíthető, 

Olvadi\spm1tja körlílbelől 35°. 
I<'orráspon~ja 180-360", átpárolgása közben bomlik, 
Faj~úlya 0,84, 

Vizsa;áfat 

l, Úgy hidegen, mint mele
gítve legyen szagtalan. 

Petroleumszag= tisztátalan 
készítmény. 
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2. 2-3 grrn. vazelin alko
hollal főzve, a kihíílt és átszúrt 
folyadék közömbös kémhatású 
legyen. 

3. 3-5 grm. vazelint vízfür
dőn többszörös keverés közben 
nátronlúgoldattal melegítve és 
azután állani hagyva, se a nát
ronlúg, se a vazelin ne vál
tozzék. 

4. Lemért tégelyben elégetve 
ne hagyjon megmérhető mara
dékot hátra. 

5. Kénsavval főzve ne bar
nuljon meg. 

Á1•a: 10 grm. 7 kr. 

](ék lakmuszpapir megvö
rösítése ~szabad savak. 

Tejesedés vagy szappan kép
ződése ~idegen zsírok, gyan
tás anyagok. 

Maradék visszahagyása = 

szervetlen tfaztátalanságolr. 

Megbarnulás ~ gyanfa, ide
gen zsírok. 

t t Veratr.111 um. 
- Verat:rin. Zászpa~alkaloid.. 

li'el1ér, laza igen csípős ízü por: szaga nincse11) de erősen 

tüszögtető. Többféle alkaloida keveréke. Vízben alig oldható; 
4 súlyrész alkoholban és súlyrész chloroformban lúgos hatású. 
folyadékká oldódik. 

Azonosság megállapítása. 
Forró sósavban vörösszínnel oldódik. Sz:izannyi törn(my

kénsavval eldörzsölve, zöldessárgán fluoreskál, majd vöt·összí
nüvé válik. Ha a kénsavban oldott verát.rin vékony rétegére 
czukorport hintünk, előbb sárga, azután zöld és végre kék 
színií lesz, majd egy óra mulva elhalványul. Az alkaloidák 
általrmos kémszerei mindenikévcl reagál, legérzékenyebben a 
tannin oldattal. 

Vizsgálat. 
1. A veratrin 0.02 gramja 

nehány csepp eczetsavban és 
20 köbcentimeter vízben oldva, 
csersav oldattal ne adjon csa
padékot. 

Csapadék 
lóidák. 

idegei!. alka-
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2. Platina lemezen hevítve Maradék vissza.hagyása -· 
maradék nélkül égjen el. / tüz álló anyagok 

3. Alkoholos oldata platina. cb.lórid 0 
[ Csapadék kelotkozéso idegen al-

dal ne adjon csapadékot. 1 kaloidá.k. 
4, Alkoholos oldata aetberr•el ne za~ l\'1egzavarodás = saba.dillin. 

varodjék. 
Igen óvatosan tartandó. 
Egyes etdagja legföljebb 0.005 grm. 
Napi adagja leg/öUebb 0.020 grm. 
Ara: 0.10 ·g'l'ill. 4 ki·. 

Vina medlcata. 
-- G·yógybo:rok. -

A gyógyborok a festvényekhez hasonlóan, finomra fölap
rított növényeknek vagy növényl'észnek borban eszközölt áz
tatás vagy pállítás által előállított. kivonatai, vagy valamely 
állati vagy ásványnemü anyagnek ogyszerlí oldatai. 

1'.1int.hogy azonban a gyógyborok jósága. és áll1.tndós<tga részint a ben~ 
nök oldva levf:í anyagok rninöségétöl, - részint pedig s különösen a kivoa 
násra használt bornak alkohol tartalmától függ, ennélfogva igen ajánlatos 
hogy az e czélra használt bor 15 -18°/0 a,1koholt tartahnaz:r,on, s ci, fölhasz
ná!ancl6 anyagok kjfogásta.lan m.inöség'i.iek. lcg·yenok, 

Gyógyszerkönyvünk tudvalevőleg a gyógyhorok olöállitására a malagaa 
bori rendeli és pedig rés:r.int azért, mivel a.r, ily édes és na.gy mennyiségű 
legalább 15°/0 alkoholt tartalmazó borok legállandóbbak, rés:ónt pedig azért, 
mivel ezek a különböző oldandó vagy kivonandó ·anyagok jránt legindiffe~ 

rensebb visolkedóst tanusítanak, s különösen csekély tannin tartalmuknál 
fogva az 11. n. vasborok cl6állítására is jól alkalinazhatók. 

A gyógyborokat jól záró üvegekbcn1 híívös és lehetőleg sötét helyen 
(esetleg lefektetve) tartsuk. 

Viuum chinae. 
- Chinabor. -

Tiszta, átlátszó vöröses-barna folyadék, melynek keserű 
fae, s némileg- kellemes fiíszeres illata van. 

L~ra: 10 gr1n. 11 kT. 

t Vim1m colchlci. 
- Kikii·ics bor. -

Tiszta, átlát.szó vörös-barna folyadék, melynek édes, né" 
mileg kesernyés útóíze, s lcissé fűszeres illata van. 

Eqyes adagja legföljebb l grm. 
Nap'Í adagja le_qföljebb 3 grm. 
Ara: 10 gTrn. 10 kr. 
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Vinum malagense. 

Kellemes zamatú, valódi szőlőneclvből készített bor, mely 
so csersavat, se ártalmas fémeket, se idegen festőanyagokat ne 
tartalmazzon. 

Ára: 100 gTlll. ,14 kr. 

A bor vizsgálata. 

A bor vizsgálatnál minden esetben tekintetbe vesszük elsf-í sorban a 
bor s.z;ínét

1 
szagát, fzét, fajslilyát, a melyek a vizsgálatnál gyakran a legjobb 

és eltéveszthetetlen irányt adják; nevezetesen gyanus a bor, ha tenyér 
között uehány csepp szétdörzsölve kozmás, cognacos, szeszes szaggal bir, 
to-vábbit ha a megkostolás után a garatba.n huzamosa,bb ideig tartó égést 
okoz

1 
karczolást idéz elő, ha za\"'aros nyálkás, pohárba öntve a keletkezett 

hólyagocskák túlságosan színezettek> nevezetesen áll ez a vörös boroknál, 
ezeknek a borszínénél halváuyabbaknak koll lenni, a világos boroknál majd~ 

noln fehérnek. 
A fajsúly meghatározás csak akkor nyujt kellő folvilág'osítá1'!t, ha 

két külömbözö fajnak bemutatott bor azonosságát kell meghatározni, do 
általábD,n nem bir na,gy értékkel. E tulajdonságokon kivül kitorjosztjük a 
vizsgálatot az alkohol, kivonat, glicz·e1·in1 összes savak> illósavak, borkő, szaba1l
borlcó'sav1 c.zuko1'; ha1nú, gu1nnii., dexlr·in, kénsav1 nitrogtfntartal11i1Z anyagok, Üla
tot és zaniatot adó anyagok mennyiségének a meghatá.1·ozására is. 

A felso1·01t alkotórészek meghatározása a következőleg töl'ténik. 

1. Fajsúly meg·határozás. 

A bor fajsúlyát legegyszerübben piknoineterrel határozhatjuk mog, 
oly módon és azoknak a szabályoknak a betartásával, a hogy és ~L melyek 
a cognac fajsúlyának a n1eghatározá.sánál isrnertetve lottok. 

2. Alkohol meghatározás. 

200 kcm. ürtartalmú lepároló lombikba lemérünk a megvizsgálandó 
borból 100 kcrot. A lombikot összekötjük egy ,,Liebig"-féle hűtővel cs egy 
olyan 100 kcmes hengeralakú szeclővol, a 1uelyen 90 kmn. és 100 kcm. tór
fogat mog' van jelölve. li. készülék ilyen összeállítása után a lombikot sza~ 

bad lánggal mindaddig melegítjük, a míg a benne foglalt folyadékból lege 
alább 90 kcm. átpárolgott. Ha it párlásnál a folyadék nagyobb mé1·vü hab~ 

zást n1utatua, abban az esetben egy késhegynyi tannint vagy pár da.rabkl1 
platinlernezt teszünk bele .. A 90 kcm. átpárolgása után a párlatot lehLHjük 
15°C. hőfokra. _Kihülés után dest. vízzel felhigítjuk pontosan 100 kcm.~re és 
jól összerázzuk, hogy a folyadék minden rétege egynemű legyen. Össze~ 
:rázás után egy areometerrel vagy egy piknomete1Tel meghatározzuk a faj~ 

súlyát, és a talált fajsúlynak megfelelő alkohol tartaln1at kikerossük a Erix 
által összeállított táblázatban lLásd a könyv végfro [13y(í tábláí".at.). 

!.\ 
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3. Kivonat anyag (extra.ct) meghatározás. 

:f\ig'y 85 mn1. át,Jnéré:í,iű, 20 mm. magasság'ú, 75 kcm, űrtarta.lmú pla.tin 
-csészébei m0lynek súl;yát előro moghrüároztnk, lemérünk a 15oC. hötnérsékű 
borból 50 kc1n-t. A csészét vízfürdőre állítva, a folyadékot szörpsűrííségre 

pároljuk. r\ n1araclékot 2 1/ 2 óráig· vízszárító s~ekréuyben s;1,árítjuk, exiká
torban lehí:itjük, kih ülés után len1é1jiik. l\fegjegyzen<lő, hogy az isn1e1·totett 
meghatározási n1ó<l szerint. csak <lZ ·ilyan borok vonat:;,nya,g ta.rta.ln1át halá.
rozhatjuk n1eg, n1elyeknek egy litero nem tartalmaz BO grrnnú.l többet. Na„ 
g;yobb vonatanyag tartalniú borokat destilált víz:zel előzetesen annyira higí
tunk, hogy 100 kcm 0 ében ne legyen t.öbh 3 grrn.-nál és csak azután hajtjuk 
végre a fennt leírt elj{1tást 

4. tHyczerin n1eghatározás. 

a) T(b".zönse[Jes borokból. 

A megvizsgálandó borból 100 kcmt belemérüuk egy tágas, dc noni. 
:igen lapos porczellán csészébe és ví?:fiirdőn ki.iríHbelöl 10 kcrn tórfogalra 
bepárologtaijuk. f-ío?.záadunk 5 grn1. tiszta tengeri bo1nok.ot és auuyi inész
t.fijct, hogy a folyadék hatátozott bftzisos k61nhatást mutasson. El'l'e szárazra 
pároljuk. 11- száraz maradékot figyelmesen porrá dörzsöljük. 50 k.cm. 960/0"os 
alkoholt adunk bozr,á és vízfürdőn többszörös keverés közben, hogy az 
egész .finorn péppé váljék, felforraljuk. ~-~gy idei forralás nlán az alkoholos 
folyadékot száraz öJzürön átszíírjük A maradékot 100-150 kcin. alkohollal 
jól ki1nossu.k, it s?.iiredél~et c"1észéhon vagy 101ubikban, víz.fürdőn s?:Örp~ 

sürüségre pároljuk. A maradékho7. 10 kcm. absolut alkoholt adunk, mely
hen feloldódik s utfLnna 15 kcm. viz1nontes aethert. r1-z aet.ber hoz;,:;áadása 
tejszerű zavarodást irléz elő és a ki.válott anyagok esak hoss2.abb i<loi állás 
után ülepednek le. Ha. a csapadék felett levő folyadék kitisztult, az aotheri 
átöntjük egy lernér,rt üvegdugós, 4.0 min. magas és 50 kcn1. ürta.rtalmú üveg
pala.czkba és vízfürcHín elhajtjuk az allzoholt. 11. szörps(í.r·üségfí rnarulékot 
v ízszárító szekrényben egy óráig szárítjuk. Jl~xikátorban ki hütj ük: és lernér.i ük. 

Ha az aother hozzákevérésénél keletkoz1~tt csapadék foszlányos ma
l'acl és neni. tapad az üveghez, akkor a fol.Yadékot kis szürőn átszűrjiik és 
az edényt 3 -4-szer absolut alkohollal után öblítjük. 

b) .Édes borokból. 

10í) kcm. bort kevés tengeri, vag·y kvarczhon1ok hozzáadásával víz
Jürdőn majdnorn szárazra pá.rolunk. L'l. vjsszamarad6, kibült szörpsűrüségű 

anyaghoz 100 kcrn, absolnt alkohalL adunk. Az alkoholos oldatot megszür
jiik. i'l szlí.rodékhez 1 1/ 2-sze1• annyi a.ethert keverünk. A. keverókot jól ösz
szerázzuk és az egészet nyugodtan állani hag,yjnk addig, iníg a folyadék 
egészen kitisztul. Ezen e1já1'ás által a czuko1· legnagyobb rósze kiválik és 
az edény fenekén összeg'yfil, míg a borban volt glycerin összes mennyisége 
oldva n1arad. A ~iszta oldatot a csapadékról leszfirjük és a csapadékot 1 
rész alkohol és 1 1 /~ rész aeiher1'el párszor kimossuk. Az összeöntött olda-
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tokat, azután elpároljuk. A maradékot víz:zel mossuk, s tovább úgy járunk 

el, 1nint a közönséges boroknál. 

5, Összes savak ineghatározása. 

A borból egy lombikba lemérünk 100 kcm.-t és többszörösön felrázw 
ZLlk, hogy a benne elnyeletett sz:éndioxyd eltávozzék. A széndioxyd elüzéso 

után 1/
10

-ed normál kálihydrát oldattal titráljuk. Hogy a közömbösítési pon~ 
iot biztosan megállíthassuk, nem fostjük n1eg a titrálá.snál az oldatot, haw 
nem mikor már gondoljuk, hogy a telítéshez: közel vagyunk, a folyadékból 
tiszta, finom hegybe kihuzott üvegbottal kiveszünk egy kis cseppecskét 
és egy keskeny sz:elet vörös színü lakmuszpapirra cseppentjük. A reá.csep
pentés után megfigyeljük a lakmnszpaplr színét1 s ha ez megváltozást1 illetve 

kék színezést ne1n mutat, tovább folytatjuk az 1
/ 10 normál kálihydrát hozzá

adását közbe·közbe új ké1nlést teszünk és ezt az eljárást addig ismételjük 

a míg az ismert vóghatár bekövetkezett. 
Az eredményt borkősavra s7'ámítjnk át. móg pedig úgy, hogy az el

használt kcm.-ek számát. megszorozzuk a borkősav faktorával 0.07G gram~ 

1nal. Az eredmény adja a borkősav 0/a mennyiségót. 

6. Az illósavak meghatározása 

Az illósava.k meghatározása vízg6zzel való levárlás által történik. A 

megvizsgálandó borból lemérünk eg'y arra a czélra szerkcszt,ett kószülék 
„B" lornbikjába, melyet hütf)vel kötöttünk össze 50 kcrnt. A készülék „A u 

lombikjába molyet „ B-"vel kötünk össze 300 kcrn. vizet teszünk. Erre mind~ 
két folyadékot forralni kezdjük ós a forralást n1iud addig,_folytatjuk1 a míg 
abból éppen 200 kcm párolog át. A párlatot 1/ 10-ed normál kálihydrátt.al tit~ 

ráljuk. A titrálásra elhasznált kmn ~ek számát az eczetsav faktorával O.OG 
gram1nal szorozva, nyerjük a lemért bor illósav tartalmát. 

7. A borkő és szabad borkősav n1eghatározása, 

A szabad borkősav fó-Ucereséséhe.z körülbelül 40 kcm. bort nagyobb 
mennyiségű fiuon1 porrá tört borkövel rázunk össze ós többszörös összerá
zás közben 24 óráig állani hagyjuk. Allás után a folyadékot leszűrjük a 
csapadékról s hozzá adunk 5 csepp eczetsavval megsavanyított 20n/0 -os 

eczetsavaskáliu1n oldatot és azzal ÖSfizerázzuk. IIa a borban szabad borkő
sav volt, akkor az oltlatból pár óra eltelte ntán jegeczes csapadék válik kL 

A borklí 1neghatározása. 

a) 50 kcn1. bort kvarczhomok hozzákeverése után vízfürdőn szörpsü~ 
rüség1•e párolunk. A maradékhoz kihűlés után folytonos keverés közben 71 
kc1n 96°/

0
-os alkoholt töltünk és az egészet lohetőleg alacsony hőmérséknél 

12 óráig állani hagyjuk. BJz idő mnlva a folyadékot leszűrjük és a ki-válott 
anyagot alkoholla.J addig mossuk, míg az átsziírt folyadék savas hatást többé 
rnár nem mutat. A szüredóket félretesszük a borkősav meghatározására. ·A 
szürőt, a melyen a kiválott borkő foglaltatik ezután beletesszük csészébe, 
forróvizet adunk reá éS rövid idő mulva a folyadékot egy újabb kis szürőn. 

1 

l 
r 

1 

l 
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átszűi·jük. A kivonást melegvízzel addig ismételjük, míg a sz-Uredék 
nyú reaktiója oltűnik. A vizes szíirodékot 1

/ 10 normál kálihydráttal titrásl~va-
, ' áb' [ l , , 't' \ b •k" '/ JUk, Az elhasznalt kcm.-ek s7.am o nszam1 JU e a 01 o 0 mennyiségét. 

a ) A szabad borkősav 1ne,qhatározása 
A borköröl loszürt alkoholos szüeedéket két eg·yenlö részre oszt' 

'll'l'hd'ttl t ]""\ JUk, Az egyik részét 1;10 norma 01 i .y ra a. pon osan cozom iösítjük és a má-
sik részt hozzá.töltjük, erre az alkoholt elpárologta.tjuk1 a maradékot por~ 
cze11án cSószébon forróvízzel kimossuk, kvarczhomokot a!lunk ho?.zá , 1„ . , . , , , v1z ur-

. d6n szörpsürüségre pá.1·01Juk és a maradekkal éppen ugy bánunk el . , mint 
a borkő meg'határozásánál ismertetve lett. 

b) A borból 2 porczollán csészébe lemérünk 50~50 kcmt; az e ikb 
ann,Yi 9Q/

0
-os szénsavaskálítim oldatot (körűlbolül 2 kcmt) adunk, h~y. : 

szabadsav fele telitődjék, erre vízfürcl6n 1uindakfit csészo tartalmát ~y , 
roljnk körülbelül 5 kcm.-re. r~Ia ez n1egtörtént azon csésze tartalináhozepa-

1nelybe J{~C03-at adtunk, annyi jégeczetet (körülbelől 0.8- 0.6 kcmt) ad~n: 
hog·y a bo1· sa,vtartalmának minden grammjára 0.2 kcm. J·usson E t' ' · . · zu.an 
minden csészébe 100-100 kcm. alkoholt adunk, JÓI elkevergetjük, befedv 
24 óra hosszáig állani hagyj LLk, állás utáu megszfirjük, a csaioadékot „ e ossz e~ 
gyüJ'lj'ük, alkohollal jól kimossnk, A sziírőt a csapadékkal eg·yütt · vissza„ 
teszszük a lombikba vagy hengerlivegbo, a melyben a csa11adék f · 1 lt . og a a~ 

tott, vjzei öntünk reá, hogy a csapadék feloldódJék, mcgfesti'ük l k a musz. 
szal és 1/ 10 norn1ál KOI1-oldattal t.itráljuk. 

A l(~C03-mal kezelt csésze tartalmának a titrálására elhasznált l{HQ 
oldat rnennyiségéből kiszá1nítjuk a borkő + szabad borkősav menn · , , 

' A · 'lá k" „ · d"f yiseget. 
A 1násikból pedig a borkóvet. két titra ·s ozoth 1 ferencziából kiszá~ 

mít,iuk a szabad bork6savat. 
1 kcm. 1/10 norm. KOH megt'olel 0.054 grin. borkőnek és 0.075 grm. 

bork6savna.k. 

8. Czukor 1neghatározás. 

Fehling~f'éle oldattal. 

100 kcm. bort normál nÍLtronhydrát oldattal egész pontosan közö .. 
síiiink, azután hogy az alkoholt belőle kiűzzük térfogatának harn d , mbo-

. . . . „ ' la reszére 
párolJuk. Miután a folyadek kihult, folytonos keverés közt ad 1- d , , . , ' ' e 1g a unk 
apránkent hozzá ólomeczetot, m1g a bor telJesen elsz1ntelenedik. Ezutá 
folyadékot leszürjük és a csapadékot előbb dekantálással maJ· 1 1.n a 

;, „ . · 1 · t pec 1g ft 
szuron kimossuk. 

A leszűrt folyadékban 

nátrium oldattal kies.apjuk, a 
100 kcm.~re hígítjuk. 

maradt ólo1noczetet konczeutrált , 
dél t l 

„ . "k szensavas~ 
csapa c.o · eszurJU , mossuk és a „ d' szure eket 

Ezen előkészítés után 25 kcm. rézoldatot és 25 kcm. sei rnette só 
ol,datot összekeverve fe\forraluu k. Forra.lás közt bürettából add'g d 
apránként a inegvizsgálandó folyadékból bele, míg a keverék 2

1
g a uuk percznyi 

forralás u1án már nem kékszínü. 

~~.'-!·-••····--~ ·-··••··-··é·-··•· ·-w•••-.,~,--· ·™""· . --=------....illia.' -------------1111111111111111111!1 
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Igy megtudjuki hog-y a bor körülbelől n1ennyi czukrot tartaln1az és most 
mH.r• megfelelő higítás állal oly oldatot készítlink1 melynek cznkortartalma 
1°/0~nál nem nagyobb. A higítás csak akkor lesz szükséges1 ha édes bort, 
vagy mustot vizsgálunk, inort kö7,Önsóges borainkban 10/0 °nál több c,.;uk.or 
csak ritkán van. 

A főkisó1'1et n1ogcjtós6ro isn1ót 1etnórüok 25 kcrn. rézsulfát és 25 kcm. 
lúgos seignetto só oldatot és összetöltés után felforraljuk. A fel forral! oldat~ 
hoz 23-24 kc1n. 1 körülbelül 10/0 czukortartalo111ra higított bort a.dunk, kót 
percznyi. forralás után a csapadékot hagyjuk leülepedni, azuLán a fo1yadóm 
kot kettős szűrőn lesziirjük. Ila a szürodék zöldszínü akkor még rezet ttn•o 
talmaz) rézre kémlelni felesleges, ha pedig sárga, akkor kihülés után oczot
savval kissé iuogsavanyítjuk és egy-két csepp ferrocyánk:iliuw oldatot adunk 
hozzá. Ha ez által többé·kevésbhé vöröses-barna s:dneződ8s kelelkezik, ak
ko1· még réz van jolen és a czukortartahnú oldat hozzáadott menuyisége 
nem volt eleg·ondő arra, hogy az 50 kcn1. Fehling-fólo oldatban levő rezot 
mind redukálja. 

\rfost a kisérlelet isn1ételjük 1 de ha a szüredékben iuég rezet találunk, 
akkor a forró Fehliug oldatho:.-; 1-2 kcm. 0 rel több cznkor-oldatut atlunk

1 

1níg lu1, réz uem volt a szür•edékben akkor 1 kcm.··rel kevesebbnt.. 
Ezeket a kisérletekei addig isn1ételjük, nl.Íg' két kisérll'tnél, uHolyek

nél a cznkrot tartalmazó bornak felhasznált 111ennyisóge csak 0.1 kcm.-rel 
különlbözött egymástól, oly sziiredékeL ka.punk 1 melyek közül az egyik inég 
rezet ta.rLahnaz, 1níg a lnásik réztől ment. E két er(~cln1ény közopes órtéke 
tekinlenclö a, czukort tartal111azó folyadék azon menuyiségének, 111ely épen 
szükséges az 50 kcrn. B1ohling·-olclat rodukálásához. 

fia.bár a borban lov6 el nen1 erjedt cz:ukor a logt.öhb osetben levnloze 

és de.rcti·oze keveréke, azért nt~qis a czukrot 111/ind·ig de.1;t-i·ozó·a szd·1nt(j'ttk és 
feltesszük, hogy 50 kcin. Fehling-oldat 0.2375 q·1""1n. szó"l/í-cznko1·nak felel meg. 

A czuko1· mennyiségót közelítőleg a következőleg is inegtudhatjuk. 
5 kcm, bort szódával lügossá tóve 1 egy ké1ncsőbe öss7-ekeverjük :l kcm. 
Fehling oldattal, és vízfürdőn felforraljuk. fia a fe!forralás után a csapa· 
dék felett á.116 folyadék kékszinű akkor még iJ kcm. bort adunk hozzá és 
újra felforraljuk, ha orro a folyadék kók színe eltünik, akkor a bo1· czukorn 
tartalma 0.2-0.1 11

/ 0 között ingadozik. Ha 0.20111 -nál Löbb a czukor tartalom 
akkor 5 keni. Fehling oldattal ismételjük a kisérlotet. 

9. Guinmi és dextrin 1neghatározás. 

Jleszlel' és Barth u1ódszere'vel. 

4 kcm. bort 10 kcm. 98°/0 -os alkohollal folbig'ítunk. Tiszta lioroknál 
csak nagyon csekély csapaclók keletkezik, ha azonban gummi vagy dextrin 
van jolen 1 úgy a csapádék erősebb és az edény falához tapad. 

10. A nitrogén meghatározása. 

50 kcm, bort lombikban bepárologtatunk1 és a maradékban a nitroc 
gént az ismort f{Jeldahl inódszer szoriut határozznk rneg. 

• 

1 
l 
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11. Salétromsav kin1utatása. 

A salétro1nsav a tern1észetos borokban soha som fordul elő, csak is 
abban a,z esetben ha vízzel higíttattak. I{imntatása következőleg' történik: 

a) Fehérborban. A bort állati S7.énnol összerázzuk, mely n1üvelet ál~ 
"tal a bor elszíntelonedik. Összorázás után leszürjük. A leszürt színtelen 
borból nohány cseppet olyan po!'cz ellán csészébe öntünk, melybe 1 keni. 
konc. k&nsav ós kevés di/énilaniint tettünk. Ha a borban salétromsav van az 
is1nort kékszín áll olö. 

b) Vdrds bornak 100 kcm.-bez 8 kcm. oczotsavasólom oldatot öntünk 
A esa.padékot leszl.í.rjiik és a leszí.ír•t folyadékhoz 4 kcm. telített kénsavas~ 
mágnézinm oldat.ot és kevós állati szenet kovorünk. Rövid ideig· az egészet 
állani hagyjuk, azután leszíírjük és 11 továbbiakban a fenntiek szerint járunk eL 

12. Salicyléav kilnutatil.sa. 

100 kcm. bort. egy lo1nbikban amyalkohollal vagy chlóroformmal jól 
összerázunk. A folyadók felszínén össze gyűlő amylalkoholos réteget az 
alatta álló l'étegtől elválasztjuk és összetöltjük hasonló térfogatú aethyl
alkohollal és hozzá adunk egy pár csepp vaschlórid oldatot, viola színező. 

dés áll elő. 

13. A szabad kénessav kin1ntatása és rnennyileges meghatározása. 

a) iliinőleges kiniidatr:is. 
TYartha Vincze szerint; letnórünk a borból egy fraktionáló lombikba, 

n1olynek csövét eg;y tágahb 1 nedves szíiröpapirr•al körül csava.rt üvegesfível 
kötött.ük össze 50 kcm.~t és enyhe melegítés közben lepúrolunk belőle kö~ 
rülbolől 2 kc1n&. A párlat egy részéhez pár csepp salétromsavas~ezüst ol
datot adunk, ha zavarodás, vagy fehér csapadék keletkezik, akkor a bor 
szabad kénessavat tartalmazott. A párla.t egy más részéhez káliumhiper
n1ángánát oldatot aduuk, kénessav jolonlétében elszíntelenedik. 

b) 111ennyileges 1neghatdrozds. 

100 kcm. borhoz hozzá adunk annyi phosphorsavat, hogy savanyú 
ké1uhatá.suvá váljék és lepároljuk. A párlatot belevezetjük titrált jód oldatc 
ha, Miután 11 1~ része átpárolgott, va.gy megtitrá.ljuk 1Ji 0·od norm. nátriumc 
thiosulfáttal vagy pedig a párlatot sósavval megsavanyítva felmelegítjük és 
chlórbáryu1not adunk' ho7<zá. A keletkozott kónsavasbáryu1uról leszűrjük 
a folyadékot, a csapadékot jól kimossuk, kihevítji.ik, lemé1·jük. 

14. Hamú nieghatározá.s. 

50 kc1n. bort. len1ért platina csészébon szörpsűrűségre párolunk és a 
maradékot kis lánggal lehetőleg kiszárítjuk és elhamvasztjuk. 

15. Kénsav n1eghatározás. 

A kénsav mennyileges meghatározása rendesen csak akkor válik 
szükségessé, ha a bor literenként több kénsavat tartalmaz, mint a mennyi 

2 grm. kálium-sulfátnak megfelel. 

.q/ 
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" , . Annak megtudására, hogy valamely fehér borban literenként 2 grm. 
kaltum·snlfátnak megfelel{) kénsavnál kevosobb van·e, elégséges ha 10 kcm. 
borhoz, 1niután azt sósavval megsavanyítjuk. 10 kc1_u, oly chlórbáryum oldam 

tot adunk, mely egy literben 14 grm. kristályos chlórbáriumot ta1·talrnaz. A 
keveréket egy ideig forraljuk, azután a képződött csapadékról leszürjük, 
.'Ha a tiszta szürletben újitbb chlórbáryum oldat hozzáadástiva! csapadék 
vagy zava1•odás nem képződik, akkor borunkban literenként 2 gr 1n kálium
sulfá.tnak megfelelő kénsavnál kevesebb van. 

. TTó'ró's borból a festőanyagot előbb mésztejjel mindig kicsapjnk. 100 
kcm. b~rhoz egy kétszázas lon1bikban addig öntünk mésztejet

1 
míg újabb 

mésztcJ hozzáadásával csapadék ruér nem képződik, azután a lombikot vízzel 
n 200-as jelig feltöltjük, összerázzuk, száraz szűrőn átszűrjük. A leszí'.íl't 
folyadékból 100 kcm.~t sósavval megsavanyítunk, s a továbbiakban a 
fentebbiek szerh1t járunk el. 

16. Phospborsav ineghatározása. 

A phosphorsavat rendesen a bor hamújából határozzuk mog. Ha a 
bor hamújának reaktiója bázisos, akkor azt közvetlenül felhasznáJhatjnk a 
phosphorsav n1eghatározására1 ellenkczlí esetben a borl. szónsavas nátrium 
és káliumnitrát hozzáadása után kell bepárolnunk és olhamvasztanunk. A 
hamut inindkét esetben higított salétromsavban oldjak, egy ideig főzzük 
amn1oniákkal közömbösítjük, azután hozzáadunk annyi molibdiin oldatot, 
liogy az oldatban levő P20 6 ininden grmjára 150 kcm. esséki és vízfüi•dőn 
J5 perezig ü5~100' C,"ra melegítjük. _tl_ kiválott sárga csapadókot szúrőn 
Összcgyüjtjiik, hideg vízzel kimossuk. J{imosás után a szürön levő csapa" 
üék~t 2 1

/ 2 °/0 -os a111moniákban oldjuk, a szűrőt am1noniákknl jól kimossuk. 
Az Igy nyert oldathoz a mely egy hongcrüvogben foglaltatik, folytonos kc~ 
verés közben hozzáadunk annyi :rnagnézium keverék oldatot a míg csak 
csapadék keletkezik. -11- kiválolt csapadékot hagyjuk, hogy leülepedjéki 
azutttn a _folyadékot lesztírjük, a csapadékot kimossuki kihevítjük, lemérjük. 
ll nyert eredrr1énybő[ a mely lvig~P ~07 -ból áll) kiszá1nítjuk a p ~ O& mennyiségét. 

17 . .t\..z illatos és sza.matos auya.gok n1eghatározása. 

, _tl_ borban előjöví-í illatos é.9 za-1natos anyagokat illanosságnk s:t.el'int 
ket csoportra oszthatjuk úgy mint: 11 könnyen illan.6" ós l)1w 1n ülanók" cso'" 
portjába. Az első csoportba tartoznak a szago'l culó esterelc a. niásodik cso" 
portba az ízt adók, 1nind olbo11thatók. 

1.) A lúgnak azt a mennyiségét, a mely 100. kcm. borban foo·lalt ösz-o 
szes ~s~te.1\ [~eh,át illanó és nen1 jJlanóJ elbontására szükséges a bor elszctp, 
panos'l.fasi sznnianctk nevezzük. 

. 2.) A mely 100 kc11l. bo1'ban lov(í illanó estor telítésére szüksóges 
'tllanó ester száninalc, ' 

3.) azt a mely a ne11i illanó estere/e telítésére használtatik fel nein il~ 
lanrf ester szcininak. 

1 ... 

1 

l 

t 

a.) Az illanó esterek ester szán!ának a meghatározása. 

l.) Az illanó esterek elválasztása a neni illanóktól. 
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A borból belemérünk egy 500 kcm.-es lepároló lombikba, melynek 
oldalcsövet egy hosszú üvegcsővel, ezt 100 kcm."es szedővel kötöttük össze 
100 kcm.-t, és Lehetőleg kis lánggal, ügyelve, hogy a bor a lombik falához 
ne égjen lepárolunk 90 ~cm.-t. A párlatot kihűlés után széndioxyd mentes 
kiffizött és lehűtött dest. vizzel pontosan felhigítjuk, 100 kcm.-re. 

2. Az esterek elszappanositása. 

a.) A fenti párlatból 25 kcm.-t lom érünk, 3- 5 csepp fenolftalein oldatot, 
25 kcm. neutrál absolnt alkoholt keYel'Ük hozzá és 1/ 10 norm. KOH oldattal 
titráljuk. 

b.) A párlatból lemérünk egy üvegdúgos pa-laczkba 25 kcm.-t, meg
keverjük 25 kcm. neutrál absolut alkohollal, hozzáadunk 25 kcm. 1/ 10 norm. 
kálihydrát oldatot, a palaczkot bedugjuk, jól összerázzuk és 1/2 - 1 óra 
hosszáig állani hagyjuk. Ez idő eltelte után, az oldathoz 3 csepp fenolfialein 
oldatot adva, a feleslegben maradott kálihyclrátot 1/io-ed norm. sósavval vissza 
titráljuk. Az a. és b. tit.rálásoknál elhasznált kálihydrát oldatok közötti kü
lön1iség 4 szeres szorzata lesz az illó esterek, esler szánia. 1) 

b) A l1or etszrtppanosüási száinának nieghaltirozása. 

a). 25 kcm. bo1•hoz 50 kcm. széndioxyd mentes, kifőzött dcsztilált 
vizet adva 1/ 10-cd norrn. kálihydráttal titráljuk. Indikátoruak lakruuszpapü•t 

basználllnk . 
b). 25 keli. bort GO keni 1 / 10 -ed norm. kálihydrát oldattal inegke-vcra 

ten bedugott üvegdugös üvegben közönséges szoba hömérsék inellett 24 
órájg állani hag·yunk. A 24 óra eltelt.e után ft változatlanul 1naradott káli~ 

hydrátot 1/ 10°ed norm. sósavval vissza titráljuk. Az a és b titrálásnál elhaSz
nált kúUhydrát mennyi'>égc közötti kiiUinbsóg 4-szeres szorzata adj_a a bor 
elszappanosüás·i s.:::ániií.t. 

e) A nein -i.llanó esterek este·rszá'lluinak a ·1neghatározása. 

Ezt külön meghatározni nem szükséges, megtLulhatjuk egyszerűen 
úgy, ha az elszappanosítási számból kivonjuk az illanó osterek, esterszámát. 

18. Az aldehyf1-kénessav n1egl1atározása. 

a.) Egy 100 kcrn.-es tágabb nyakú lombikba 10 perczig száraz szén
<lioxy<l gázt vezetünk. A 10 perez eltelte után a borból 50 kcm.-t bele mé
rünk a. széndyoxyd tartalmú lombikba, belcfolyasztnnk 5 kcm. híg kénsavat, 
[1 :3J kevés ke1nónyíti'í oldatot ós lehetőleg gyorsan titráljuk 1

/ 10 -ed norni. 
jódoldattal. A títrálásrrL elhasznált jódoldat n1ennyiség'éből kis:támitjuk a bor 
szabad kénessav tartalmát. 

lJ.) J-iJg'y 200 kcm.-es lombikba beleteszünk 25 kcm. norm. kálíhydrát 
oldatot,, hozzá folyasztunk 50 kcm. bort, még pedig oly módon1 hogy a bort 

1) Rajnai borokban 4.92-5.04 az ester szám. 
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tartalmazó pipetta vége1 a bofolyaszt.ás alatt, a kálihydrát oldatba érjen, 
10-15 perczig állani hagyjuk, azután 10 kcm. kénsavat, kevés keményítő 

oldatoL adunk hozzt'.t és az így szabaddá lett kénessavat 1/10-ed nor1n. ,iód
oldatt.al titráljuk. 

19. Cse1·sav meghatá1.·ozás. 

A. csersav rnennyileges meghatározása legczélszerübben a Löwentha! 
által módosított Neub:1uer-féle módszer segélyével történhetik. 

A meghatározások keresztülvitelére a következő kellékek szükségesek: 
1. 'riszta indigó kármin-oldat: 30 grm. indigó kármin feloldva 1 liter 

vízre, megszűrve és a sziiredék 70° C.-ra felmelegítve. 
2. Felmangánsavask:álium-oldat: 2 grm, jegeczes felrnangá.nsavaská· 

liu1n feloldva 1 liter víz1·0 
3. -Vegytiszta tannin-oldat: 0.2 grm. 100 kcm. vízre. 
Az oldatok beállítása : 
a) 2u kcm. indigókárinin oldatot lemé1•ve, hozzá adunk 1.0 kcm, higí· 

tott kénsavat (1: 4) és vízzel 3/ 4 literre higítjuk. A felhigított oldatot fehér 
papirra állítva, cseppenként addig adunli: hozzá a jelniangánswvas-kálii~1n ol
datból, a míg az oldat kék színe, szép aranysárgáha megy át. 

b) 20 kcm. lndigókár1nin-oldal.hoz 10 kcm. tannin-oldatot, 10 kcm. 
higított kénsavat adunk, felhigítjuk 3 / 4 literre, és felmangánsavas-káliummal 
títráljuk. Az a titrálásra elhasznált felmangánsavns-kálium mennyiségét le
vonva ab títrálásnál elhasznf1ltból, megkapjuk a 10 kCln. tannin-oldat,ban foglalt 
tannin szétroncsolására e~használt felrnangánsavaskáliun1-o ldat menynyiségét. 

A csersav nieghalározris gyako1·laü kivitele 
A borból len1érünk 100 kcm .. -t és vízfürdőn bepároljuk 1/ 3°aclára. A 

visszamaradó részletet kihűlés után deszti. vízzol felhigítjuk 100 kcm.-re. 
A felhigított oldatból 10 kcm.-t lemérvo hozzá keverünk 10 kcm. híg kén
savat, 30-40 kcm. indigókármin~oldatot és felrna.ngánsavaskálium-oldattal 
titráljuk, Az elhasznált kcm.-ek számából kiszámítjuk a csersav mennyiségét. 

20. l!"'estfi anyagok felkeresése. 

a) A úor term.észetes festőanyaga. 

A bor festését egészon a legújabb időkig a borba1nisítások: íegkiseb
bikének tekü1tették. Részben talán azért, mert a festéshez többnyire ogészen 
ártahnatlan növényi részeket, vagy gyümölcsöket használtak, rószben pedig 
azért, mivel egészen a legújabb időkig ne1n igen volt oly eljárás ismeretes, 
melynek segélyével a mesterséges festBst csak némi biztossággal is fel 
lehetett volna fedezni. 

Ujabban a bor hamisításokat terjedelmes vizsgálatok tárgyává t.ették, 
a melyek azt. erodményezték, hogy ma már a bornak igen sokféle hamisí~ 
tását vagyunk képesek elég biztoRan felfedezni. 

~4.. fehér Oorokat néha vörösre festik. Ezen hamisításokat a vörösbo· 
rok festésénél irjuk le. Niás esetben a talán nagyon is halvány színű fehér-
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bort zöldessárgára., borostyánkő színre, vagy ennél sötétebb barnára fostik. 
E festés kétségkivül igen ritkán és talán csakis a mesterséges asszüborok
nál, vagy átalában a vízből, alkoholból, stb. összekevert boroknál fordul elő, 
minthogy az egyszerű száraz1 vagy fé!asszú bornak~ ha különösen tiszta, 
az asszú borého,,; hasonló narancs sárga színe van. 

Az asszú boréhoz hasonló narancssárga, vagy sárgásbarna színt renc 
<lesen égetett czukorral adják meg a bornak, E hamisítást meglohetős biz~ 
tossággal fel lehet fedezni a.z által, hogy az ilyen, karaniellel festett bor 
ne,ni veszíti el barna szfnét ha tojásfehérjrfvel llerft}ilki nifg a valódi narancs
sárga szfnü bo1· a derlté!J u.tán sokkal világosabb lesz. 

Sokkal gyakoribb dolog a festés vörös boroknál. Ezeknél egyebek 
közt a fogyasztó közönség hite és ízlése megkivánja, hogy a bor szép sö~ 
tét.vörös színű legyen. E szín egyrészt tetszik a szemnek, másrészt pedig a 
jól készült és érett szőlőből sajtolt bor kizárólagos tulajdonának tekintik~ 
1\1indazon festós, moly nem magának a szőlőnek festőanyag'ával történik~ 
hamisitásnak tekintendő. A festett vörösborok1 vagy halvány és szennyes~ 
színűek, de tnár eredotileg vörösborból, vagy padig fehér• borból készülhet
nek. E borok tehá.t a használt fostő anyagokon kivűl a fehér vagy vörös 
bornak természetes festőv.nyagát is tartalmazzák. Ennólfogva először is a 
bor terrnészeteR festőanyagainak: sajátságaival kell megismerkednünk és a 
harr1isításrn használt. festöanyngok tanulmányozására csak is ;::i, rendes szín., 
anyag tökélotes isme:i:eto után térhetünk át. 

A fehórborok színes anyagairól már szólottunk. _1! 'Viiró'sbor természetes 
/'estöanyagának sajátságait 1:övidon a köveLkezökben jellerne>?;hetjük. 

A vörösbo1· kétségen kivűl többféle festlíanyagot tartalmaz. ·van benne 
először is ug'yanazon sárga, vagy narancs Rzínű anyag, melyet minden fe
hérborban találunk, ós van benne továbbá egy vagy több vörös festlíanyag, 
iuely a fekete szőlő specziális l1Jkotórészét képezi és melylől 3, vörösbor 
jellemző színét kapja. 

A festőanyag·okat a következő sajátságairól ismertetjük fel: 
A bor festőanyaga a színképen meglehetős jellemző szín elnyelési 

viszonyokat mutat. 

A spektroskopiai vizsgálat, valamint a kémiai kémhatások is azt 
n1utatják, hogy a vörösbor festőanyaga több tekintetben eltór a szőlőhéjból 
kivonható festőanyagtól, sőt a fiatal vörösbor színe is némileg más sajátsáa 
gokkal bir, mint az Óaborée 

A friss szőlöhéjából készített alkoholos kivonat erősen elnyeli a szína 
kép két szélét; a vörösben a széltől Bsigi az ibolyában H~ig. A színkép 
többi részét igen kevéssé nyeli el, s eZ világos marad kivévén a D és E 
közötti x·észletet, melyben elnyelési csík látható. 

A kiforrott vörösbor erős higításnál hasonló elnyelési viszonyoklit. 
muta.t1 csakhogy ennél nagyobb az elnyelési csík, .D és E közt kevésbbé 
ha.tározott és ez a színkép szélét B~ig nem támadja meg. A hamisítatlan 
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fiatal vörösborban Erdniann J. W. vizsgálata szerint két, vörös színt adó 
festőanyag van, vagy pedig az eredetileg egy festőanyag, két testre boi-ulik el. 

Ji_11·dma.nn szerint e festőanyagok következőleg mlltathatók ki: 10 kcm. 
bort 40 kcm. vízzel és 8 csepp tömény~sósavval elegyítünk. A boroz anya
gok hozzáa.clásárfl, sárgásba játszó ibolya színt vesz fel; ha. azután a, keve~ 
réket 16 kcn1, an1yla.lkohollal összerázzuk, ez utóbbi állásnál pompás ibolya.
vörös szín(í lesz, míg az alatta lóvö folyadék réteg sárga.vörös színűvé 
válik. Az a1nylalkobol tehát két külömbözö viselkedésű anyag jelenlétét tiin" 
toti fel1 egy ibolyát, és egy vörösszínno1 oldódót. 

Ha az amylalkoholos folyadékot leszívjuk. és más kémcsőbe téve ös::;;
szekeverés nélkül először vizet, azután egy vagy kót csepp erős ammoniá
kot adunk hozzá

1 
végül a keveréket összeráz~uk, ez esetben a felül uszó 

am;ylalkohol színét elveszti, az alatta lévő vizes .réteg ellenben világos zöld 
és utóbh barnászöld sz[nt vesz fel. E kémhatás csak akkor áll be, ha a fo
lyadék igen gyong·ón bázisos kémhatású. Az idősebb borok festőanyagai az 
a kémhatást egyátalán nem adják. 

b) A bor 1nesterséges f'estése 

A bor festésóro különösen1 a következő festöanyagokat használják. 

a sanibu.cis nigel' - fekete bodza-bogyóját 
sa'/libucus ebulHs - fó'ldi bodza-bogyóját 
vaccinu1n 1nyrtül-ns - d/'onyr,t-bogyóját 
ligustru11i vnlga·1·e - f'agyaUai bogyóját 
phytolacca decandra ,_ alkerniest 
1náh.1a a1·borea, allea rosai és 11iálva syl·vest1·is virág leveleit, továbbá 

vó'ró'S répál 
a kék és vó'rős ('át lignum campechianum és l. fernambuci) 

cochen·ilt (carmin) 
ind,igót 

fnchsint és egyéU anil·in festékeket. 
_r_: festöanyagok ügy külön, ntint ogyrnás mellett1 valamint a bor tor~ 

rnészetes festőanyaga mellett való felismerése nem oly könnyű, mint a hogy 
az en1ber hinné1 és ép azérti a festöanyagok -vizgálatánál igen óvatosan kell 
®ljárni s a kérdéses bor magatartását mindig össze kell hasonlítani vu.ln,-· 

mely kétségtelenül valódi bor rea.ktiójával. 

a) Jiló"v6nyi festő anyagok felker·esése. 

Növényi festőanyagokra vizsgáljuk a bort, ha egy résxlotet porczellá11~ 
.csészében vízfürdőn szárazra besú1'ítünk1 a hátra maradÖtt rész a tormészo
tes vörös boroknál barnapiros, míg mesterségesen festetteknél szép piros 
vagy viola szín(í. Ha kémcsőbe bort, arnmoniákot és kénammoniurnot ösz~ 
szekeveriink s a keletkezett csapadékról a folyadékot megsziír•jlik, a s;,ii~ 

:redék lerrnészetes boroknál zó'ldesszíníl, míg hauiisítottnál barnássárga, vörös) 
vagy ibolya színü lesz. 
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A vö:rösrépalével festett bor a spektroskopban szép borszínű és két 
elnyelési csíkot mutat, melyek a bor töménvitése alkalrnával is elválva ma" 
1·adnak, 

Ha aJke1•messel festett borhoz addig öntünk eczetsavas ólomo.ldatot, 
míg csak csapadék képződik, azulán leiilo_pítjük

1 
a cs;::i,padék felett álló fo

lya,dék rózsaszínű lesz. 

na bodza hogyúival festett vörös borokba tökéletes telítésig· an1rno-
11iákot, adunk, a. bor szóp zöld színű lesz, ellenben h;::i, a bor cochenülel i!s 
berzsenyf'á'vat volt festve, piszkos violaszínü. 

I\Iályva virággal festett borokat felisme1•hctlink, ha 10 kcm. bor és 
80 kc1n. vízkeverékéhez 30 kcm tömény rézg1Uicz-oldatot adunk, termé
szetes bor színtt·len, vagy csak a rézoldattal les~ színezve, míg mályvávoJ 
festett bor violaszínt ölt 

Khnutathatjuk IJ, n:-ályvát következőleg is : 

A borból egy kis inennyiséget összorázunk fölösleges eczetsavas~ 
nátrium1uat és thnsóval, természetes bornál egy p·is.zkos szín lleverc'kel ka,punk

1 

míg a mályvával festett, boroknál szép violas.zínií. ege'"sz bnzav·ir(ig lcékszínüt. 
Snlzer azt tapasztalt;::i,, hogy ha egyonlő térfogatü bort és tö1né11y 

salétromsavat elegyítünk ós a keveréket nem molegítjiik
1 

hanem egyszorüen 
állani hagyjuk, ekkor a valódi bor színe egy óráig nem változik

1 
rníg a 

mályva, áfonya, fekete szeder1 berzsenyfa, vörösfa, cochenill és fucbszinnal 
festett borok színe többnyire már ogy perez ala,tt elvész, vagy elvá.lto~ik, 

b) ]((ff1·ány f'estékek felkeresése. 

Annak kimutatására, vajjon kát.rány:festékket mestorségeson festotett··e 
valamely bor, annak 100 kcm.·hez ólomeczetet adunk (legalább 30 kcnü,"i.) 
a csapatlókot. leszűrjük és ha a szürlo~ nem színtelen, akkor a leszürt folyn..·· 
dékot amylalkohollal összo1·ázzuk, J:In az ainyla.lkohol mogpirosocl.ik, akkor 
alapos a gyanú, hogy a bor kátrányfestékkel van n1og festve. lia u,z amyl„ 
alkohollal való vizsgálat reakcziót norn ad, nkkor még ln.indig !ohetnok n 
borban azon fostőanyagok1 n1elyoket Cazcnenve-féle módszer szerint isiuer
hetünk fel. 

Cazeneuvc módszere követkoző: 10 kc1n, borho:r; 1 1 /~ gr1n. frjssen lecs~t
pot sárga biganyoxydol keve.rUnk, orősen összel'ázzuk 6:':! kettős szürőn 
leszürjük. Ha a leszlirt folyadék piros színűi akkor ezen esetben is a k:it~ 
rányfesték kimutat.ására alkalmas 1 biztosabb módszeri kell alkahn;::,znunk, 

BöVebb vizsgálatra ajánlatosak a következők: 
Az előzetes vizsgálatra ttllralinazhatjuk a7. an1ylalkohollal való kirá~ 

zást, xnég pedig mindíg kót .kirázást kell eszközölnünk, az egyiknél a szesz
telenített borhoz addig a.dunk am1noniákot, míg a7. batározot.tan bázisossá 
válik, a másiknál n. borhoz kevés kénsavat vagy sósavat öntünk. 

lJa az ammoniákkal kevert bornál a levált amylalkohol piros színű, 
vagy megpirosodik1 ha fölös mennyiségű eczetsavat önt-link hozzá, akkor 
,s,lapos azon feltevés, hogy borunkban kátrányfesték van. A megsavanyí~ 
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tott. borból leváló amylalkohol egészen tiszta bornál is piros színü. Hogy 
ez esetleg jelenlévő kátrányfestéket kimutathassuk, szükségos, hogy az 
amylalkoholt az alatta lévő folyadéktól elválasszuk, ugyanannyi vízzel ke~ 

verjük, és aztán 1 csoppenkint addig' adunk hozzá arnmoniákot, míg az oldat 
gyengén bázisos lesz. A bor természetes festéíanyaga az ammoniák ho~zá

adása <'iltal zöldre vagy kékes·zöl.dre változik, míg az esolleg jelonlevő kát
rányfestékek megmaradnak vöröseknek és . rázásnál nz a1uylalkohol alatt 
levő vízbe mennek át és azt vörösre festik. 

Ha ezen kisórletek által oly reakciókat k~punk1 111elyek kátrányfes 0 

ték jelenlétére mutatnak, azon kell lcnnünk 1 hogy a káh·ány-festéket a bor~ 
ból kiválasszuk és a tisztán kiválasztott festűanyag"gal reakciókat végezzünk1 

melyek a festőanyag természetével közelebbl'Öl megü~mortetnek. 
A kátrány festókek kiválasztására czélszerüen 100 kcm bort baszná· 

lun'\c1 melyet a ká.trányfesték tol'mészotéhez k61Jest, a mint az ammoniákos 
vagy savanyúoldatból lohet an1ylalkohollal kirázni, vagy kevés híg sósavval 
vagy kénsavval, vagy pedig an1n1oniákkal bázisos ha.tásig· keverünk. Az 
így ellíkészített borhoz azután körLUhelől 1 gramm, köríilbelöl 10 cm. hosz
szura vágott zsirtalanított gsapjuf'onal-akat adunk és eg'y porczellán csészé~ 
ben vízfürd6n addig' melegítjük1 n1íg a bor alkoholja olpál'olgott. Ha a bor0 

hoz ammoniákot adunk1 akkor addig kell melegftenünk, míg- az els:r,álló 
gőzök már csak kevéssé ammoniák szagnak. 

Ezen idő mulva biztosok lehetünk, hogy a borban volt kátrányfestók 
a gyapjufonalttkon van, lnosL ezeket kivesszük ós vízzel kimo:ssuk 1 hogy a 
bor egyéb rájuk tapadó részeit elt.ávolítsuk. Ha a g'Jn..pjufona.lat sa1.ranyúold 
datban festettük, akkor a fontilról az egyiclejüleg lecsapódott természetes 
borfestő~anyagot az ált::tl távolítjuk el, hogy a, g'yapjufonalakat ismételten 
higított (21/~0/0) hideg ammóniák-oldatba mártjuk és gyo1•san kifacsarjuk. Ha 
ezek után a gyaJlnt hig a.inmoniákba tesszük és a vízfürdőn hosszabb ideig• 
keverjük, akkor a festöan,yag a gyapjuról leoldódik. lVlost az arnn1oniákos, 
oldatot ináiük csészébe öntjük le és bepároljuk. Ez által a festőanyag a bor~ 
ból le lett választva. Ila a gyapjufonalakat amn1oniákos oldatban festettük 
akkor ajánlatos a megfestett g·yapjnfonalakat 10°/0-os kálilúggtü megneclvo· 
síteni

1 
g·yengén addig melegíteni, míg szétmálna.k. i\'1ost lehető kevés alko" 

holt adunk hozzá, azután kőt.szer annyi aethert> jól összekeverjük és állani 
hagyjuk, míg a;i; aether leválik. A leváltaotherben van a festőf!,nyag feloldva. 
Az aetber elpárologtatása által (előbb ajánlnJos kevés eczetsa.vat hozzá ke~ 
verni) a festöanyagot· tisztán nyerjük ós vele speciális renkciókat végez~ 

hetünk. 

KeínleleS fuchsinra. 

a) 10 kcm. bort 3 kcro. eczetsavasólom oldattal és 3 kcm. alkohollal 
keverünk, jól összerázzuk és addig· hagyjuk állani míg az amylalkohol egé
szén különvált a folyadék többi részétől. Fuchsin mentes bornál az arnyl~ 

aU;::ohol színtelen marad míg a fuschsintartalrounál vag·y ha a bor, orseillével 

~·· 
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"Volt festve meg ' , "d"i H . sz1nezo I e a az amylalkoholos , , 
adunk, abban az esetben ha 0 "ll. l reteghez kevés sósavat 

• rse1. eve volt megf t b 
holos réteg színe meg' marad m, 1 f' h . es ve a or, a?; fl,111 ylalko~ 
Ha. az oldathoz ammoniákat a.'d k1g \kak u~ s1nnal ~estetett, elszíntelenedik, 

. .. un • a 01 a fnchs1n , ' · „ . 
o.ese1lle vorösszíno violaszínüvé változik. sz1ne IS eHun1k, az 

b) 100 kcm bort · ·· 
< „ · a.mmon1alzka.1 bázisos ké h L" . _ .. 

J:1k egy üvogdng6s palaczkba, aetbert öntünk belm ,a asuv.9, ~Asz.~1nk, heliHt~ 
Összerázás után az aetheres rét,og·et l ál , . o o~ azzal Jól o.sszerázzuk. 

o v asztJuk a v1z08 rét .1„ 1 b .. 1 .. -egy porczellán csészébe belet'· .. k ' eg o , eto tJrik , ,-,szun egy pár , 1 szárazra párolJ.uk Ha a b b 1. h . s.za pamutot fis vízfíírdön 
· or an uc s111 volt az th , 1 . . 

pamutszál vörös színű lesz A „ „ f a..o ei e parolgasa után a 
. · vorosre estett , 

egyik felét leöntjük: sósavval h„ 1· h . 1··1 parnut-szalat ketté vágjuki 
' <~ uc sin o eredt a ·· ,·· , 

adására a szín eltűnik eltüm"k . kk . < vorossz1n, 8, sósa.v hozza 
• „ • a sz1n a ot• is ha . , 
Juk meg a pamutot. 1 ammon1akknl nedvesít-

izű 

Vinum pepsini. 
- Pepsinl:.lor. -

Tiszta, átlátszó, vörösbarna édes i'zt" 1· 
f l dé . 1 ·· l, a 1g savanykás 
oÁya k, melynek lnssé fííszeres illata V"n 

ra; 10 gr. 15 kr. - " a, • 

t Vhuim stibfato„fartaricum 

utó-

~·. ~Vinun'l autim.onií __ Vi 
· num Ruxh;:;;i.tll· V' 

Hánytató l::>o:rköves bo:r _ A t• , 1
· - 1num a.merticum. 

. . n imon1umos bor. Hu.:a::ham bora. -

Tiszta, átlátszó, vörösbarna e'de „ ... 
folyadék. ' ,„, 8 izu 88 kissé füszeres illat(1 

~gyes adagja legföljebb 0.50 grm. 
Napi adagJa legföljebb 1.50 grm„ 
Ara: 10 grrn. 8 kr. 

Zedoar!a„ 
Zedoa:ria. Zed.oa:ria gyökér. -

Szárm:izik a curcum'l "ed . l' ' „ oana :.,oscoe tó! ( •t . 
seitamine:ík.) Fonóővi ÁzsFb .. .. .. - . sm amrneae, 
b k·· .. . '' an kulonosen Nladras és Bom

ay onil tenyeszik, ugyanott mivelik is. 
A drogot a gyöktö1'zs kép · 1 bára haránt. szeletü koro~o·ok; ezt, ~e y a. lrnreskedésbe nagyob

s . k . . . " a me szve JOn, (zodoaria rotunda) 
csa ig·en ntbm kerül foro-a!omb·t 110: 'b„ 4 cl , ; 

b ' ssza. an · a1·abra 11as1-



742 

tott alakban, (zedoaria in discis). mely utóbbi esetben az egyes 
darabok 4-13 cm hosszúak. 

A korongok egészen 4 cm. átmérőjűek, 1
/ 2 cm. vastagok, 

tömöttek, szívosak, kivűl sárgás barna parával vannak födve, 
a melyen a 'vastagabb korongolmál haránt gyűrűs ránczolat 
és a mellékgyökerek csonkjai vagy letörésök helye látható. 
Metszési lapjuk piszkos szürke, vagy rozsdás szürke s sűrűn 
be van hintve vöröses bama pontocskákkal. A kéreg élesen 
el van határolva a világosabb fátol, a melylyel nem függ szo
rosan össze, úgy, hogy megáztatva könnyen lefejthető arról. 
Törése ép, tömött. Nehéz kámforos szagú, rágva égetií koser·· 
nyés ízű 

Alkatrészek: 0.8-1.5"/o illóolctj, egy fűszeres lceserü 
gyánta, keményítő'! czu1cor és 'nyálka. 

Szöveti szerkezet: A keresztmetszeten legkivűl erősen fej
lett. barnás parát kapunk, érin16 irányában nyúlt sejtekkel. A 
kéreg sokszögletű parenchymsejtjei keményítő szemcsékkel 
vannak tömve, s köztük sok, gyantát tartalmazó sejt, a me

1.91. ábra . .?:edoaria gyökUirzs 
kereszbnetszete. 

(a. gyáuLasejt,; b. egy hossui.lJan át.

szelt csavaros edény; e. edény0 nyaláh 
keresz lnictszete.) 

lyek rozsdavörös tartalmuk ál„ 
tal jól kitűnnek. A kérget a 
béltől vékony bélhü vely választ· 
ja el, melynek tartalom nél
küli sejtjei színtelenek, vékony 
falnak. A bél alapszövete a 
kéregéhez hasonló s keményí
tővel ép úgy tömve van, de 
köz.te a gyántás sejtek gyóreh· 
ben feküsznek. (101 ábra, a). 
Edénynyalábokat szétszórtan a 
kéregben is találunk, lcgsíírűb
ben feküsznek azonban a bél
nek az endodermissel határos t·é
szén. Az apró, kezdetleges edény
nyalábok, lépcsősen és csava
rosan vastagodott (101 ábra, 
b) edényekből állanak, a me
lyeket csak igen kevés scleren-

1 1 

,-,-t-~ 

\ 
1 

I ·' 
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chym rost kísér. (101 ábrn, e). Egyes edényeket. néha barnavö-
1·ös gyántás anyag tölt ki. 

A keményítő szemcsék egyszerűek, tojásdadok, magvuk 
a szemcse hegyesebb végén van s e helyen a szemesének csú
csos kiugrása szokott lenni; rétegzettségük jól kivehető. 

Összetéveszthető a drog va.gy lehet közte : 

Cnrcu1na aromatica Salisb. (e. zodoaria Roxb.); fája sz&p sárgaszíníL 

Ára: 100 grm. 16 kr. 

t Zincum aceti.cum. 
- Zinci acetas. Eczetsavas zink. Zinkacetát. 

Zn (02 H,02 ) 2 3H20 tömeessúlya 237. 

Finom, színtelen, lemez alakú krisályokból áll; 3 súlyrész 
hideg-, fél súlyrész forró vízben és 30 súlyrész alkoholban old
ható. Hevítve megolvad. Oldata undorító fémízű és gyengén 
savas 11atású. 

AzolloS&ág megállapítása. 

Feniehlórid-oldat sötét vörösre fesl.i. ( eczet.s:was vas kelet
kezik) Kénhyclrogénvízzel tiszta fehér zinksulfid csapadékot ad. 
Nátronhydráttal szintén fehér zinkhydrát csapadékot képez, a 
mely a kémszer fölöslegében föloldódik. 

Vizsgálat.. 

1. Tiz százalékos oldatából 
kéna1111noniun11nal a zink: tök:é
letcsen kicsapva tiszta fehér 
csapadék keletkezzék; az en6l 
leszíirl. folyadék bepárologta
táskor és kil1e-vítés után ne 
hagyjon hát.rn maradékot. 

2. A zink acetát tömény kén
savval n1elegítve nP feketed
jók meg. 

3. Három súlyrész vízben 
oldva és több vízzel felhigítva 

Más súnű csapadék kelet„ 
kezése = idege" fémek. 

Maradék visszahagyása = 

alkáli es alltúli fölúfomeli. 

Megfeketeclés 
auyagol;;, 

szerves 

Nagyobb n1érvü n1egzavaro
dás. = bázisos sú. 



744 

vagy egyáltalán ne, vagy csak 
gyengén zavarosodjék meg. 

Egyes ada.gja legföljebb 0.10 grm. 
Napi aclagja legföljebb 0.50 grm. 
Ára: 10 grru. 24 kr. 

t Zincum chlmratum. 
- Zinci chlorid-um. Zi:nkchloxid. Chlol"zink. 

Zn Cl„ tömecssúlya 135.8. 

Fehér, vag-y kissé szürkés - fehér por; vízben és alko
holban igen könnyen oldódik. A levegőn megnedvesedik és szét
foly. Izzítva súrü fehér gőzöket áraszt és sárga maradékot 
hagy hátra. 

Olvallli~ pontja = 115°. 
Azonosság megállapitása. 

Vizes oldata nátronhydráttal fehér, kocsonyás zinkbydrát 
csapadékot ad, a mely a kémszer fölöslegében föloldódik. Ezüst
nitráttal fehér túrós, ammoniákban oldódó csapadék keletkezik. 
Kénammoniummal fehér zinkkéneg csapadékot ad. 

Vizsgálat: 

1. Fél grammja ugyanannyi 
vízzel színtelen és alig zava
ros oldatot képezzen, a zava
rodás sósav hozzáadására tün
jék el. 

2. Vizes oldata ne változzék 
meg: 

a) sóskasavasammoniurntól. 

b) nátriumphospbáttól. 

3. Megsavanyított vizes ol
data kénhydrogénnel ne adjon 
sárga csapadékot 

Sárgaszínü oldat = vas. 
Zavaros oldat = lúgos só, 

ziukoxychlóritl. 

Fehér zavarodás = calcium
vegyü letek. 

Fehér zavarodás = magne~ 

sinm vegyfüetelr. 
Sárga színeződés vagy csa

padék = arzén, cadminm. 
Barna csapadék = ólom, réz. 

4. Megsavanyított oldata for
ricyankáliummal ne változzék. 

5. Vizes oldata chlórbárymn
tól ne változzék. 

6. Vizes oldatához fölösfoges 
an11nonüit adva, az oldat színe 
ne változzék s kénhydrogént 
acl-va 11ozzá, tiszta fehér csapa
dék keletkezzék. 

7. Vizes oldatából kénammo
niurnrnal a zinkct tökéletesen 
leválasztva, a csapadékról le-
szúrt folyadék elpárologtatásá·-
nál maradék no maradjon 
v1szsza. 
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Kék színeződés = vas. 

Fehér zavarodás = l<énsa-
vae veµ;yiilelek. 

.Színes oldat = réz. 

Színes csapadék = idq;:en 
fémek. 

Maradék visszahagyása 
alkáli és alkálifö:dfemek s@i. 

Jól záró edényben tartandó. 
Egyes adagja legf'öljebb 0.01 grm. 
Na11i adagja legfii!Jebb 0.10 grm. 
Ara: 10 grru. lU kr. 

t Zhienm oxydatum. 

~ Zinci oxy·dum. r~lo:res zinci Zinko:icyd. -

Znü tömecssúlya 81. 
Finom, fehér, alaktalan por. Vízben nem oldható; higí

tott eczetsavban feloldódik. 

Azonosság megállapítása. 

Ízzitva sárg·a színű lesz, kihűlés után fehérré válik. Hí
gított. eczetsavban oldva. kénhydrogénnol tiszta fehér csapadé
kot ad. 

Vizsii;áh1t. 

1. Higított eczetsavban oldva 
ne pezsegjen és maradék: i1él
kül oldódjék. 

2. Higitott m1létromsavban 
oldva ne változzél{ 111eg: 

Pezsgés = szénsava.§ zink. 
Maradék visszahagyása 

idegen fémsók. 
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a) báryumnitráttól. 

b) ezüstnitráttóL 

3, Higított salétromsavas ol
datát ammoniával túltelítve a 
kezdetben előálló csapadék ma
J'adék nélkül oldódjék fel szin
telen folyadékká, 

4, Ammoniákkal túltelített 
oldata ne adjon csapadékot: 

a) ammoniumoxaláttaL 

b) nátriumphospháttaL 

5, Ammoninkos oldatába kén
hyclrogént öntve tiszta fehér 
csapadék keletkezzék 

l-f"e}1ér zavaródás= kénsavas 
vegyületek, 

Fehér zavarodás=chlóridok. 
Kék súnű folyadék= réz, 
Vörös barna zavarodás=vas. 
Fehér zavarodás=ólomhyd-

10át, alurniniuuabydrát, 

Fehér csapadék = caliuru 
vegyületek, 

Fehér csapadék = magne
sium vegyületek 

Más szín[í csapadék = ide
ge11 fémek 

Eyyes ada!J,ja leqfo'lje/Jb 0'40 gmL 
Napi adagja leqfiiljebb 1 'GO grm 
Ara: 10 grn1. 7 kr'. 

i' Zhwum sulfuricum 
Z1nci sulfas. Kénsavas zink. Zinksulfát. 

ZnS047H,O tömecssúlya 287, 

Színtelen, hasábos vagy tűalakú kristályokból áll; a lrn
serűsóval isomorph, 0, 7 súlyrész hideg és U, 15 súlyrész forró víz
ben oldható 

Vizes oldata csípős undorító fémizű ós savas hatású, 

Fajsúly a UJ5, 
Azonosság megállapítása, 

Nátriumhydroxyddal fehér, kocsonyás csapadékot (zink
hydrátot) ad s ez a kémszer fölöslegében föloldódik, Chlórb~

Tyumtól szintén fehér csapadék keletkezik s ez sósavban nem 
oldható, 
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Vizes oldata kénammoníummal fehér, zinksulfid csapa
dékot ad, 

Vizsgálat, 

L Ötszázalékos oldata ne 
változzék meg: 

a) ezüstnitráttóL 

b) sósavval meg-savanyítva 
kénbydrogéntőL 

Fehér zavarodás=chlóridok. 

Barna zavarodás = idegen 
fémek, 

2, Egy grammja 10 köbcen- Maradék visszahagyása = 

timeter vízben és 5 köbcenti- idegen fémek vegyiiletei, alu~ 
meter ammoniában színtele- 1

1 
mininmhydrát, ólom stb, 

nűl oldódjék s ez az oldat nát- i Kékszínű oldat = rézve 0 

riumphospháttal csapadékot ne i gyiiletek, 

adjon, 1 Nátriumphospháttal csapa·· 

3, Ha az ammoniás oldat egy 
részét kénhydrogénnel tökéle
tesen kiütjük, tiszta fehér csa
padék keletkezzék s a leszűrt 

folyadék bepárologtatva, heví
tés utár1 no hagyjon maradé-
kot hátra, 

4, N átriumbydrnxyddal mele
gítve ne fejleszszen ammoniák 
szagot 

5, Vizes oldata zinkdarahbal 
és hígított kénsavval összehoz
va, keményítő oldattá! és jód
káliumtól ne kéküljön meg, 

Óvatosan tartandó, 

dék=mag'neslnm vegyületek. 

Sárga vagy barnaszinlí csa
padék vagy maradék vissza-, 
hagyása = id~gen fémsók 
ólom, réz, vas, cadmium. 

Ammonia szag 
nm vegyületek 

Megkékülés = lllirátok, 

Eqyes adaqja leqfiiljebb LO grm, 

Napi adaqja leqfiiljebb 5,0 grm. 

~~ra: 10 grm. 5 kr. 
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t Zhwum valerhu1icum. 

Zi:noi vale:rianas, Valeriá«'l.savas zink. Zink vale:tiánát. Gyö
könkesavas zi:nk. 

Zn (O,H9 0 2 ) 22H,O tömecssúlya 303. 

Zsirfényű, lemezes kristályokból álló, valeriánsav szao·ú 
tömeg. 90 súlyrész vízben és 40 súlyrész alkoholban oldha;ó; 
az oldat felforralva megzavarosodik. 

Azonosság megállapítása. 

Vizes oldata nátriumhydroxyddal fehér csapadékot ad, a 
mely a kémszer fölöslegében föloldódik. Ha töménykénsavval 
és alkohollal elegyítve, gyengén melegítjük és a keveréket sok 
vízbe öntjük, igen jellemző alma zamát árad szét, a hevítésnél 
keletkezett valeriánsavas aethylaethertől C H-0-0. H 0 

2 ;i " 9 . 

Vizsgálat. 

1. Vizes oldata kénhydro
génnel tiszta fehér csapadékot 
adjon. 

2. Ammoniában színtelenül 
oldódjék; az oldat ne zavaro
sodjék_ meg: 

a) chlórbáryumtól. 

b) nátriumphospháttól. 

3. Ferrichlóriddal tökélete
sen kiütve, a rozsdaszínű csa
padék fölött megtisztult folya
dék ne legyen vörösszínű. 

4. Tömény vizesoldata réz
acetáttól ne zavarosodjék meg. 

Más színű csapadék o= ide
gen fémek vog·yiifotei. 

Színes oldat vagy marndék 
= ideg·en fémek réz, ólom stb. 

Fehér zavarodás = sulfátok. 

Fehér zavarodás vagy csapa
dék= magn esiu m vegyületek. 

Vörösszínű oldat = eczet
sav tartalom. 

Megzavarodás = tisztátalan 
készítmény. 

Eqyes adagja legfb'ljebb 0.10 grm. 

Napi adagja legföljebb 0.50 grm. 

Ára: 1 grm. 5 kr. 
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Zingi ber. 

Gyömbér. O:rvosi g:vömbé:r. 

Szá1·mazik a zingiber otficinalis Roscoe-től (scitaminoao, 
scitamineák). Forróövi Ázsiában, Délámérikában, Ausztráliá
ban, különösen Délindiában és Jamaika szigetén tenyésztett 
növény. 

Nálunk gyöktörzse hivatalos, a melyet rende.sen január
ban és februárban ásnak; megmosva, részben vagy egészben 
lchámozzák, vagy pedig héjjastól együtt a napon megszárítják. 
A gyöktörzse két oldalról összenyomott, 1 cm. hosszú, 2 cm. 
széles, tömött, súlyos, tenyeresen vagy egyik oldalról párosan, 
agancsszerüen elágazó. A hozzánk kerülő drog vagy egészen 
meg van fosztva parájától, vagy csak a gyöktörzs domború 
oldalán, míg a többi rószén szürké~fehér, vagy szürkéssárgás, 
ránczos para borítja. A lehámozott helyen sárgás vagy vöröses 
barna, hosszában ránczos, keresztmetszete összeny amott tojás
dad; s a sárga mirigyekkel sürün beszart kérget, keskeny ból·· 
hüvely választja el a béltől. Törése szemcsés, íze égető, szaga 
átható fűszeres. Az egészen lehámozott gyöktörzset gyakran 
szokt:ik mészvízzel, chlórmészszel fehéríteni, vagy 11a ig·en sö~ 
tót, akkor kénessavval halványítani. 

Hozzánk nagyobbára a jamaikai, teljesen lehámozott és a 
bengáli zingiber kerül, mely utóbbinak gyóg',Yszerkönyvünk elő
irásának megfelelően parája csak domború oldalán van le
hántva. 

Alkatrészek: 1.8~3°/o illóolaj, a melynek szaga hasonló 
a gyökéréhez, továbbá félfolyékony, halvimysárgás, szagtalan, 
gingerol, a mely a gyöktörzs égető ízét adja. Keményítő (20°/0) 

1nézga, czulcor. 

Szöveti szerkezet (102. ábra). A drog többszörös barna 
parája, részben vagy egészen le van hámozva. A kéreg vékony~ 
falú parenchymsejLjeinek külső sorai összeesettek, bennebb va
lamivel tágabbak, s köztük igen sok ezitromsárga gyantasejt (102. 
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102. ábra. Z·ing,iber gyó"lctörzs kereszt~ 
rnetszete. 

(a. gyantasejt; U. hosszilbon átazelt 
edény; e. egy cdénynyaláb kereszt" 
metszete {o, közbüls6 fa, háncsrésszcl 

van körülburlwlva). 

Ára: 100 grro. 29 kr. 

ábra, a), a melyek legsűrűbben 
a 11arával s2.omszédos 1zéregrész
ben fekűsznek. (Hámozássnl ezek 
jórésze eltávolíttatik). A fa alap
szövetét tevő parenchym hason
ló a kéregéhez. ]l)dénynyalábait, 
a melyek elszórva úgy a kéreg~ 
ben, mint a bélben láthatók, 
erősen elfásodott edények alkot· 
ják, s majdnem tökéletesen kö· 
rűl van véve sclerenchym ros
toktól. (102. ábra, e). 

A parenchymsej tekben sok ke· 
ményítőt találnnk s eg·y·egy sejt· 
ben apró sóslzasavas mószkris
tályt is. A keményítő szemcsék 
egyszerüek, tojásdadok, 1nagvulc 
központon kiviili és jól kifeje
zett rétegzettséget mutatnak. 

• 

Az eczetsav fajsúlya és % t1utahm1 15° C-nál 
(Omleman szerint.) 
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- · .· . 1 Szá- i , • 1 Szá- I! · . . j Sza~ 11·. · : . '\ Siá-
FaJsuly zalék ,. ] aJsnly zalék I! FaJ."._úl!I zalék• . FaJS!11:7 zalék 

-0\)99~ l 0 1~0363 i 26 1'06~ 52 11 ~·~7~81 -7~-. 
1'0007 l l'037b 27 !' 1·0.638 ' 53 ·. 1'07481 78 
l ·0022 : 2 1'0388 28 l'0.64&. 54, i 1.'0748 i 79 
1'0037 ! 3 1·0400 29 1·060.3 65 : i 1'0748 80 
1°0052 4 1•0412 30 ]·0660. 56 1·0747 81 
1·0067 5 1'042·1 31 1'0666 57 1'0746 82 
i·oos3 6 1·01rn6 32 1·0673 58. l·07H 83 
1'0098 7 1·M47' 3:3 i·OG79. 59 !°0742 81 
1·0113 8 1'045D ! 34 1·0685 60 1·0739 85 
l'OlWI 9 1'0470: 35 l·OG!H 61 l'073ü 86 
l·ülfc2 10 1·0481 36 1·0697 62 1·0'731 87 
1°0107, 11 1·0492 37 1,·0702 Gll 1'0726 88 
1·01n 12 1·0502 33 i' 1·0101 64 1·0720 so 
1•0185 13 1'0513 3~ !'071.2 65 1·0713 90 
1 ·0200 14 J ·0523 40 1 l '07 J 7 66 1 l •0705 91 
1·0214 15 i J.·Oi>33 !d 1·0721 67 1°0606 92 
1 ·022s , 16 1 ·oMcl 42 1 ·0725 68 1 ·0686 9'3 
1°0242. 17 1°0552 43 :i ['0729 69 1'0674 94 
l'025fi IS 1'0562 44 J·07BB 70 1 0660 9lí 
1·0270 19 1·0571 45 1'0737 71 l J·OG44 96 
1 '0284 20 1 ·0580 46 l ·07 40 72 J ·OG25 97 
t ·0298 2 ! 1 '0589 47 1•0742 7il ! •0604 98 
J·031l 22 1 ·0598 48 l·O'iol4 74 1·0580 99 
1·0324 23 1°0607 49 1•0746 75 1 1·0553 100 

J·03WI 24 t·0615 50 1·074,7 76 1.:! 1 

1 '0350 25 l '0623 51 
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A sósav fajsúlya HCl és Cl gáz % tartalma fü0 1,;-mll 
(Ure szerint.) 

Fajsúly HOl gáz Cl gáz °fo 
~ % 

11 

. 1·2000 40•777 1 39·676 

1 
l' 1982 40'369 1 39'278 
1 ·1964 39•961 ·ss·ss2 1 

1 •1946 39'5ii1 38'485 
1·1928 39·]46 38•089 

1 1·1910 38·738 37·692 
l' 1893 38·330 37•296 

11 1'1875 37·922 36•900 
1·1857 37·516 36'503 

11 1'1846 37·108 36'107 
1·1822 37·700 35·707 
1·1302 36·292 35'3[0 
1·1782 35·884 34'913 
l•l 762 35·4 75 34'517 1 

1'174.l 35·068 il4·J21 'i 
1·172 h .'l4•660 33·724 1 ,1 
1·no1 34·252 :is· 328 

11 
1 ·168 l 3ol'846 32•931 
1'1651 33·437 32·535 

1· l '1641 33·029 32•136 .1 
l '1620 32'()2 l 31·746 

11 
1 ·1599 32·213 3! •343 
1'1578 31.805 30'946 

1 
J.•1557 31·398 30·550 

il 1'1537 30•990 30•153 
1·1515 30•582 29·757 
1·1194 :io·J 7 4 29 361 1 

l •1473 29·767 28'994 1 

1•1452 29·3.59 28 ó()'/ 
.1 1·1431 28·95 l 28·171 

1'1415 28 544, 27'772 

11 
1'lö89 

1 

28•136 27·376 
l · 1369 27•728 26•979 

1 

1'1349 2'7·321 26'583 1 

1·1328 26•913 26·186 i 
1'1308 

1 

26·505 25'789 
11 1'1287 26•098 25'392 

Fajsúly HOl gáz 
% 

1 
. 

1•1267 25·690 
l' 124 7 25·is2 
1·120() 24'874 
1·1206 24'466 
]·1181) 24'058 
I ·Jl 64 23'650 
1•1143 23'242 
1·1123 22·334. 
1·1102 22'326 
l'l 082 22·019 
1·106 l 21 '6 l l 
l · l 041 21 '203 
l · j 020 20·796 
1 ·1000 20'388 
l ·0980 19'980 
1·0960 Hl'5'72 
1·0939 l 9'165 
1.0919 18•7 57 
l ·0899 l8·349 
1·0879 l 7·941 
l ·0859 17·5M 
l ·os:is 1'7'126 
l·08l8 16·7t8 
l ·0798 J 6·310 
1 ·0778 15·902 
1·0758 15·49<! 
l ·0738 15·087 
l ·0718 14·G79 
1'0697 14·271 
1 ·0677 l 3·863 
1 ·0ü57 13·456 
1 ·0637 l 3•049 
l •061 7 12•641 
1·0597 12'233 
1·0577 11·825 
1 ·0557 ll'4t8 1 

l 0537 11·010 1 

Cl gáz °lo 

24'9 
24:5 
24·2 
23·8 

96 
99 
02 
05 

23·40 
23'01 
22·61 
22·21 

8 
2 
5 
8 

~l·s 

21·4 
22 
25 

21·02 8 
32 
35 
37 
40 
44 
47 
50 

20·6' 
20·2 
\9·8' 
19·4 
HJ·o 
18·6 
18·2 
17·85 
17•45 
17·06 
16'66 
16·26 
15·87 
15·47 
] 5·07 
14:68 
14'28 
1.3·88 
13•49 
13 09 
\2·69 
12•30 
11·90 
11•50 
11·10 
10•7 l 

4 
7 
0 
4 
7 
0 
4 
7 
0 
4 
7 
0 
4 
7 

l I 

~ _, __ ,_. 

Fajsúly 

1·0517 
1·0497 
1·0477 
1·0457 
1 •0437 
1·0417 
1·0397 
l ·037'7 
1·0357 
1 ·0337 
1 ·0318 
J ·0298 
J ·0279 

1 

1 

HClgáz 
% 

10·602 
10·194 

9•786 
9•379 
8•971 
8·563 
8•155 
7-747 
7·340 
6·932 
6•524 
6'116 
5•709 

1 

Clgáz%1 

1 1()·316 
9'919 1 
9·522 

1 9·126 
8·729 
8·332 
7•935 
7·538 
7·141 
6·745 
6·348 

i 5•951 

1 

5•554 
1 
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HClgáz .Fa,jsúly Olgáz% % 

1·0259 5·301 5'158 
1 ·0239 4•893 4·762 
1·0220 4·486 4:365 
1·0200 4:078 3'968 
1'0180 3'670 3•571 
l ·0160 3·262 3·174 
l '0140 2•854 2·778 
1 ·0120 2•447 2'381 
1·0100 2·039 1·984 
1·0080 1·631 1•588 
1·0060 1·124 1·191 
1'0040 0·816 0'795 
1·0020 0·408 0·397 

48 
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Salétromsav fajsű1ya és 'fo tartalma 0° és 15° C-nál 
(Kol!J szerint.) 

F · 1 ~aj- fi F · 1 
HNOa .a.J- súly 1 HN03 .aJ- 1 

o/ suly 15„ "/ suly 
0 0" 'l 0 0° 'l 1 -na e 'l 1 -na 

.. . . .. rna_,I -~ .· 
1 

100-00 1-559 1 ·530 79·00 1•481 
99•84 1·559 1 530 77·66 1·476 
99•72 1·558 1·530 16·00 1·469 
99·52 J •557 1•529 1 75·00 H.65 
97·89 J ·551 1·52:3 l 74·01 1·462 
97•10 1·548 1"520 li 73·00 !•457 
96•00 1•544 1 •516 li 72-39 1-455 
95·27 1"542 1•5141171"24 1·450 
94·00 1·537 1 ·509 i 69•96 1·444 
93.01 J ·533 1 ·506 -169·20 l ·441 
92·00 1·529 I ·5o3 [ 68·oo 1·435 
9!·00 1•526 J ·499 1' 67•00 1·430 
90·00 l ·522 1 ·495 Ji 66·00 1·425 
89'56 1 521 1 ·494 :165"0'7 J ·420 
88·00 l •514 l •488 64"00 l ·415 
87·45 1·513 1·486 63•59 l •413 
86•17 1·507 )·482 62•00 [·404 
85·00 l '503 1·478 61 ·21 1•400 
84·00 1·499 1"474 ao·oo 1.393 
83'00 1'495 1·470 159 59 l ·391 
82·00 1'492 1'467 58•58 1•387 
80·96 J ·488 1·463 58•00 1·382 
so·oo )•484 

1 

1·460 5'1·00 l '376 

Faj- \[ . 1 F 
súly IHNO, . 
150_ 1 °lu ~ll 
ná1 I! 0

-

a,i- 1 

ly 
nál 

Faj~ 
súly 
15°
niil 

1·456 
t-451 
1-445 
1·442 
1•438 
1·435 
1.432 
ht29 
1·423 
J·4 l9 
1·414 
l ·410 
1·405 
l ·400 
l "395 
J ·393 
1 ·386 
!•381 
1·3H 
.l ·372 
1·368 
] ·363 
l '358 

---

56"10 l' ~71 i ~353 
55-00 
M·oo 
53·81 
53·00 
52"33 
50·99 
49-97 
49·00 
48•00 
47"18 
46•64 
45·00 
43-53 
42·00 
41•001 
40-00 
39•00 
37-95 
36•00 
35•00 
33•86 

l .. 365 l '346 
359 1'341 
358 1'339 
353 1.335 
349 1•331 
Ml 1"323 
334 

1 . 
1-· 
1" 
1-. 
!· 
1" 1-317 
1· 328 l '312 
! · 321 1·3o4 
1 . 315 1•298 
1. 312 l '295 
1. 300 1'284 
l· 291 1"274 
l· 280 I·2M 
1· 274 1·257 
l· 267 1·251 
1· 260 1'244 
j. 253 l •237 
l' 248 1·225 
l· 234 1·218 
1· 226 1-211 

" 
• 
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A kénsav fajsúlya és % tu·tnlma + 15° C-mil. 
(Kol!J szerint.) 

;============'éC'====·"-~--~~·· --· 
10~- s. _"ész_ tartalmaz 11. 1 liter· tartalmaz --

é Faj-1 SO, 1 H,so, I sav 1 sav 1\ SO' 1H 80 1 sav 1 sav 
_I súly % °lu 60°B 53°B I, ' ' 60"B f53°B 

0 l·OOO 
1 ] '007 
2 l ·014 
3 1-022 
4 1·029 
5 l "037 
6 1·045 
7 1·052 
8 l ·0601 
9 1 067 ! 

10 1•075' 
11 l ·08'3 
12 l ·091 
13 1·100 
14 1·108 
15 1·116 
16 1·125 
17 !·134 
18 1·142 
19 1·152 
20 1·162 
21 1·171 
22 1·1801 
2s 11·190 
24 l ·200 
28 1 210 
26 1 ·220• 
27 1·231 
28 1·241 
29 t ·252 
30 J •263 
31 1 2'74 
32 l '285 

1 !i 
01 0.9j 1·2 J·slooo100090012oorn 
1 5 1.91 2·4 2·8 10 015 0.019' 0-024 0 028 
2-3 2.s 

1 
3·s 4·210 023 o 02s. o 036 o·042 

3-1 3'8 4'9 5-7 0·032 0 039; 0 050 0·058 
3 9 4·3 6'1 7·2 0·040 0 049 i 0063 0·074 
4-7 5·3 7'4 8 71·10·049 0·060. 0 077 0·090 
5'6 6'8. 8'7 10·2 0'059 0 071I0091 0.107 
6·4 1.s\ 10·0 11·1

1
Joos1 o·os2jo·105 o-12s 

1·2. s.s 11·3 131/0076 0·093 10120 o·13D 
s·o[ 98 12·5 H.Giüos50·1050-1s4!0156 

„ 1 ' . i 
s·s 10.s 13·3 16·1 10·0950·115o14s

1
0-11s 

9-7 11-9 15·2 17'8[IÜ105 0·129 0·16510·19.3 
10·6 is.o 16·1 19·4'0-116 0·142 0·132

1
0·211 

11·5 14,,1 18·1 21·0 10·12G o·!55 0·199 0·231 
12·4 15.2 19-5 221 0·137 o·rns 0·2rn!o·25l 
13·2 16.2 20·1 24 2 

1
io·147 0·1s1 0·2s1 I 0·270 

14•1 17.3 22·2 25·8)0'1590195 025010290 
lfd 18.5 23•7 27·6110·172 0·210 0-259' 0·313 
16 0 19.6 23'1 29·2 i 0 183 0 224 0-237 I 0-333 
170 20.s 26·6 31·0. lo-19G 0·2Ba o·3o6 10·357 
rn·o 22.2 2s·4 33-1 10·209

1 

o·25s o 330 j o 385 
19'0 23.3 29'8 34·8 110·222 0-273 0-3491 0·4071 
20·0 24.5 31·4 36·61! o-236 0·2s9 o-s10: 0-432 
21·1 25·8 33-0 38•5 ,10-251 1'307 0 393 0·458 
22·1 27·1 34·7 40·5 0·265 o-325 0·41G: 0·486 
23·2 28.4 35-,1, 42-4 0·2s1 0-344 o·Hol 0·513 
24•2 il9.6 37-9 44 2 0 295 0'361 0 463 0-539 
25-3 31.0 39·7 46 3 llos11 o-382 0·4s9 0·5101 
26'3 32·2 41·2 481 0·326 0 400) 0·511 0-597 
21·3 33.4 42·8 49·910-342 0"1181 o·536 0·625 
28"3 34.7 44-4 51.·S 0·357 0·43tl 0·561 0·654 
29"4 36.0 46'1 ú3"7 1 0·374 0·459 0·587 0·684 
30·5 37.4 47-9 55-s I 0·392 0·4s1 0·616

1

0-117 

'I 
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100 s. rész tartalmaz l liter tartalmaz 

Baumé ll .B'aj- '1 SÓ' 'H,SO, 1· sav ·1 s;v \1 . 1· . ... . 1 sav ···1 · sav 
fok súly - o,o 1 °/~~!l_."3°B l so, H,So, 60°B 53°B 

-~,~2-9;--31·7 388. 49·7 -~7·910·411\0·503 0645 0•751 
34 i·3os 32·8 40·2 51·1 60·0 o·42ol o·526 o 674 0·1s5 
35 1·320 33·8 41·G 53·3 62·1 0·447 0·549 0 704 0·820 
36 1·332 35·1 43·0 54·1 64'2 0 468 0·573 0·734 0 855 
37 1·345 36·2 44·-! 56·9 66·3 o·4s7 o·5ü7 9·765 o·892 
38 1·357 36·2 45·5 5s·3 67·9 o·505 o·617 o·791 o 921 
39 1·310 38·3 46·9 60·0 10·0 0·525 o 642 o·s22 o·959 
40 1·383 39·5 48·3 61·9 72'1 0•546 0·668 0•856 0·997 
41 1·397 40·7 49·8 63·8 74·3 0·569

1 

o·696 o·s91 1·oss 
42 l'iHO 41·8 51·2 65·6 76·4 0·589 0·722 0·925 1·077 
43 1·424 42•9 52·8 67·4 78·510·011 0·749 0·960 1'108 
44 1·438 44•1 54•0 69•1 80·6 0•631. 0·777 0·99[ 1'159 
4,5 1·453 45•2 55•4 70•9 82•7 0'657 0·805 1·030 1'202 
46 1·468 46·4 56'9 12·9 34·910·6s1 o·835 1·010 1'246 
47 1·433 47·6 58·3 74·7 s1·01 0·7o6 o·S64 1·11J3 i·290 
48 1•498 48•7 59·6 36·3 89 01.0·730 0 893 1•143 1'330 
<19 1·513 49·7 61•0 78'1 91'0 0 754 0'923 1·182 1'.378 
50 1·530 51·0 62·5 so·o 93.3 o 780 o 956 1·214 1·427 
51 1•540 52•2 64•0 82·0 95·5 0807 0 990 1·268 1'477 
52 1•563 53·5 65•5 83•9 97·8 0 836 1·024 1•311 1'529 
53 1•580 54.9 67·0 85·8 100·0 0•867 1·059 ]·355 1'580 
54 1·597 56·0 68•6 87·8 102'4 0·894 1·095 1·402 1'636 
55 1·615 s1·1 10·0 89·6 104·5 0·922 1·131 1·447 1'688 
56 1 1·634 58•4 71•6 91'7 106-9 0·954 1•170 1•499 1'747 
57 1•652 59·7 73·2 93·7 109'2 0 986 1·210 1•548 1'804 
58 1·672 61·0 74·7 95'8 111·5 1·019 1·248 1·599 1'863 
59 1•691 62·5 76'4 97·8 114'0 1·055 1·292 1·654 1'928 
60 11·111 63·8 78'1 100·0 116'6 1·092 1•336 1•711 1'995 
61 1•732 65•2 79'0 102·3 119·211·129 1·384 1·772 2'065 
62 1·753 66·7 81•7 104•6 121·9 1'169 1'432 1'838 2'137 
6B 1·774 68·7 84'1 106·7 125·5/,1·2!9 1·492 1·911 2'226 
64 1'796 10·6 86·5 11o·s 129·111'1·268 1·554 1·990 2·319 
65 1'819 73•2 89·8 114'8 148·8 1·332 1'632 2•088 2·434 
66 1'842 81·6 100·0 1280 149·3111·503 1•842 2•358 2"150 

,. 
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A plwsphorsav fajsúlya és 0
/ 0 tartalma 15° C-míl. 

Fajsúly 
-

1·0054 
1·0109 
1 ·0164 
1 ·0220 
1·0276 
l ·0333 
1·0390 
l ·0449 
l ·0508 
1·0567 
1·0627 
1·0688 
1·0749 
1 ·0811 
1·0874 
l ·0937 
1 ·1001 
1·1065 
1·1130 
l ·1196 
1•1262 
1·1329 
1 ·1397 
l ·1465 
l '1534 
l ·1604 
1·1674 
1·1745 
l ·1817 
l ·1889 

1 

H,PO, 
% 

tartalom 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1 

p O 1 H3PO, P20, 2 s . ' 0 
0/ tartalom FaJsuly /0 % tartalom 0 

.. 1 tartalom 
- -------

1·726 1·1962 31 22·506 
1·452 1·2036 32 23•232 
2·178 l ·2111 33 23'958 
2'904 1'2186 34 24•664 
3·630 1 •2262 35 25 410 
4•356 l ·2338 36 

1 

26·136 
5•082 l ·2415 37 26·862 
5·808 1 ·2493 38 27•588 
6•534 l '2572 39 28·314 
7•260 1 ·2651 40 ~9040 
7'986 l '2731 41 29·766 
8'712 

1 
1 ·2s12 42 30•492 

9•438 1·2894 43 31•218 
1Ü'l64 1"2976 4.4 31 944 
10'890 1•3059 45 32·670 
11'616 l '3143 46 33·496 
12'342 1•3227 47 34·222 
13'068 1·3313 48 34·948 
13'794 l ·3399 49 35•674 
14'520 l •3486 50 36·400 
15'246 l '3573 51 37·126 
15'972 1·3661 52 37 852 
16'698 1 ·3750 53 38•578 
17'424 1 '3840 54 39·304 
!8'150 l ·3931 55 40'030 
18'876 l '4022 56 40·756 
19'602 

n 
1'4114 57 41 ·482 

20·323 J •4207 58 42 208 
21 '054 1: l ·4301 59 42·934 
2 l '780 

11 

l '4395 60 43 660 



758 

Az nmmo11ia0Mat fajsúlya és NH3 gá.z °fu tartalma 14° IJ-ná.I 
(Carins szerint), 

1 

F:jsúlyj z~!k !: FajsúlylJJ;1, i; Fajsúlyj z~:J!~ajsúlyl~~~}k 
0°8844 36'~110'900; 28'8 0'9203- 21'6 1 ~'943:-1:.4 
0'8848 35'8 0'9011 28'6 0'9209 21'4 0'9441 14 2 
0°8852 35'6 0'9016 28'4 0'9215 21'2 1 0'94'19 14'0 
0°8856 35'4 0'9021 28°2 0'9221 21'0 11 0'9456 13'8 
0'8860 35 '2 0'902() · 28'0 0'9227 20'8 11 0'9463 13'6 
0'8864 35'Ü 0'9031 27'8 0'9233 20'6 I: CHl470 13.,1 
0°8868 34'8 0'903G 27'6 1 09239 20'4 !I 09477 13'2 
0'8872 84'6 0'9041 27 4 0 fl245 20'2 :1 ()'f)484 13°0 
(}8877 34'4 0'9047 27'2 0'\)251 20'0 1 0'\)491 12·8 
0·8881 34'2 0'9052 27 0 1 0'9257 19'8 !. Ü'\JL198 12°6 
0'8885 34'0 0'9057 26 8 0'9264 19'6 1 0'9505 12'4 
Ü'8889 33'8 0'9063 26 6 0 9271 19°4 i 0'9512 12'2 
0'8894 33'6 0'9068 26'4 . 0'9277 19'2 1 0'9520 12'0 
0°8898 33'4 0'9073 26 2 0'9283 19'0 1 0°9527 11'8 
0'8803 33'2 0'9078 26 () 0'~)289 18'8 : 0'9534 ll 0G 
Ü'8\J07 33'0 0'9083 25'8 0'9296 18 6 : 0 9542 11°4 
0'8911 32'8 0 9089 25'6 0'9302 18'4 0'9549 11 '2 
0'8916 32'6 0 9094 25'4 0 9308 18'2 0'\J556 11°0 
0'8920 32·4 0 fllOO 25'2 0'9314 18·0 0'95li3 10 8 
0'fül25 32'2 0:9106 25'0 0'9321 17'8 0'9571 10°6 
0'8\J29 32'0 0'9111 24'8 0'9327 17·6 0'9578 10°4 
0°8934 31 '8 0'9116 24'6 0'9333 17·4 (l'fl586 10°2 
0 8938 31·6 0'9122 24'4 0'9340 17·2 0'9593 10°0 
0·8943 3lo4 0 9127 24 2 0 9347 17·0 0'9601 9°8 
0·8948 31'2 ' 0 9133 24°0 ,· 0'9353 16'8 Ü'\]608 9°6 
0'8953 31'0 

1 

0'9139 23'8 0'9360 16'6 0'9616 9·4 
0·8957 30'8 0•9145 23'6 0'036() l() 4 0°9623 9°2 
0'8962 30'6 0'9150 23•4 0'9373 16 2 0°9631 9°0 
0°8967 30'4 0'9156 23'2 0'9380 16'0 0·9639 8·8 
0°8971 30'2 0'9162 23'0 ' 0 9386 15'8 0·9647 8 6 
0'8976 30'0 0·9168 22'8 0'9393 15°6 0°9654 g,4 
0°8981 29'8 0'917 4 22,6 0'94oo 15,4 o 9662 s,2 
0°8986 29'6 0 9180 22'4 0'1l407 15°2 0°0670 8°0 
0°8991 29'4 0'9185 22'2 0'9414 16°0 0°9677 7.3 
0°8996 29'2 0'9191 22'0 ' 0'9420 14·8 0·9685 7·6 
0·9001 29'0 09197 21'8 !i 0·9427 146 09693 7,4, 
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Fajsúly: ~J!k iiFajsúlyl ~al!k ·:F~jsúly ~í!ic !'. Fajs:lyl ~a1!~ 
-1~--i--- 11 - - - '1- --- - ... ---

0'9701 
0'9709 
0°9717 
0•9725 1 

0'97331 
0'9741 
0'974\l 
0'fl757 I 
0'\l765 

1 

7 ,2 " 0°9773 , 5'4 !i 0'9847 3'6 1. o 9924 1 ·8 
7'01 'i 0'9781 i 5•2 1 0'9855 3·4 1 0'9932 1'6 
6'8 i 0°9790 i 5'0 1 0'9863 3'2 111 0'9941 1'4 ! 
6°6 i 0'9799 ! 4°8 1 0'9873 3 0 '. 0'9950 1 '2 
6'4 I' 09807 46 11 0'9882 2'8 i'1· 0'9959 1'0 
6'2 1i o 9815 4·4\ · 0·9390 2'6 • 0·9957 o·s 
6'0 11 0•9823 4'2 1 0'9899 2'4 ], 0'9975 0•6 
5°8 11 0°9832 4•0 0'9907 2'2 ! 0'9983 0'4 
5'6 ,1 0'9839 3·8 11 0'9fl15 2'0 11 0'9fl91 0'2 
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Nátriumhydroxyd oldat fajsúlya és NaOH % tartalma 
15° C-nál. 

1% "'~ 1 F•i•úly Fajsúly ti 
0

/ 0 tar-\ Fajsúly 1 Fajsúly 
talom 1 . Na,O Na?H talom 1 Na,O 

1 
NaOH 

1 1•015 1•012 31 1•438 1·343 
2 1·020 1·023 32 1•450 1·351 
3 1'043 1•035 33 1•462 1·363 
4 1·058 1•046 34 1'475 1·374 
5 1·074 1·059 35 1·488 1'384 
6 1'089 1·070 36 1•500 1·395 
7 1·104 1·08 l 37 1·515 1·405 
8 1·119 1'092 38 1°530 1'415 
9 1·132 1·103 39 1·543 1•426 

10 1·145 1·115 40 1·558 1·437 
l1 1•160 1•126 41 1"570 1•447 
12 l '175 1.137 42 1"583 1•456 
13 1·190 1·148 43 1·597 1·468 
14 1·203 l •159 44 l •610 1•478 
15 1·219 1·110 45 1·623 1•488 
16 l •233 1·181 46 1•637 1·499 
17 1•245 1·192 47 1"650 1•508 
18 1·258 1·202 48 Í'663 ! •519 
19 1•270 1·213 49 1·678 1•529 
20 1•285 1·225 50 1·690 1·540 
21 1•300 1·236 51 1•705 1'550 
22 1•315 1·247 52 1·119 1•560 
23 1·329 1·258 53 1•730 J ·570 
24 1•341 1·269 54 1·745 1·580 
25 1•355 1°279 55 1•760 1 ·591 
26 1•369 1•290 56 1·77o 1•601 
27 J ·381 1•300 57 1 •785 1•611 
28 1•395 1·310 58 1·800 1•622 
29 J ·410 

1 

1•321 59 1•815 l •633 
30 1·422 1•332 60 1·830 1·643 

1 1 

, 

7Gl 

Az alkohol fajsúlya és °lo tartalma 15.5° C.-nál. 

1 0" 0 ~ _g'.'il 0 ~ 1 -a ~ 
. ..e: ' ,..e«.! "' " „ ' Az alkohol 

FaJsúly 0 -':: 0 M ~ Fajsúly r:ií;;::. ~ g,n ~ Fajsúly 0 0 

~o ~"8 'o 
15.óoC.nál ';i l7 -~ ·1 

,.,,,. térfogat 
15 5°0-nál t-.s b ~ ~ -;;;-- ".@ :;;- 15.óOC-nál ~~· 

. 1 .,,•::::! tsi'(l) -·~ 
n/o-a 

~"' «tj+> ""1" !j- !1 " 

1,ooool o.oo[ o,ool 1 1 1 

o,9899 o,o5 0,07 0,9969 1,75 2,201 0,9939 3,47 4,34 
8 0,111 0,13, 81 1,81 :!,27 8 3,53 4,42 
7 0,16' 0,20, 1, 1,87 2,351 7 3,59 4,49 
6 0,21 0,26, 6! 1,94 2,431 6 3,65 4,56 
5 0,26 0,33, 5 2,00 2,51 5 3,7 l 4,63 
4 0,32 0,40, 4 2,061 2,581 4 3,76 4,71 
3 0,37 0,46 3 2,11 2,62 3 3,82 4,78 
2 0,42 0,53: 2 2,171 2,72 2 3,88 4,85 
1 0,47 0,60, l 2,22 2,79 1 3,94 •l,93 
0 0,53 0,66, 0 2,28 2,86 0 4,00 5,00 

1 
0,9989 o,58 0,73, 0,99591 2,33 2,93 0,9929 4,06 5,08 

sl o,63 0,79 ' II 2,39 3,00 8 4,12 5,16 
7 0,68 0,86 2,44 3,07 7 4,19 5,24 
6 0,74 o,93 2,50 3,14 6 4,25 5,32 
5 0,79 0,99 5 2,56 3,21 5 4,31 5,39 
41 0,84 1,06 4 2,611 3,28 4 4,37 5,47 
31 0,89 1,13 ~I 2,67' 3,35 3 4,44 5,55 

21 0,95 1,19 2,72 3,42 2 4,50 5,63 
1 1,00 1,26 11 2,78 3,49 l 4,56 5,71 
0 1,06 1 34' 0 2,83 3,551 0 4,62 5,78 ' i 

0,9979 1,12 1,42 0,9949 2,89 3,62 0,9919 4,69 5,86 
8 1,19 1,49 8 2,94 3,69 8 4,75 5,94 
7 1,25, 1,57 7 3,00 3,76 7 4,8 l 6,02 
6 1,31 1,65 ~1 3,06 3,83 6 4,87 6,10 
5 J ,37 1,73 3,12 3,90 5 4,94 6,17 

~I 
1,44 1,81 4 3,18 3,981 4 5,00 6,24 
1,50 J,88 3 3,24 4,05 3 5,06: 6,32 

21 1.56 1,96 2 3,29 4,12 2 5 121 6,40 
11 

' 1 1,62 _2,04 1 3,351 4,20 1 5,191 6,48 
O, 1,69 2,12 0 3,41 4,i7 0 5,25 6,55 
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0,9;0!Jl 5,311 
81 5,37, 

'67'1 5,441 
5,501 

5 5,561 
41 5,62 
3 5,69 
2 5,75 
1 5,8 l 
0 5,87 

1 
0,9899 5,94 

s 6,oo 
7 6,07 
6 6,14 
5 6,21 
4 6,28 
:J 6,36 
2 H,431 
1 6150: 
0 6.57 

0,98889'1 6,6J 
6,71 

7 6,781 
6 G, f.8 

5 5,\dl 
4 7,00 
B 7,07 
2 7,131 
1 7,20 
0 7,27 

0,9879 7,33 
8 7,40 
7 7,47 

8 7.531 
5 7,60 
4 7,671 
3 7,73\ 
2 7,80 
1 7,871 
0 7,93 

''' •,,,,' 
••'''' •'''• 

6,63
1 

o,98691 8,00
1 

9,95[ 
6,71 81' 8,07110,031 
6,78 7 8,14, 10,12·1 
6,86 6 8,21110,21 
6,94 5 8,29110,30 
7,01 4 8,36,lü,il8 
7,09 3 8,43110,47 
7,17 2 8,50 10,561 
7,25 1 8,57110,65 
7,32 0 8,64110,731 

7, ,401 0,9859 8,711J0,821 
7,48 8 8,79110,91 
7,571 71 8,86 l l,001 
7,66 51 8,93 11,081 
7,741 5 9,00111,171 
7,831 4 9,07111,26i 
7,92 3 9,14111,351 
8,01 2 9,21 11,441 
8,10 1. 9,29111,52 
8,18 0 9,36111,61 

8,27 0,9849 9,431 l l,70 
8,06 8 9,50] \,791 
8,45 7 9,ó7 11,87 
8,54 6 9,(i411J,96' 
8,63 51 9, 71 12,05 
8,72 41 9,79, 12,13 
8,80 3 9,86' 12,21 
8.88 21 9,93 12,311 
8,9r; l 10,00 l 2,40 
9,04 0 10,08 12,491 

9,11 o,9839 l0,J5 l2,5HI 
0,22 s lO,n 12,68, 
9,29 7 10,3! 12,77 
9,371 61· 10,38 12,87 
9,45 5 10,45 12,913 
9,541 410.5413~5 
9,ö2 3110:62 13,15, 
9,70 21110,69113,21![ 
9,78 1 10,77 13,341 
9,86, 0 10,85 13,43, 

0,9'129110,921 
s 111,oo 
7,11,08 
6111,15 
5/ l lj23 
4111,31 
:3, 11,ssi 
2f ll,46 
lj11,54 
0111,62 

0,9819111,69 
8 11,77 
711!,85, 
6 1 11,92 
5 12,00 
4 12,08 
3 12, 15 
2 12,23 
l 12,31 
o U,38 

0,9809 12,461 
8 12,54 
7'112,621 
6 12,G9' 
6 12,77 
4 12,85 
B 12,92 
2 13,00 
1 13,08 
0 13,15 

0,9799 13,23 
8 13,31 
7 13,38 
6 13,46 
5 13,M 
4 13,62 
3113,691 
2 13,77 
1\13,851 
o; 13,92, 

13,52 
13,62 
13,71 
13,81 
13,90 
13,90 
14.09 
14, 18 
14,27 
14,37 

14,46 
14,56 
14,65 
14,74 
13,84 
14,94 
15,02 
15,12 
15,21 
15,30 

15,4.0 
15,49 
15,58 
15,68 
15,77 
15,86 
15,96 
j 6,05 
16,15 
16,24 

16,33 
16,43 
16,52 
16,61 
16,70 
16,80 
16,89 

16, 981 
17,08 
17, 17 

1 
! 
1 

1 

: 
' 
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- 'O «.J -~ - --- ] ~ ] ~ • , ] J Az alkohol 
Fajsúly ~ ~:: ~ gn q'l'"" Fajsúly J1. -;;:_ ~ ~0 1' FaJsuly j;;-o- térfogat 

15,50C~nril ~ ~ ~ J; ~ 15,50(}.nál ~ b '1)::: ~ 15.5°C-nál ~~ ~ o/n-a 
.a ·~ .a •3 •· . 
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~~789: 14,001

1

1 7 ,2s' o, 97 49 17,33 21,29/ o,0109ll 20,ss 25, l 7 
8114,09 17,371 8 17,42 21,391 8 20,67 25,27 
'ii14,17 17,481 7 17,5021,49 7i20,75 25,37 
6j i4,2s

1 
n,591 6 17,58 21,59 1 6. 20,83

1 

25,47 
5 14,36 17, 70 5 17,67 2 l,69 5 20,92 25,57 
4114,45 17,811 4 17,75 21,79 j. 21,00 25,67 
3 14,55 17,921 3 17,83 21,89 3 21,081 25,76 
2 14,64 18,03 2 17,92 21,~9, 2 21,15 25,86 
1 14 73 1s 14 1 rn,oo

1

22,09f 1
1
21,231 25,95 

0 14:82 18:25
1 

0 18,08122,18· 0121,311 26,04 

o,97791

1

14,90 18,36, 9,9739\ 18,15

1

22,11 o,9699 2t,38, 26.,13 
s 15,oo 18,48 8'[1s,2s 22,36 s:21,46I 26,22 
1 1 1?,o~l'1s,ss' 7 1s,s1 22,46 1 21,"4 26,31 
6 l:i,1' 18,68, 6·118,38i22,55i 6 21,621 26,40 
5115,25 18,78, f>, 18,4'612,2,641 5 21,69, 26,401 
415,33/18,ss 4 1 18,5~ 22,nl 4 21,nl 26,58 
3 15,4-2;18,981

1, il 18 r.2 22,82 3 21.85, 26,67 
2 15,50 19,os, 2 rn,59 22.92 4 21,B2] 2G,77 
l lf\,58 19,181 118,,77:23011 l 22,00, 26,86 
0 15,67,19,281 0 18,85\23,10 0122.08 26,95 

0,9769 11\,75 19,39 0,9729 18,92j23,19 0,9689122,151' 2,7,04 
8 15,83 19,49i 8 19,00 23,28 8 22,23, 27,13 

:.! cg 7 19,08 23,38 7'122,31. 27,22 7 15,9:,119„). 1 

s 16,ool19,6s'I 6 19,11 23,48 s 22.:rn 27,31 
5160819.78 519,25 23,58 5 22,46 27,40 
4 rn:1ö 19,87

1 

4 19,33 23,68 4 22,54 27,49 
3 16,23\ 16,961 3 19,42123,78 3 22,62 27,59 
2 16,31i20,0ö 219,50,23,88 g 22,69 27,68 
116,38,20,15 119,5823,98 1 "22,77 27,77 
0 16,46120,24 0 19,61 24,08 0 22,85 27,86 

0,965916,54 20,3311,9719119.75 24,18 0,9679 22,92 27,95 
8 16,62 20,43 8 19.83 24,28 8 23,00 28,04 

1 

7 16,69 20,52 ' 7 19,92 24,38 7 23,08 28,13 
G 16, 77

1

20,61, 6·, 20,00 24,48 6 23, 15 28,22 
5 16,85 20,71i 5 20,08 23,58 6 23,23 28,31 
1, 16,92 20,soi 4120, 17

1
24,68 4: 23,31 28,41 

3 17,00 20.89[ 3120,25124,78 3 23,38 28,50 
2 17,08 20,99i 2 20,33124,88 2 23,46 28,59 
l\17,171121,091 1 20,42124,96 123,54 28,68 
Üi 17 25 21,19 0 20,50 25,07 0 23,62 28,77 
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O+J 0" "3 ..., - ! 
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~<§~ - h 15 5°C·m\l -" ,._,.S: e 
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"" w 
..,, ..,, w "" ~ - _..q "-' 

- - ·- 1 o----o„ o~ 
0 " 

o~ 
A ' "' " .a ' A " "' ~ Az alkohol Fajsúly 0 0 

0 """ 
Fajsúly 0-"' 0 !;IJJ~ Fajsúly 0 0 

"' e- "" 0 ' "' 0 ,-:!!:! <S 'o "'e- térfogat - "" 76~~ -... <!,e. 15.5°0-nál "- 15,5°0-nál "- w .1P~ ló.5'C·nál o/o~a 
" '" .:i~ •'" -~ ".„ "'1 ~w .,, w 

"" 
<>J m 

0,9549131,69 38,11\ 0,9509134,10140,84 
1 

43,0! 0,9469136,06 
8 31,75 38,18 8134, 141 40,90 8 36,11 43,07 
7131,81 38,251 7134, 19140,95 7136,17 43,13 

1 6 31,87 38,33 6 34,24 41,00 6136,22 43,19 
5151,94 38,401 5/ 34,2914 l,05 5136,28 43,26 ' 

1 4, 32,00 38,4 7 41~4,33 41,11 4136,33 43,32 
3132,06 38,53 3·34,38141,16 -~:36,39 43,38 
2 32,12 SS,60 2134,43 41,21 21 36,44 43,44 
1132,19 38,68 1134,48 41,26 1136,50 43,50 
0 32,25 38,75 0 34,52 41,32 0

1

36,56 43,56 

0,9539 32,31 38,821 0,9499134,57 41,37 0,9459136,61 43,68 
8132,37 38,89 8 34,62 41,42 8 36,67 43,69 
7 32,44 38,96 '7 34,67 41,48 7 36,72' 43,75 
6132,50139,04 6 34,71 41,53 6' 36,78 43,81 
5 32,56 39, 11 5134 76 41 58 5 86,83 43,87 , ' ' 
4 22,62 39,18 4 34,bl 41,63 4 36,89 43,93 
3 32,69 39,25, 3, 34,861 41,69 3, 36,94 44,00 ' 

2 32,75 39,32 2134,90141,74 1137,00 44,06 
1 32,81 39,49 1 34,95 41,79 1' 37,06 4'1. 12 
0 32,87 39,47 0 35,00 41,84 0 37,11 44,18 

0,9529 32,94,39,54 0,9489135,05 41,90 0,9449 37,17 44,24 
8 33,00'.39,61 8 35,10 41,951 8 37,22 44,30 
6 33,06139,68 7135,15 42,011 7 37,28i 44,36 
6 33,12 39,7!f 6 35,20 42,06 6 37,3RI 44,43 

' 

5 33,18139,81 5135,25 42,12 5 37,39 44,49 
4 33,24139,87 4, 35,30 4,2, 17 4 37,44 44,55 
3 33,29139,94 3 135,35 42,23 3 37,50 44,61 
2 33,35 40,01 2! 35,40 42,29 2 37,56 44,67 
1 33,41:40,07 1' 35,45 42,34 1 37,61' 44,73 
0 33,47140,14 0 35,50 42,40 6 37,67 44,79 

0,9519 33,53140,20 0,9479 35,55 42,45 0,9439 37,72 44,861 
8 33,59140,27 8 3f>,60 4,2,51 8 37,78 44,92 
7 33,65 40,34 7 35,65 42,5G 7 37,83 44,98 
6 33,7ll40,40 6 35,70 42,62 6 37,89 46,04 
5 33,76 40,47 5 B5,75 41,67 5 37,94 45,10 
4 33,82150,53 4 35,80 42,73 4 38,00 45,16 
3 33,88140,60 3 35,85 42,78 3 38,06 45,22 
2 33, 94140, 67 2 35,90142,84 2 38,11 45,28 
1 34,00140,74 1 35,115 42,89 1 38, 17 45,34 
0 34,05, 40, 79 0 36,00, 42,95 0 38,22 45,41 

0,9669122,69128,86 
1 1 

0,9589 29,271 35,25 o,9629 26,60( 32,21 
8 23,77 28,95 8126,67 32,34 8 29,33, 35,43 
7 28,85 29,04 7 26,73 32,42 7 2\l,40, 35,51 
6 23,92 29,13 6126,80 32,50 6 29,471 35,58 
5 23,00 29,22 5 26,87 32,58 5 29,53; 35,66 
4 23,08 29,31 4126.93 32,65 4 29,60 35,74 
3 23,15 29,40 3 27,00 32,73 3 29,67 35,81 
2 22,23 29,49 2 27,07 32,81 2 29,73 35,88 
1 23,31 i9,58 1 27, 1i 32,90 1 29,80 35,97 
0 26,38 29,67 0 27,21 32,98 0 29,871 36,04 

0,9659, 24,46 29,76 0,9619127,29 33,06 0,9579 ~9,93 36,12 
8 24,54 29,86 8 27,36 33,15 8 30,00, 36,20 
7 24,62 29,95 7 27,43 33,23 7 30,06, 36,26 
6 24,69 30,04 6 27,50 33,31 6 30,111 36,32 
5 24,77 30,13 5 27,57 33,39 5 30,17 36,39 
4 24,85 30,22 4 27,64 33,48 4 30,221 36,45 
3 24,92 30,3 l 3 27,71 33,56 3 30,28 36,51 
2 2f>,OO 30,40 2 27, 79 33,74 2 30,33 36,57 
1 25,07 30,48 1 27,86 33,73 1130,39 36,64 
0 25,14 30,57 0 27,93 33,811 0130,44 86,70 

0,9649125,21 30,65 0,9609, 28,00 33,89/ 0,9569130,50 36,76 
8, 25,29130, 73 8128,0l:i 33,97 8 30,56 36,83 
7125,36 30,82 7 28,12 34,04 7 30,61 36,89 
6125,4:l 30,90 6 28,1\J 34,11 6 30,67 36,95 
5 25,50 30,98 5 28,25 34,18 5 30,72 37,02 
4125,57 31,07 4 28,31 34,25 4 30,78 37,08 
3 35,64 31,15 3 28,37 34,33 3 R0,83 37,14 
2 25,71 31,23 2 28,44 34,40 2 30,89 37,20 
1 25.79 31,32 1128,50 34,47 1 30,94 37,27 
0 25,86 31,40 0128,66 34,54 (J 31,00 37,34 

0,9639 25,93 31,48 0,9599 28,62 34,61 0,9559 31,06 37,411 
8 26,00131,57 8 28,611134,69 8 31,lli 37,48 
7126,07 31,65 7 28,75 34,76 7 31,19 37,55 
6 26,13131,72 '"·'f "' 6 31,25 37,62 
5 26,20 31,80 5 28,87 34,90 5 31,31 37,69 
4 26,27131,88 4 28,94 34,97 4 31,37 37,76 
3 26,33 31,96 3, 29,0 35,05 3 3!,44 37,83 
2 26,40 32,03 2 29,07 35,12 2 31,50 37,90 
1j26,47132,11 1129,13135,20 1 31,56 37,97 
0,26,53,32,19 0, 29,20, S5,281 0 31,62 38,04 

!t 

ii' 
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0,9429138,28i 45,4 71 
8, 38,33: 45,53, 
7i 38,39145,59, 
6 38,44 45,65, 

1 1 1 5 38,50145, 11, 
4' 38,66 45, 771 
3

1 

38,G ! 45,83 
1 ' 2, 38,67 45,89, 

0138,78146,02 

0,9419138,83146,08 
8138,89 4~, 14 
7 38,94146,201 
6 39,00 46,261 
5 sH,oa: 4a,s2: 
4, 3\J, 10 46,37, 
3, 39,15' 45,42: 
2, 39,20'146,48, 
1l 39,2ó 46,53; 
0 39,30146,591 

1138,72145,95: 
• : '1 

0,9409: 39,35 46,641 
8, 39,IW 46, 701 
7136,45 46,751 
6139,50 46,80 
5139,55 46,861 
4189,60 46,91 
3139.65 46,971 
2 39,70 47,021 
1139,75 47,08 
0139,80 47,13 

0,9399139,85 47,18 
8 39,90 47,24 
7 39,95 47,29 
6140,00 47,35 
5140,05 47,40 
4 40,10 47,45 
8140,15 47,51 
2140,20147,56 
1 40,25 47,62 
0,40,30 47,67 
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. 1 1 1 
0,9389,40,3[147, 721 

8, 40,40147 ,'18; 
7140,4n147,83 
fl 40.50 47,89 
r 14occ 1c194 Dl iDDI ' : 
4,40,60 47,99, 
3 1 40 5-143 051 
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0 40,80148,2 1 
0,9379140,85 48,26 
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61' 41,00148,43 
5i 41,05148,48 
4· 41, 10' 48,54 
s\41,15148,59 
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1 41,25148,70 
0 41,30148,75 

2[40,70148,10: 
lj40,75 48,16: 

e 1 

0,9369 41,35148,80 
8 41,40i48,86 
7 41,45148,91 
6 41,f>O, 1;8,97 
5 4 l,56149,02 
4 41,60149,07 
3 41,65i 49, 13 
2 41,70149,18 
1 4J,75149,23 
0 4, 180149, 29 

0,9359 1>1,85
1
49,M 

8 4\,90149,40 
7 41,95149,75 
6 42,00, 49,50 
5 42,05149,55 
4 42,10149,61 
3 42 14 49 66 

, 1 ' 
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0 42,29149,811 

0"' "' ' r~~ Fajsúly 
15.öoC,n 

0,934 

1 - h 
cl -
~-;::J 

á 
"1 w 

42,331 
42,381 
42,431 
42,48' 

142,521 
1!2 57 

1 , 

9 
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142,':21 

1142,71 
142,761 0 

0,933' 9i42,8 L 
8142,So, 
7 42,\JOi 
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5143'.001 
41 ll3,051 
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2143:141 
1 43, 19 
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