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3. SZÁM

WINKLER LAJOS
1863-1939

W i n k 1 e r Lajos az analitikai kémia tudós p10fe;szora 18G3 maius 21-én született
Aradon . 1879-ben a nagyno> ű Rozsnyay Mátyás aradi gyógyszer tárába lépett be mint
gyakornok és egyetemi tanulmányait 1883-1885-ben végezte Budapesten. (lyógyszerészi diplomáját 1885-ben szerezte meg és a tehetséges, kiváló képességekkel rendelkező
fiatalember, Than Ká1 oly professzor, a magyar tudományos kémia megalapítója,
intézetébe került Alig 25 éves korában gyógyszerészdoktori értekezésében a vízben oldott
oxigén meghatározására olyan kitűnő eljárást dolgozott ki, hogy azt Than Károly a
:Th-íagyar Tudo1nányos .1.kadé1nián is bemutatta. 1:v i n k 1 e r Lajos neve 1ná1 ezzel az els{:í
dolgozatával mind a magyar mind a külföldi tudományos körök előtt ismertté vált
]Dz a módszere még ma is standard eljárásnak számít
Ezután széleskörű munkásságot fejtett ki a gázok és gőzök oldékonyságának meghatározására folyadékokban '<datai pontosabbnak bizonyultak a Bunsen által megállapított értékeknél s a szakirodalomban még ma is ezek szerepelnek
Tudományos n1unkásságának kö,,·ctkező szakaszába.n g,ya.kor la.ti ~;r,empontból két for..toe
témakörrel foglalkozott: az ivóvizek és ásványYizek analízisével, (haloidok meghatározása, titrálásszerű összehasonlító kolorimetriás módszerek stb ), illetőleg a gyógyszer·
Yizsgálat általános módszereivel (jód-brómszám, szappanszám, hamuszám meghatáro-
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zása stb ) Eljárásait ötlet-gazdagság, szellemesen megvalósított egyszműség, éppen
ezért nagy pontosság és megbízhatóság jellemzi Kiváltképp alkalmazható ez a megállapítás a gravimetria terén kifejtett kutató munkájára Kidolgozott módsr,erei a
szigorúan megszabott előiratok betartásamellettreprodukálható kompenzáció figyelembevételével megállapított konekció alkalmazásá' al, mai nap is a legpontosabb súlyszerinti
eljárások közé tartoznak
1893-ban habilitálták magántanárrá, 1902-ben rendkívüli tanár lett. A Magyar Tudományos Akadémia 1896-ban választotta levelező tagjává, majd 1922,ben rendes tagjává.
1909-től 1934-ig (nyugdíjba vonulásáig) a budapesti Tudományegyetemen az analitikai
kérnia és a g~yógyszC1észi kémia professzora és az J-es (:hemiai Intézet igazgatója \·olt
1939 április 14-én halt meg Budapesten
A magyar analitikai kémia és a gyógyszer vizsgálat alapító mestereként tiszteljük,
akinek féléYSzázados kutató és nmelő munkája olyan iskolát teremtett, amelynek hatása
tanítványain keresztül rnessze sugá1zik.
W i n k 1 e r Lajos munkásságának jellemzője a töretlen vonalvezetés. Bizonyítsák
ezt volt mesterének, majd 50 év mulva egyik legkiválóbb tanítványának szayai:

„
A dolgozatok szerzőjét jellemzi a találékonyság, új módszere/e felkeresésében,
párosulva az egyszeiűséggel és szabatossággal, továbbá a pontos észlelő/cépesség,
valamint a /cisérleti hibák eredetének felismerése és helyes javitása A vizsgálataiban eléit ei edménye/c a mostanig elfogadottakat pontosság tekintetében messze
túlhaladták, több tekintetben kibővitették és helyreigazitották
"
„ . Ezen fő búvár latain kivül folyamodó számos kisebb dolgozatot lett közzé
nagyobbrés-zt a «Gyógyszerészi Közlöny»-ben, amelyekből kiderült, hogy az analitikai és gyógyszeiészi kémiában kiváló jártassága van A kisebb dolgozatait is
eiedetiség és finom érzék jellemzi, a gyógyszeiészi kémia feladatainak megoldásában . Ezenfelül a kémia gyakorlati tanitásában mint asszisztens, kiváló képességet
tanúsított
''
(Than Károly professzor bírálatából, amelyet 1892-ben
W i n k 1 e r Lajos magántanárrá habitálása alkalmával
az akkori Bölcsészeti Kar elé terjesztett)

„H úsz évvel ezel6tt, 1939. április 14-én halt meg W i n k le r Lajos a Budapesti Tudományegyetem I sz Kémiai Intézetének igazgatója, az analitikai és
gyógyszerészi kémiának első ny r tanára. W i n k le r Lajos T ha n Kárnlynak, a magyar tu.dományos kémia megalapítója iskolájának egyik legkimagaslóbb
képviselője, akinek neve Than Károly közvetlen tanítványai közül a nemzetközi
kémiai irodalomban a legjobb csengésű, leggyakrabban idézett, s igya legismertebb
név volt, és 20 évvel halála u.tán az ma is. ~Mindezt annak köszönhette, hogy hű
maradt azokhoz az eszmékhez - ma mái hagyományokhoz -, melyeket T ha n
Károly a nagy B un s e n-tanitvány hozott magáial HeideUJer gből, s azokat
tovább fejlesztve honosította meg nálunk Ezek az eszmék a tudomány odaadó és
feltétlen szolgálata, az empíriára legnagyobb mhtékben támaszkodó, gyakian a
szkepszisig, de addig a határig vitt /critikai szellem, mely az alkotó géniuszt még
nem bénitja meg. Külföldi hírére, nevére jellemző, hogy német tanártársa a neves
vízkémi/cus, K l u t ivóvizanalitilcai könyvének néhány példányát „Dem Altmeister der analytischen Ohemie" ajánlással lcüldte meg W i n le l e r -nek;
vagy A n t r o p o v-nak, a neves fiziko-kémiku.snak hivatkozása a W i n k l e rféle, még 2-3 évtizeddel el6bb mért abszorpció- és oldhatósági koefficiensekre,
melyeket a sajátjaival megegyezőnek találva, az utóbbiakat megnyugtatónak
tekin;tette Alig találunk olyan külföldi és belföldi analitikai tankönyvet, vagy
kézikönyvet, melyben W i n k le r Lajos valamelyik módszerével vagy arra
való hivatkozással nem találkoznánk .M~iként az általános és szervetlen kémiában,
az eltelt hosszú évtizedek miatt ma már csak közvetve ugyan, de T ha n Károly
tanitványainak vallhatjuk magunkat, úgy a kémiai analizisben W i n k l e r
Lajost valljuk még számosan lcözvetlen tanitónkriak és mesterünknek, kinek
ötletessége és utólér hetetlen experimentális készsége bennünket tanítványait bámulatba ejtett . "
(S e h u l e k Elemér professzor elnöki megnyitójából,
amelyet a Magyar Kémikusok Egyesülete Analitikai
Szakosztá!:yának 1959. éYi ankétján tartott )1
l Az előadás teljes terjedelmében megjelent a „Gyógyszet'észet" 1961, évi 2„ számában Szer~
keaztó biWttság

,

1963 már cillS
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W i n k 1 e r profosszor születésének 100. évfmdulója alkalmából a magyar szaksajtó
különös meghatódottsággal tiszteleg a nagy Professzor emléke előtt W i n k 1 e r professzor annyiia gyógyszerésznek érezte és vallotta magát, hogy a „Gyógyszerészi Közlön-y"
1888-as évfolyamában megjelent első publikációjától 1917-ig, tehát három évtizeden át
csaknem valamennyi dolgozatát megjelentette valamelyik magyar gyógyszerész szaklapban is, elsősorban a „Gyógyszerészi Közlöny"-ben. Ez l\tóbbinak több mint nyolc éven át
(1892 I --1900 IX) főmunkatársa volt és ez idő alatt e lapban számos, a gyógyszertári

VJlt 4vtoiyiím

_Budapest, 1892 jari_u-ár_ 9,
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RBT!Ll.P A GYOGYSZERESZET TUDOMÁNYOS GZELJAI RS KÖZERDEKEI ELŐMOZOITÍÍÍRA
M•tkt-s7:t6 és kiadólolajJnnos : CalU."g'&J' -Jl'Ai..••iia
t'e~t'd>-zf'rk('i::ztD : lltende l•tria.
f fimunkatárs_; Dr. Winkler ~M,

•

munkával szmosan kapcsolt apróbb kifejezetten gyakorlati vagy továbbképző irányú
cikke jelent meg E megemlékezés végén W i n k 1 e r Lajos publikációinak jegyzékét
olyan csoportosításban közöljük °Yl a t o 1 e s y Miklós, illetőleg S z eb e 11 é dy
László professzm ok összeállítása alapján -, hogy a gyógyszerész szaksajtóban kifejtett
mu?kássága n1inól határozotta,bban kifejezésre jusson.
llgy véljük, hogy a gyógyszerész szaksajtó részéről a nagy tudós emlékének méltón
akkor áldozunk, ha lapunk jelen számának publikációs, továbbképzős, illetőleg gyakorlati
jellegű ,,iJdrnit W i n k 1 e r Lajosnak a magyar gyógyszmész lapokban megjelent egyes
cikkeiből, illetve 1észletoihől állítjuk össze A válogatásnál ana törekedtünk, - ha bá1n1enn:yüe hézagosan js - 1nógis né111i áttekintést nyújtl1assunk V\T i n k 1e1 munkásságának jcllcgzctosségéről, s iernéljük, sikerül ezzel a mai olvasót is W i n k 1 e r szellemével
közelebbről megismertetni
SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG

8bJJI.a1-0u.1,11i1cri BeHrepcK11tí

yqe11b1M,

npocfJeccop ana.J1111HqecKotí H ipapl\1au.eBr11t1ecKotí

XHMHH Jlaííow Bmmncp (\Vinklei Lajos) püí\MJJCH 21-ro Mail 1863 ro11a B L Apan.
On np1106pen q1apMaueBrwrecK11i1 i\MIJHOM n Ev11anewre B 1885 fOJ\Y 11 6v,~yq11 ranamm1BhIM MOJJOl\bIM qenoBeKOM Haqa n pa6ora rh KaK corpYJ\HI1KOM rmcrnrvra npocjieccopa f{apoil
TaHa (Than Károly) - ocHOBaremr rravqHoi1 XHMHH B Bemp1111 . B i(Bai(UaTI1Il5lIH.rrerrre" B03pacre .n BrrnKnep nan11can noKropcKYIO ;rncceprau1110 06 onpe;1eneHMH pacrnopermoro B BO!(e r01cnopo11a L(Hccepra11115l oKa3anach orn11'!HOií. rlpotjieccop TaII rrpO'lllraJl ee B Bemeprnoi1 AKa)(e\urn HaYK EJiaro;iapH 1111cceprau1m HM5l ílatíowa BirnKnepa
crarro H3BeCTHbIM He rorrhKO B Be1-1rpHH, IIO HB 3apY6e)I<HbIX YlICHbIX I<pYrax. Ero cnoco6
H HbIHe cq11raeTCH CTaHj!,apIHbIM..
no3)Ke OH l13Y43.J! JVlCTOJJ,bl orrpe~TJ,erreHH51 pacrBOpHi\lOCTH f330B H

Ero

,i:laHHbie oI<a3aJIHCb TO'-!Hee u11Q:ip, YcraHoB.neHHbIX GYH3eHOi\L

B

napoB B- )f{l1}1,H:OCI5IX
cneu.tta.JihIIOtí: rr11repa-

rYpe 11 no Hacroxr.uero spel\1e1-1H rro11YtJaror npHi\1e1-1eH11e 3111 )l3HHbIC

B nocJleLI,Hb\l 3rane cBoeM HaY4Hotí

,ueHrerrbHOCIH

JTaHorn

BHHK.nep 3aH111v1.a.;1CH ;~BYMH

11 paK [ HlleCKH Ba)KHb!\1.11 I C!v\ai\'lH, a HM€HHO a Ha JIH30il'l ITH I beBbIX H 1\lHHepa.HbHbIX BO;I, ( orrpe-

Jte.ne1-111e xnopH;:I.OB cpaBHHI€.JibHbli\1H KOJIOpHl\leipHLieCKHMM cnoco6al\H1, TIO)J,06HhIMJ1 THIpüB2dIHIO H T rr ), a TaK/Ke OÓllHliVIJ.1 il1eroµ,ail1H npoBepKH 1\1e7(MKaA1eHIOB (HOJ:UIOe I1 Ol\'ibIneHHOe lJ]1CTIO, l!HCJ10 030JTeHH5I H I. n.)„

CIIoco6bli pa3pa6oraHHhre .naHowe1\l B11HK.nepoT11, xapaK1ep113yro1c51 6orarcrsoil't H;:i:,et:í:,
TOlJHOCTb]{) H Hél~XeiKHOCTbIO. 3IH onpeµ,,eJieHH51 B _nepBYIO OLJ:epe;::i,b

ocrpOY1\1l!Otí npocroroi1,

H:aca1orc51 ero 11cc.;1e,;:r.osare!1bcr.::oi1 µ,e51re.JibHOCTH B 06rracr11 rpaBHJ'l-terp11H„ Bb1pa6oraHHbre
HI\l 1\tero;lbl H HbIHe ClJHfélIOTCTI cal\.1bli11H IOlJHbI1\1J1 rpaBÍ11\1erpHLieCKHiill1 cnoco6aAtH, ecJIH
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)!(e ciporo np11,~ep)f(HBaIOIC5l npe11nHCaHHblX npaBIJIT l1 BOCITp0!13B0)1!1MhlX KOM!leHCaL\HOHHblX KüppeKL\HH
B 1893 ro11Y BHHKnep cran 11011emoM, a B 1902 ro11Y 3Kcrpaop11mrapHHM npo<jleccopoM
EY11aneII1ICKOIO Ymrneprnrera. B 1896 fOl\Y B11HKIIep 1136paH qneHOM-KüppecnoH11emoM, a
B 1922 ro11y op1111HapHbIM qrreHoM BemepCKolí AKaí(eM1111 HaYK C 1909 no 1934 rr. (i. e
110 Yxo11a Ha neHCH!O) pa6orarr rrpo<jleccopoM Ka<jJeí\pbr aHam1rnqeCKolí 11 <jJapMaL\eBrnqeCKolí x11M11I1 EY11aneIIl'rCKoro YHI1Bepc11rera JlaiíoIII B11HKrrep cKoHqarrcil 14-ro anpeJrn
1939 ro11a B 6Y11aneII1re.
B .ílHL\C .ílai10II1a B11HKrrepa YBa)l(aeM oCHOBareJIH lI Macrepa aHan11rnqeCKoií lI <jlapMau;eBIHqecKoH XHMHH s BeHrpHH. Ero ITHrrrnecl:lrtt.neIHHH HaYqHo-11ccneJJ,osarerrhcKaH 11
npeno11asarenbcKaH pa6ora, cosí(aHHaH HM IIIKo.rra 11 HbIHe OKa3bIBa!OT 6.rrarornop110e
BJIIIHHI!e Ha reopernqecKYIO 11 nparu11qecKYIO pa6ory ero yqe1rnKon
Ilo MHeHl!lO peí(KOnrrerm-r CaMb!M í\OCIOHHb!M o6pa30M MO)l(HO 6blJlO 6bI qrnrb naMBTb
Berr11Koro yqeHoro cooreqecrsettttKa ITYiel\1: cocras.rrenttrr HOMepa )KYpHana H3 HaYlIH011crne)loBarenbcK11x 11 npaKrnqeCKHX HaYqHbIX rpY/lOB ílaiíoIIla BMHKIIepa, onY6mmoBaHHbIX B CBOe BpeMH B BemepCKOH <jJapMa11esrnqeCKoií JII1Ieparype. Ilp11 IIO/l6üpe
ciareli pe)lKOJiílefl15! pYKOBOl\CIBOBaílbCH crpeMJICHl1eM K IOMY, qro6bI )lalh o63op
xorn 11 HeITO.ílHbrií xapaKrep1rnx cropoH 11e5!re.rrhHOcrn BrrnKrrepa 11 reM caMbJM
noMO% qmarerrm HaII1ero BpeMeH11 nono11po6Hee osHaKOMHTbCH e rnopqecrnoM .naiíowa
BHHKrrepa .

Ludwig Wilhelm W i n k 1 e r, det weltberühmte Profossor der analytischcn
Chemie, wurde am 21. Mai 1863 in Arad geboren Nach seiner Prommierung zum Apotheker 1885 in Budapest trat der bcgabte Junge ins Institut des Prnf K. Than, Begründer
der wissenschaftlichen Chemie in Ungarn ein Mit kamn 25 J ahren ar beitete Winklei
scin ausgezeichnetes Verfahien zur Bestimmung des ín Wasser gclösten Sauerstoffs aus,
das vom Prof T h a n dm Akademie fü1 Wíssenschaften YOI gelegt wur de. Dm ch diese
erste i\.rbeit ist sein Name dcn ausliindischen Fachkreisen bekannt ge\\'Olden Die von
ihm erarbeitete Methode gílt auch noch heute als Standard
Spiiter befU,sste er sich ojngohcnd mit der Bestin1mung der Löslichkeit von Ga:sen und
Darnpfen in einzelnen :Flüssigkeiten Die vőn ihm angegebenen Daten erwiesen sich

mehr exakt als diejeníge von Bunsen und diese wm den auch heute ín dcr Fachlitcratur
ver\vendet

Díe nachfolgendc Període seiner wíssenschaftlíchen Tatígkeit erfasste zwei vom praktischen Gcsichtspunkt aus wichtigo Themen : Analysc von Trink- und J\íinoralwasser
(Bestimmung >on Haloiden, kolorimetiische Vcrgleíchsmethoden usw.) bzw allgemeine
Methoden dei Arzneimittelprüfong (Bestimmung der Jod-Bromzahl, Verseifungszahl,
des Aschengehalts usw )
Die von ihm ausgearbeitctcn Verfahren sind durch ldeenfülle, durch geistreich erfasste Einfachkeit, hohe Exakthcit und gwsse Zuverfassigkeit gekennzeichnet Besonders
ist das zutrcffend für seine Forschungsfatigkeit im Gebiet der Gravimetrie
Die ·yon ihn1 ausgearbniteten Ve1fah1en gehören auch noch heutc ~ die An\vendung
einer Korrektion aufgrund der reproduzierbaren Kon1pensation, unter strengster Einhaltung der Vorschriften - zu den genauestcn gravimetrischen '.lfethoden
Nac:h seiner Habilitierung zum Dozent in 1893, wmde W i n k 1 e r in 1902 zum
ausserordentlichen Professor ernannt
Die Ungarische Akademie für Wissenschaften wahlte ihn 1896 zum korrespondierenden
und 1922 zum ordentlichen Mitglied Von 1909 bis zu seiner Emeritierung 1934 war er
Professor der analytisc:hen und der pharmazeutischen Chcmie und Direktor des I
Chemischen Instituts der Universitat für Wissenschaften in Budapest. Er rnrschied im
Alter von 76 Jahren am 14 April 1939 in Budapest
Wir 'erehren W i n k 1 e r als den Gründer der analytischen Chemie uud der Arzneimittelprüfung in Ungarn, elessen erzíeherischer und Forschungstiitigkeit von fünf Jahrzehnten eine Schule entwuchs und deren Auswirkung dm ch ibre Schüler weit ausstrahlte
Seitens der ungarischen pharmazeutischen Fachpresse glauben wir dem Andenken des
grossen Gelehrten am besten huldigen zu können, wenn wir die Originalarbeiten, die
Beitrage zur Fortbildung und die Apothekerpraxis berührenden Artikel für die vorlie·
gende Nummer aus Winklcr's ~'litteilungen bzw. den einzelnen Teilen derselben zusa1nn1enstelle11 Bei <le1 ,\uS\\·ahl derselben trachteten wir danach, wenn auch nur
lückenhaft, eine Übcrsicht über Winkler's Schaffen zu bieten und hoffentlich gelingt
es dadurch den Leser dem Geist Winkler's naher zu bringen
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MAGYAR
GYÓGYSZERÉSZI FOLYÓIRATOKBAN
:\'i:EG.JEL ENT KÖZLEMÉNYEK

TI ízben oldott oxygén 1neghatározása. (}yógyszerészi Közlöny (tmáhbiakban Gy Kzl)
1888 65 7., 705
2 Az olvadási pont meghatározása (Gy Kzl
1888 i87 )
3 Hatá.sképes chloi· meghatározása a ch.Zó1·os vízben (Gy. Kzl 1889 31 7 )
i A hivatalos kaliumhydrox:ydról
(Gy Kzl
1889 404)
5. A keserii mlindUlavíz hydrogencyanid tartalmának meghatá10záuúól (Gy Kzl 1889 437 ,

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20.
21
21/a

22
23
24
25
26
27
28

29
30.

451.)
A Hydrnphyllin saját,ágairól és chcmiai összetételér6l (Gy Kzl 1889 723 , i 38.)
Mesterséges ásványvizekről (Gy Kzl 1889
811.)
Carbolsav és nyers sósav (Gy. Kzl. 1891 8.)
Hydrargyrnm sozojodolicum. (Gy Kzl. 1890
593)
A bor megvizsgálásá1ól (Gy . Kzl 18.91. 624.)
A leveg6 széndio:vyd tar !almának meghatározásá1 ól (Gy Kzl. 1891. 834)
A folyós carbolsamól. (Gy Kzl 1891. 819.)
A destillált vízről. (Gy Kzl 1891 819 )
A gázok oldékonysága. vízben (Gyógyszerészi
Hetilap tmábbiakban: Gy Htp
1891. 152., 569)
A Decoctum Sa.lep elí!állításáról (Gy Kzl
1892 766)
A K1iegner-féle glycerinrnérő készülékről (Gy
Kzl 1892 281.)
A higany megtisztításáról (Gy. Kzl 1892 71 )
A filtrálásról (Gy Kzl. 1892 40 , 55 )
A folyadékok forráspontjának meghatározásáról. (Gy Kzl 1892. 104 )
A belégzésre szolgáló o:xygén előállitásá1ól
(Gy Kzl 1892 168)
A chlmosví.z jóságának gy01 s megállapítása
(Gy Kzl. 1892 199.)
A „]i'erru.m hyd10genio reducf11m" tmtalmi
meghaüúozása (Gy. Kzl. 1892 258 , 313.)
Lúgkészítés hideg úton (Gy Kzl 1892 378)
A jód megtisztításáról (Gy Kzl 1892 398.)
Célszerű gummizó készülék (Gy Kzl 1892
553.)
Tudományos tár.sulatok üléseiről (Gy. Kzl
1892. 132., 829.) (Gy Kzl 189J 290, 802)
Ka.liu.mbijodat szerepe a térfogatos elemzésben
(Gy. Kzl 1895 23.)
A magyar gyógyszer könyv me1111yileges analitikai módszereiről. (Gy. Kzl 1897 100 , 114 )
Az ammónia, salétro1nsav és salétromossav
meghatározása a term.észetes vizekben (G:y
Kzl. 189.9. 84, 356 )
A sűrüség és annak meghatározása (Gy Kzl
1899 66 ' g 7 )
Az ivóvíz vizsgálata (Gy Kzl. 1899 263.)

31
32
33
34.
35
36

3 ·t

38

39
40

41
42
43
44
45
46

47
48

49
50

51
52

53
54
55

56
57.

58

59

A destillált dzr6l (Gy. Kzl 1899. 322 , 354.)
A cof/einwn natriumbenzoicu.mról (Gy Kzl
7899473)
Sóelegyek analíziséJ ől. (Gy Kzl 1900 566 )
Az a1nmónia, salétromsav és salétJ"omossav
meghatározá,sa a iermészetes vizekben. (Gy
Kzl 1901 503 , 517 )
A chlor meghatáJ"ozása a természetes vizekben
(Gy Kzl 1901. 654.)
Kis mennyiségű kénhydrogén meghatá10zása a
természetes vizekben (Gy Kzl 1901 853.)
.11 va.s 1neghatá1 ozása a tel'm-é.szetes vizekben
(Gyógyszerészi Értesítő továbbiakban:
Gy Ért - 1902 663 )
A szénsav m.eghatározása a természetes vizekben
(Gy Kzl 191!1. 99.)
Tiszta aethylalkohol el6állítása (Gy Kzl
1905. 650., 667 )
A 111 magyar gyógyszeJkönyv térfogatos
analitikai eljárásainak isme1tetése (Gy K.zl
1909 741 , 812 ) (Gy Htp 1909 777 , 825)
(Gy Ert. 190.9 922 , 1002 )
Az új gyógyszerkönyv téJ/ogatos elemzési eljárásainak ismertetése (Gy. Kzl. 1910. 69 )
A szappanszám meghaiározása (Gy Kzl
1911 231 ' 249 )
A szén 'av meghatá10zásáról (Gy Kzl 1.913
88.)
Lithium meghaiáiozása ásványvizekben (G1
Kzl. 191J 535 , 554 )
Kis mennyiségű. kénhydrogén meghatározása
tprmészetes vizekben (Gy Kzl. 1913)
Olom., téz, cink kim·utatása és lcolo1imet1i<ís
meghatározása a víz1;ezetéki vízben (G~y Kzl
1912. 825 és 1913 195.)
A·datak az ammónia tit1imetriás 1neqhatá1ozásához (Gy Kzl 1913. 195)
Ivó- és használati vizek keménységének meghatá10zása (Gy Kzl 1914 281., 297, 314.)
Adatok a termhzetes vizek redukáló képességének meghatározásához (Gy Kzl. 1914)
A vízben oldott oxygén meghatáiozása. (Gy
Kzl 1914 624 )
A szabad szénsav meghatározása. ivó- és használati vizekben (Gy. Kzl 1914 612, 657 )
.Az a1nmónia meghatál'ozása bó1sauas módszeriel (G} Kzl 1914 609 )
A réz kim11tatása és meqhatá1·ozása vízvezetéki
vizekben. (Gy Kzl. 1914. 353.)
A kovasav meghat_ározása te1mészetes vizekben
(Gy Kzl 1914 426.)
A salétro1nossav kimutatása és jodo1netriás
meghatárnzása teimészetes vizekben (Gy Kzl
1915. 86., IM, 132)
A bórsavas módszer újabb alkalmazása (Gy
Kzl 1915. 149 )
Beiendezés a vízben oldott gázok meghatározásához (Gy. Kzl 1915. 455, 468.)
Az agresszív Bzénc;;av meghatá1ozá~rhál (Ci,y
Kzl. 1915 501 )
A bróm és a jód meghatározá'a kloridok jelenlétében (Gy Kzl 1915. 752., 770 , 783 , 803.)
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60
61

62
63
64
65
66

67
68.
69
70.
71

72.

73
74

Adatok a vízanalyzishez. (Gy Kzl 1916. 20 ,
39.)
Vízmentes alkohol eliJállítása (Gy Kzl 1916.
126.)
A tengervíz biomid-ion tartalma. (Gy Kzl
1916. 72)
Adatok a vízanalyzishez (Gy Kzl 1916.
402 .)
A tengervíz jodid- és jodat-ion tartalma (Gy
Kzl 1916. 357 , 370 )
A stassfurti Sylvin és Karnallit jódta1talma.
Gy. Kzl. 1916 . 97., 513)
A víz szabadszénsav ta1 talmának meghatá1 ozása a helyszínen. (Gy Kzl 1916. 37., 561 )
A 1ézszulfátos próba alkalmazhatósága a.z
ag1esszív szénsav kimutatásáia (Gy Kzl.
1916. 642 . )
A kénhyd10gén rneghatá1 0zása vízben (Gy
Kzl. 1916. 722.)
A jód el6fordulása a német kálisó telepekben
(Gy. Kzl 1916. 19.)
A német kálisók, iJslúgok és végsőlúgok brómtartalma. (Gy Kzl. 191'7. 110.)
Adatok a vízanalyzishez (Gy. Kzl 1917
441 , 457 )
Adatok a súlyanalyzishez I A kénsav meghatározása (Gy Kzl 1917 534, 552, 572.,
603 ' 681.)
Adatok a súlyanalyzishez. II A bárium meghatározása (Gy. Kzl 1918 3„ 22„ 54)
Kénmeghatá10zás a pyritben (Gy Kzl 1918
84' 118.)
.

Ezenkívül:
75 A capsulák befúvásá1ól (Gyógysze1észek évkönyve 1892 165 )
.
76 Az ivóvíz jóságának megvizsgálása a chemia
módsze1eivel. (Gyógysze1ész Zsebnaptár 1894)

II
KÜLFÖLDI
GYÓGYSZERÉSZI FOLYÓIRATOKBAN
MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK
1 Über den Nachweis des Arsens. (Az a1zén

kimutatásá1ól) (Pha1maceutische Zentrnlhalle - továbbiakban: Ph. Z. - 1921 125.)
2 Gehaltsbestirnmuny der Alkalíjodide (Az alkalijodidok taitalmi meghatározása ) (Ph Z
1922. 386--87.)
3. Bestimmung der Hiir te des W asser s in der
Apotheke (A víz keménységének meghatá10zása gyógyszeitár ban ) (Ph Z. 1923. 21517.)
4. N achweis und Bestimmung des J ods in V ollsalz . (A jód kimutatása és meghatározása a
jódozott sóban.) (Ph Z 1923. 511-13.)
5. Ersatz des Ohlm- und Sc/vwefelwasserstoffwassers bei Arzneimittelpiüfungen. (A klóros

víz és a kénhydrogénes víz pótlása a gyógyszervizsgálatoknál.) (Ph. Z. 1924 . 313-14.)
6 Gehaltsbestimmung der Alkalibromide. (Az
al.kalibromidok tartalmi meghatározása.) (Ph.
Z. 1924. 37-39.)
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7 Die Jodbromzahl der Fette (A zsírnk jódbróm8'áma.) (Ph. Z 1924 385-91.)
8 P1üfen des W eingeistes anf ./Jfethylalkohol
(A borszesz vizsgálata metilalkoholra) (Ph
z. 1924. 489.)
9 Theob10min, Theophyllin und Ooffein (Theo'
bromin, Theophylli'n és Coffein ) (Ph.. Z,
1924. 557 )
10 Nachweis des Natriums als Oxalat (Nátrium
kimutatása oxalat alakjában ) (Ph Z 66
1925)
11 Die Jodbiomzahl der Fette. II. Abh (A zsírok

jódb1ómszáma IL) (Ph. Z. 66 17. 1925.)
12 Über die Tite1bestiindigkeit dm Ar senitlösungen. (Az a1zenitoldatok titerállandóságáról)
(Ph. Z 66. 213-14 1925 )
13 Bestimmnng der J odbromzahl dem Gewichte
nach. (A jódb1ómszám súlyszerinti meghatározása) (Ph Z 66. 241 1925.)
14 Liqv,or Kalii arsenicosi ticidulus (Liquo1
kalii arnenicosi acidulus.) (Ph. Z 66 257
1925.)
15 Be1eitung der Brom-Essigsiiure zur Jodbromzahlbestimrnung (A jódbrómszám meghatározásához szükséges br ómecetsa v készítése )
(Ph Z 66 581 1925.)
, 16 Über die Bestimmung der Jodbromzahlen mit
Kaliumb10mat- und Arsenitlösung . (A jódb1ómszám meghatárnzása káliumbrnmát- és
a1zcnitoldattal ) (Arnhiv der Pha1mazie 265
554. 1927 )
17 Die J odbrnmzahlen der iitheiischen Öle. (Az illóolajok jódb1ómszáma) (Ph Z 68. 433-39
1927 )
18 Bestimmung des Schmelzpumktes und des
Siedepun/ctes (Az ohadáspont és a fonáspont
meghatározása) (A1chiv d Pha1m 266. 45.
1928 .)
19 Die Genauig/ceit de1 J odbromzahl Bestimmungen (A jódb1ómszám meghatározások pontossága.) (Arnhiv d Pharm 266. 189 1928 )
20 I'astilli hydra·1 gy1 i cyanati (Pastilli hydr a1gyii cyanati.) (Ph. Z 69 81. 1928)
21 Haltbare Thiosulfatlösung (Tartós nátiiumthioszulfát oldat ) (Ph. Z 69 369 1928 )
22 Gehaltsbestimrnung der grauen Quecksilbersalbe. (A szü1ke biganykenőcs tartalmi meghatározása . ) (Ph. Z 72 609 1931)
23 Zui Untersuchungder Tinkturen (A tinkturák
vizsgálatá1ól) (Ph. z: 72 641. 1931)
24 Beitriige zu1 U nter suchung der iitherischen Öle

(Adatok az illóolajok vizsgálatához.) (Ph. Z.
72. 706 1931)
25 Aschenbestimmung mit Diogen (A drogok
hamuszáma) (Ph. Z. 73 593 , 612, 705.
1932.)
26 Beitriige zur U nter suchung der iitherischen
Öle. I-III. (Adatok az illóolajok vizsgálatához) (Ph. Z 73. 52, 98, 181. 1932.)
27 Gehaltsbestimmungen des Kalium- undNatriumjodids (A kálium- és nátriumjodid tartalmi
meghatározása.) (Ph. Z . 73 . 324. 1932)
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Alkalilnomiden (Az
alkali bromidok tartalmi meghatározása )
(Ph Z 74. 3 1933.)
Haltba1kei:t der iitheiischen Öle (Az Ülóolajok
eltarthatóságáról.) (Ph. Z 74 68 1933)
Nachwei8 und Bestim1nung des Eisens i-n
T1inkwasse1 (A 'as kimutatása és meghatá
rozása i'ódzben) (Ph Z 74. 129 1933)
_j_\Tachweis und Bestimniung des 1lfangans in
Ttinkwasser (.A ina.ngán kimutatása és 1neghatározása iYÓYÍzben) (Ph Z 74 148 1933)
N achweis und Bestimmung des freien Ohlo1 s
in gechlortem T1inkwasser. (A szabad chlm
khnutatása és incghatá1ozása chlo1ozott i·yóvízben) (Ph Z · 74.)
Die Aschenzahl de1 Holzkohle (A faszén hamuszáma) (Ph Z 74. 291 1933)
Anniiherungsverfahren zur
8chwefelsiiurebestimmung in Trinkwasser (A szulfüt-tartalom közelítő meghatározása ivóvízben)
(Ph Z 74 319 1933.)
Prüfung der medizinischen Kohle (Az orvosi
szén vizsg'dlata ) („Eesti Rohuteadlanc"
Észt gyógysz lap jg35 300 )

28 Gehaltsbestimmung der

29
30

31

32

33
34

35

rn
KÉMIAI J~úLYÓIRATOKBAN
MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK
1 Die Bestimmungen des fa W asse1 gelösten
/;!auerstoffs (Ber. d Deutsch Ohem Ges . 21
2843-54. 1888 1
2. Die Löslichkeit des Sauersíoffs in Wasser
I. Abh. (Ber d Deutsch Ohem. Ges 22
1764-74 1889.)
3 Die Löslichkeit der Gase in W asse1 J Abh
(Bei d. Deutsch. Chem Ges. 24 89-101
1891.)
4 Die Löslichkeit der Gase in W asser J I 'Abh
(Ber d. Deutsch Ohem G'es 24 3602-10
1891 )
5 Gesetzmiissigkeit bei der Absorption der Gase
in Plüssigkeiten (Zsch1 f phys Ohem 9
171-75. 1892)
6 Die Bestimmung des Arnmonwks, der Salpeter- und salpeterigen Siiure in den natürlichen
Wiissern (Chom Ztg. 23 454-55 , 541
189ll )
7. JJiethode zur Bestirnmung de1 Darnpfdichte
(Chom. Ztg 23. 541 1899.)
8 Löslichkeit des Broms in W asser (Chem Ztg
23 687 1899 )
9 Zur Analyse von Salzgernengei (Chem Ztg.
24. 816 1900)
10 Bestimmung des in natü1 liche.m Wiissern
enthaltenen Oalciums und 1liagnesiums (Z. f
anal Obem. 40 82 1901 )
11 Löslichkeit der Gase in W asser III Abh
(Ber d. Deutsch. Ohem Ges 34 li08 1901.)
12 Uebe1 den Coriectionswert des QuecksilberMeniscus (Z. f anal Chem 40. 403. 1901)
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13 Die Bestimmung des Ammoniaks, der Salpete1und salpetrigen Siiu:1 e in den natür lichen
Wiissern. (Qbem Ztg. 25. 586-87. 1901)
1 i U ebei die Bestimrnung der Schwefelsiiure in
natürlichen Wiüsern (Z f anal Chem 40
i65 1901 )
15 Bestimmung der in natürlichen Wiissein
gelö8te Gase (Z f anal Chem 40. 523-33
1901.)
16 Be8tirnrnung des Ohlor sin natür lichen W iissern
(Z f anal 40. 596-600 1901)
17 Bestimmung kleiner JJlengen Schwefelwasse1stoffes in natürlichen Wiissern. (Z f anal
Chom 40 772 1901 )
18 U eber das Ver halten der Salpeter · und salpeterigen Siiu1e zu1 Brucin-Schwefelsiiure (Z
f angrn Chem 15. 170 1902 )
19 Besti1n1nung des Eisens in natürlichen Wiissern (Z f anal Chem 41 550. 1902.)
20 Bestimmung des Albuminoirl·· und ProteidAmmoniaks (Z f anal Ohem 41 290. 1902 )
21 Uebei die Bestimmung des Reductionsvermögens natiirliche1 Wiisser (Z f anal Chem
41 419 1902 )
22 U eber die Ve1wendba1keil der Hiútebestimmungsmethode mit Kaliumoleatlösung (Z f
ange,; Chem 16. 200 1903 )
23 Die JJ1 eniskuskorrectionswerte des Quecksilbers
und W assers (Z f angew Chem 16 718-24
1903.)
24 U eber die Be.stimmunq der ]{ohlensiiur e in
natürlichen Wiissern. (z f anal Chen1. d-'!
735 1903.)
25 Die Darstellung reinen Aethylalkohols. (Ber
d. Deutsch. Chcm Ges 38 3612. 1905.)
26 Gesetzmiissigkeit bei der Abso1ption der Gase in
Plüssigkeiten II Abh (Z f phys Ohom
55. 344 1906 )
27 8chiitzung des gelöslen Sa.uerstoffes (Z f
angew Chem 24. 341 831. 1911.)
28 Über die Bestirnmung der Verseifungszahl.
(Z f. angew Ohem. 24. 636. 1911)
29. Sauerstoff-Plasche (Z f angew Chem 25
1563. 1912.)
30 Übe1 die Bestúnmung der Kohlensiiure (Z f
anal Chem 52 421 1913.)
31 Besti1nmung des Lithiums in JJfineralwiissern
(Z f anal. Chem 52. 628 1913.)
32 .. Bestimmung kleiner .Mengen Schwefelwasserstoffs in natürlichen Wiissern (Z f anal
Ohem 52. 641 1913)
33 Úber den N achweis des Kaliums mit Weins_iiur e (Z f ange,; Chem 26 208 1913.)
34 Ube1 den N achweis rmd colorimetrische Bestimmung des Bleis, Kupfe1s und Zinks im
Leitungswasser (Z f angew Ohem 26 38
1913 )
.
35 Über den Nachweis des Arsens mit Bettendorfschem Reagens. (Z f angew. Chem. 26
143. 1913)
36 Sauerstof/schiitzung mit Adurol (Z f angew
Olrnm 26 134 1913)
3 i Beitrag zur titrirnetrischen Bestimmu.ng des
Ammoniaks (Z. f. angew Chem 26 231
1913 . )
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38 Uber

die

Bestimmung des Chlor-ions in

natiLilt'.chen TfTClssern.

(Z f anal Chen1 5J

359 19H)
39. Hii1tebesti1n1nu.ng in T1'ink- und 1\TufzU•asser
(Z f anal. Chom 53 409 1914..)
40 BeitJag zur Bestimm.ung des lt.eductionsveJ"-

41
i2

43

44

mögens natörlicher TVd8'er (Z f anal Chem
53. 561 19H)
Über die Bestimmung des im W asser gelösten
8aue1stoffes (Z. f. anal. Chem. 53 665 1914)
Über die Bestimmung der freien Kohlensdure
in Trinlc- u. Nutzwiissern (Z f anal Chem
53 7'6 1914)
Bestimmung des Proteülammonialcs (Z f
angew Chem. 27 440. 1914.)
Über die Bestimmung des Ammoniaks mit der
Borsduremethode (Z f. anev; Chem 27

630 1914)
45 Über den N achweis und die Bestimmun g des
K·upfe1 sin Leitungswasse1 (Z f angew Chem
27. 544 1914)
46 Obei die Bestimmung der Kieselsdure in
natö1lichen Wössern (Z f angew Chem 27
511 1914)
47 Nachweis und jodometrische Bestimmung der

48
49.
50
51
52

salpetrigen Sdure in den damit verunreinigten
Wdssern (Z f. Untersnch Nahrnngs- u
Genussm 29. 10 1915.)
Über die Bestimmung des gelösten Sauerstoffs
in verumeinigten Wdssern (Z f. Unters
Nahrnngs und Genussm 29 121 1915.)
Beitrdge zur Wasseranalyse 1 Abh (Z f
angew. Chem 28. 22 1915)
Über die erweiteite Anwendung dm Borsduremethode (Z f angev. Chem 28 48 1915.)
Über die Daistellungder Normalsalzsiiu.re (Z f
angew Chem 28 264 1915.)
Vorrichtung zu.r Bestimmung der in Wassei
gelösten Luftgase (Z. f angew Chem 28 366
1915)

53 Über den Nachweis angreifender Kohlensdure
(Z f. angcw Chem 28 376 1915.)
54 Bestimmung des B1 oms ·und J ods in Gegenwart von Chloriden (Z f angcw. Chem 28
477, 494 1915.)
55. Beitriige zur Wasseranalyse. II Abh (Z f
a]1gew Chem 29. 44 1916.)
56 Uber die Darstellung wasse1freier Alkohole
(Z f angew Chem 29 18 1916 )
57 Der Bromid-iongehalt des .Meerwassers (Z f
angew . Chem. 29. 68. 1916.)
58 Beitriige zur W asseíanalyse. IIL Abh. (Z f
ángew Chem 29 218 1916.)
59 Der Jodid- und J odat-iongehalt des M eerwasser s (Z. f angew Chem 29. 205. 1916.)
60 Über den J odgehalt des Stassfui ter Sylvins
und Kamallits (Z f angew Chcm 29 342
1916.)
61 Bestimmung der fieien Kohlensdure im W asser

an der Entnahmestelle. (Z. f. angew. Chem
29 335 1916 )
62 V erwendbar lceit der Kupfervitriolprobe zum
1Vachweise angrnifender Kohlensiiure (Z f
angew Chem 29 366. 1916.)
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63 llber die Bestimmung der J odbrnmzanl (Z . f
Unters Nahr. und Genussm 32 . 358 1916 . )
64 Bestimmun g von Schwefelwasser stoff im W asser. (Z f angcw Chem 29 383 1916 )
65 Übei das V or kommen des J ods inden deutschen
Kalilagern. (Z f ange,; Chem 29 451
1916 )
66 Gehaltbestimmu.ng des „ Ferrum hydr ogenio
1eductum" (Z f angew Chem 30 64 1917.)
67 Uber den Bromgehalt der deutschen Kalisalze,
U rlaugen 11.• Endlaugen (Z. f angew Chem
30 95 1917)
68 Beitrdge zur W asseranalyse. JV Abh. (Z. f
angew. Chem 30 113. 1917 )
69 Die Verbesserungswerte bei der Bestimmung
der freien Kohlensdure im W asser. (Z f
Unters Nahrungs- u Genussm 33 443
1917 )
70 Beitriige zur Gewichtsanalyse I Bestimmung
der Schwefelsdure (Z f angew Chem 30
251 ' 259 191 7 )
71 Schwefelbestimmung im Py1it (Z f angew.
Chem 30. 281 1917.)
72. Beitrdge zur Gewichtsanalyse II. Bestimmung
des Bariums (Z f angev; Chem 30 301
1917)
73 V orrichtung zur Gasentwicklung (Z. f angew
Chcm 31 64 1918.)
74 Beiti'dge zur Gewichtsanalyse. J I I Bestimmung
der Chromsdure 11. Pyrochromsdure (Z. f
angev. Cheni 31 46 1918)
75 Beitrii ge zur Gewichtsanalyse. 1 V. Bestimmung
des Strontiu.ms (Z f angew Chem 31 80
1918)
76 Beit1dge zu1 Gewichtsanalyse. V Bestimmung

der Chl01wasserstoffsiiu1e Bestimmung der
Biom- und Jodwasserstoffsiiure (Z. f angew
Chem 31 101 1918.)
77 Beitriige zur Gewichtsanalyse VI. Bestimmung
des Calciu.ms (Z f angew Chem 31. 187
1918)

'8

Beitrdge zur Gewichtsanalyse V J I Eestimmung des JJiagnesiums (Z f angew Chem
31 211 1918.)
79 Beitrdge zur Gewichtsanalyse V JJJ Trennung
des Calciums vom JJI agnesium. (Z f angew.
Chem 31 214 1918.)
80 Eeitriige zur Gewichtsanalyse IX. Bestimmung
des Calciums neben Phosphor sdure, Ar sensdure
u. Borsdure (Z. f. angew Chem. 32. 24. 1919)
81 Beitrdge zur Gewichtsanalyse X. Bestimmung
der Phosphorsdure (Z f angew. Chem 32
gg 1919.)
82 Beitrdge zur Gewichtsanalyse X.L Bestimmung

der Arsensdure Bestimmung der arsenigen
Siiure (Z f angew Chem 32. 122 1919 )
83 Beitriige zur Gewichtsanalyse. X.II Bestimmung der Schwefelsdure II Abh. (Z. f angen
Chem. 33 59. 1920 )
84 Beitrdge zur Gewichtsanalyse X.IJI. Bestimmung der Schwefelsdure. III. Abh (Z f. ang.
Chem. 33 159 , 162 1920 )

l

!

l

1

&

·:;)

~

l

l'

1

I

l
r

i
1

l

l

r.

1

1963. március

GYÓGYSZERÉSZET

85. Beitriige zur Gewichtsanalyse XJV Bestimmung der Schwefelsiiuie neben Calcium, Chrom
und Phosphorsiiure (Z f angew Chem 33.
28i.1920)
86 Beitrii.ge zu.r Gewichtsanalyse XV Bestimmung des Bariums als Bariumsulfat II Abh
(Z f angew. Chem. 33. 299. 1920.)
8 i. Beitriige zur Wasseranalyse. V Bestimmung
der Schwefelsiiure ( Z f angew Chem 33
311. 1920)
88. Beitriige zur Gewichtsanalyse. XV I Bestimmung dm Salpetersiiuie (Z f angew Chem
34 46 1921.)
89 Beitriige zur Gewichtsanalyse XV III Bestimmung des Zinks (Z. f angew Chcm 34
235. 1921.)
90 Beitriige zur W asseranalyse. V II Bestimmung
der Hiirte nach Wartha (Z f angev. Chem
34 115 1921.)
91 Beitriige zu.r Wasseranalyse V II (Z f angew
Chem 34 143 1921 )
92 Beitriige zur Gewichtsanalyse XVIII. Bestimmung des Cadmiums (Z f angew Chem 34
383. 1921 )
93 Beitriige zur Gewichtsanalyse. XIX. Bestimmung des Cadmiums II. Abh (Z f ang
Chem 34 466 1921.)
94 Beitriige zur Gewichtsanalyse XX. Bestimmung des JJI angans (Z. f angew Chem 35.
234.. 1922 ')
95 J odbromzahl Bestimmung ohne Kaliumjodid
(Z.. f. Unters N ahrungs u Genussm 43
201. 1922)
.
96 Beitriige zur Gewichtsanalyse XXI Bestimmung des Bleis. (Z f angew Chcm 35. 662.
1922)
97. Beitriige zur Geuichtsanalyse XXII Bestimmung des Bleis. II Abh (Z f angew Chcm
35 . 715 1922.)
98. Bestimmung des Kupfers als Cuprojodid . (Z f
anal Chem 63 324 1923 )
99 Bestimmung des gelösten Sauerstoffes mit
kleinen Wassermengen (Z. f Untcrs Nahrungs- u Genussm 47 257. 1924)
100. Bestimmung des Queclcsilbers als 111ercwochlorid und als 1lfetall. (Z f anal Chem. 64
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Ez a világhírűvé lett módszer az alig 25 éves Winkler Lajos doktori értekezése
volt. Azon a felismerésen alapszik, hogy a vízben oldott oxigén a hozzáadott
mangán(JI )-sóból lúgosításkor keletkező mangán( II )hidroxidot vele egyenértékű
mangán(IV )-oxidhidráttá oxidálja Utóbbi mennyisége káliumjodid hozzáadása
és savanyítás u.tán jodomeiliásan megállapítható. Eljárása pontossága lehetlJvé
tette, hogy eredményeit, illetőleg megállapításait a világhírű Bunsen professzorial
szembe ál/.íthassa, a1ni az itt közölt dolgozatrészletből is világosan kit-űnilc; s a
későbbiekben Winkler felfogásának helyessége beigazolódott.
A ma már 75 éves módszer az idők kritikáját fényesen kiállta s még ma is nem
egy helyen standard eljárásként alkalmazzálc
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Merona IIOCJlY)KHJlO II03HaH11e roro, 'IIO pacrnopeHHblH B BO/(e KHCllOpon
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DJE BESTI111111UNG DES IN WASSER GELÖSTBN SAUERSTOFFS
Die 111ethode, die spiiter Weltruf erwarb, war die Dissertation des damals
kaurn 25 jiihrigen L W Winkler' s Sie ruht auf der Er kenntnis, das8 der in W asser
gelöste Sauerstoff das aus den der Lösung zugesetzten 111angan-(II)-Salzen
durch Anlaugung gebildete lliangan-(II)hydroxyd zu iiquivalentem iliangan-(IV )-oxyhydiat oxydiert. Die Jllenge des letzteren wird nach Zugabe von Kaliumjodid und nach Ansiiuern jodometrisch bestimmt Die Genauigkeit d~s Verfahrens veranlasste Winkler, seine Resultate denjenigen von Bunsen: gegenüberzustellen, wie es auch aus dem ve1öffentlichtem Teil der Arbeit he1v01geht
Spiiter u>urde die Richtigkeit von Winklei's Ansicht vollstiindig bewiesen
Die bereits 75 jiihrige lllethode hat die Prnbe der Zeit hervormgend bestanden
und wird auch heute noch als Standardverfahien oft angewendet
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,,ízben oldott oxigén megl1atározására használt n1ódszerck n1int a Buns,en gazon1etriai eljá1ása1, >agy a Schützenbeigei,féle tiüálás natiiumhidrosulfittel2 a véghezvifoli nehézségeknél fogva
a gyakmlaha nem alkalmasak
·
A :\íoln ajánlotta eljá1ás fenosulföttal3 egyszerű
ugyim, de mint több búvái összehasonlító vizsgálataiból kiderül 4 nem eléggé szabatos
Tekintettel e •'iszonyokra, Than tanár figyel1ncztetett arra, hogy becses v:olna oly módszer
megállapítása, amellyel a vízben feloldott oxigén
mennyisége gyorsan és szabatosan meghatározható
lenne. A nevezett tanár úr támogatásával e sze1npontból dolgoztam ki az alább leírt módszert
amelynek lényege a következő :
A lemé1 t mennyiségű vízben oldott oxigénnel
alkáli jelenlétében a manganohidroxidot manganihidroxiddá oxidáljuk Ezután a folyadékhoz jódkáliumot és sósavat Yegyítünk, a1nidőn az oldott
oxigénnel egyértékű jód válik ki A kivált jódot
nátriumthiosulfátoldattal megtitráljuk, amiből az
oxigén mennyisége pontosan kiszámítható
A kivitelre körülbelül kétszer szabályos manganochlmid-oldatot használunk (100 kcm-bcn 40 grm
]\foCl 2 4H 2 0) Ugyclni kell, hogy a manganochlorid vassal fertőzve ne legyen és jódkálium megsavanyított oldatából jódot legfeljebb nyomokban
válasszon ki.
Továbbá tömény náhiumhidroxid oldatot kell
előállítani
Az árubeli nátriumhidrnxid nitrittartalmánál fogva a meghatározásokra nem alkalmas A szokásos módon kristályos nátriumcarbonátból, calciumhidroxiddal, legcélszerűbben ezüst
csészében, lúgot főzünk. Gondoskodni kell arról,
hogy különösen a Yilágító gáz égéstermékei a lúggal
ne érintkezzenek, me1t az különben nitrit-tartalmúvá válik A lúgot czüstcsészében annylra koncentráljuk, hogy körülbelül nyolcszor normál
legyen Az így előállított náhiumhidroxidoldat
egy részében kaliumjodidot oldunk fel ; 100
kcm-ben vagy 10 gim-ot Í\ megmaradt nátriumhld1 oxid oldatra szintén szükségünk van, 1ninélfogva azt eltesszük. A kálium-jodidos nátriumhidrnxid-oldat egy próbája fölhígíha és sórnnal
túltelítvA. kernényít{5:.o]datt.a1 av.onnal ne kéküljön
n1eg C'arbonát is meni:él ke\·r:scbb legyen a lúgban
.\ meghatározásokat eiősfa!ú, kör ülbdül 250
kcm-es, jól beköszörült Ü>egdugós palackokban
1-·égezzük, n1cl:ycknck térfogatát pontosan isn1ci1jük Í\ palackot színig megtöltjük a meg\izsgá1

land<i v-ízzcl

A •·Íz egyszedí beleöntése a palackba csak akkm
meg, ha. a \·ÍZ telítYe van l_c\·cgő'i·el,

engédl~ető
1

Bunsen, Gazo1netI. l\1cthod. II. kia.d l 8 ] ,
kifőzéséro R.oicha1dt, továbbá
Jacobsen és Behrens szo1kesztettek készülékeket Zeitschrift f. analyt. Chem. XI 2 i l. l és J"ou1n. f. pr act
Chem (N F ) XIX 409 l

A "\Ízben feloldott gáz

2 Con1pt.
Rend. '75. 8 79
XIX. 152. és XX !i5 l

1. Bull

: ; l\foh1 -Classen. Titrirnethode 'FI

Soc

kiad

chün

Pa.r

2q5. 1.

4 f{ünig (s ~Iut„chlt·1, Bt,1 d d ('he1u. Ges. X 2011
Ti<-;rnann és Prousse, Ber d d chf:nl. (}f;S Xll. 1708
König és l{rauch Zeit.schrift. f analyt. Chen1.XIX

259-282 l
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máskülönben a 1neg\;izsgálandó ,.iz:et a palackon
addig vezetjük keresztül, míg feltehető, hogy az
benne egészen megújult A palackba a kémszert
azonnal beöntjük„ "A. kérnszcr beöntésére hosszú,
vékony szánal ellátott, körülbelül 1 kcm-es pipettákat használunk, melyeket annyira süllyesztünk
a 'ízbe, hogy végük a palack fenekéhez közel
legyen
Előbb egy pipettával a káliumjodidos náhiumhid1oxid-oldatból, utána egy pipettával a mangánsó oldatból öntünk be Ekkor csapadék keletkezik
A palackot bedugaszoljuk, ügyelve arra, hogy
levegőbuborék ne marndjon benne és a palackot
néhányszor felfordítva, ta1talmát összeclcgyítjük
Sűrű, pelyhes csapadék úszik a folyadékban, mol;
gymsan leülepedik. Ha a csapadék legalább anynyíra leülepedett, hogy a folyadék a palack felséí
részében megtisztult - ha van idő, jobb tovább
>árni, míg a csapadék egészen leülepedett - a
palackot kinyitjuk és hosszúszárú pipettával,
tiszta füstölgő sósa• ból kfüülbelül 3 kcm-t eresztünk a palack feneké1c A palackot ismét bedugaszoljuk és tartalmát összeelegyítjük ; a csapadék
gyorsan feloldódik és jódtól sárga folyadék áll
elő, amelyben a jódot a szokásos inódon nátriurnthiosulfát-olclattal megmérjük
A gyakorlatban az 1/100 szabályos thiosulfátoldat a legegyszerűbb; ebből minden kcm 0,055825
kcm oxigénnek felel meg (0° és 760 mm nyomásnál)
1000 kcm >ízben feloldott oxigén mennyiségét
kcm-ekben (A) megkapjuk, ha a képletbe a megfelelő értékeket helycttesítvén a számtani művelc
tcket eh égezzük :
0,055825 · n, 1000

v
n az elfogyasztott kcm-ek számát a század-oldatból, v a palack térfogatát jelenti kcm-ekben
~Ii,;cl a inangánra.1bonát az oxigénnel szemben
közö111höRcn viselkedik, az olyan vízbe, amely
nag~·yobh mennyiségű szénRH.\.'at tartahnaz, töbll
kö1nsz0rt kell önt.eni I~gy palack kút.vízre 1cndesen
Plég 2-2 pipAtta kéillsze1 ; az oxigénben igen dús
"\ÍZ pala(;kjcí..ra is 2-2 pipetta könu;z:ert veszünk. 5
~1 Iinél nag:yobb a 1nanganohichoxicl fClcslege, annál
könnyebben ülepedik le a csapadék
J\ 111órlRzo1 szabatosságának megítélésére álljanak itt a kii' ntkcz:ő n1eghatározások :
Kitűzött. drsztillált ,.ií:ot szénsav és a,1nmóniától
megfosztott levegővel telítcttern .\ palackokat 10
percm) i irlcíközökben a levegővo!. tclít.ett >Ízzel
alkalmas módon töltöttem meg Ugy a levegővel
telítcndő ,, íz, n1int a p;1lackok külön e c;óh a Rzcrkesztett. nagy (körülhelül 100 literes) vízfü1dőhon
voltak dhelyczve, hogy a lrőmórséklot lehetőleg
állandó legyen
_\. különhöz{) baro1néterállás inellAtt v-égzett n10ghatározúsok az aláhb követkr:ző két R01ozatban
vannak összeállít,. a Hogy az eredményeket össze5 .Azt. nt:::in ves1.;zük tekintetbf;, hogy a kén1sze1ekhen
feloldott oxigén csak esetleg annyi, inint a n1eg"\·"iZ';Sgc1land.ü 'ízben; Uc. az eltérés a legtobb es::1tben csak
csekély lehE.t é..,; n1cggondol\' a azt, hogy a ké1nszer a
fol~adéknah: kö1ülbelül 1 százalékát teszi ki, könnyíí
belátni: hogy ezzel lényegei::í hibát ne1n követünk el
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hasonlíthas8uk, azokat még ugyanazon norn1ális
ba1ométerállásra (760 mm) vonatkoztatjuk Ezt
a Hemy-Dalton-féle törvény alapján a következő
képlettel számítjuk ki :
760-f
C=A-~--

B-f

A képletben A jelenti az 1000 kcm folyadékban
feloldott gázmennyiséget, fa hőmérsékletnek megfelelő gőztenziót, B a barométer állást 0°-ra
redukálva. Az így kapott számok azt jelentik,
hogy 1000 kcm folyadék 760 mm barométerállás mellett hány kcm gázt (0) old fel
Ki kell emelnem, hogy a Bunsen könyvében
amaz oldhatósági tényezők kiszámítására, amelyek
meghatározása olyképpen tö1 tént mint e mérések
(tehát nem absorptiométonel), más képlet van
közölve. 6 _A mi esetünkre alkalmazva az a köi.:-etkező alakú lenne :
C =A 760

B
Szerény vélcn1én_ye1n szerint ez a képlet 11elyteIen; a segítségével kiszámított értékek, ha ugyan6
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Bunsen Gas. I\íth. II. kiad 230 l

azon l1őmé1sékleten, do különböző ha1ométe1állásnál ·yégr:zzük a méréseket nem lesznek ugyanazok
A folyadéktól fololclott gáz mennyisége ugyanazon hőfokon ~ gáz részleges nyomásától függ,
ezzel arányos. Igy a számításokban a hőfoknak
megfelelő gőztenziót az észlelt barométer-állásból
le kell vonni, s a,1ni marad az lesz a gáz részleges n:yomása, és mi,;·el azt keressük, rnennyi oldódik
fel akkor ha a gái és gőz együttvéve annyit tosz
ki, inillt a 760 illm-es higanyoszlop nyomása, azért
a 760 mm-bői is ugyanazt a gőztenziót kell levonni
Igaz, hogy az eltérések az esetben ha a méréseket
alacsony hőfokon és a szabályos barométer-állás
közelében végezzük, a számításokban akár az
egyik, akár a másik képletet hasznáha, nem
nagyok, mégis elvi szempontból helyesebb a jobb
képletet használni
A szerző, lapnnk t mnnkatársa, ezen tudományos
szempontból kiváló dolgozatát - mely az akadémia
1888 április 16-ki szakülésén lett előterjesztve s a
Term tud. Közlönyhöz kiadott idei 1V. pótfüzetben
megjelent - szíves volt nekunk is bekuldeni, miért
e helyen köszönetünket nyilvánítjuk
A s z e r k,"

Az ammónia és a salétromsav meghatározása a természetes vizekben
Írta: di

TVinlilcr Lajo'I egyetemi_ 1nagá.ntaná.r

GYÓGYSZERÉSZI RÖZJJ)NY 15 84 (1899)

Ebben a dolgozatában a káliumnátriu.mtartarát hozzáadását ajánlja a Nesslerr·eagenssel történő ammónia meghatá1·ozáshaz Ezzel megakadályozza a kalciv,m,
és magnézium leválását a lúgos közegben; feleslegessé teszi tehát e két zavaró ion
elő.zetes eltávolítását Ugyanakkor módosítása lehetővé teszi, hogy az összehasonlító oldathoz utólag adagolhassa bürettából az ammóniumkloridot a színegyenlőség
eléréséig, Seignette·,,Ó nélkü.l ily körülmények közt csak rövid ideig kolloid a
ba1nára színezett oldat, majd hamarosan 1negzava1osodik
Itt alkalmazza először összehasonlító szín-soro.zaiok helyett az ún „színretit1álás" -t Dolgozatában a salétrom,sav-bruci'.n tömény lcénr;;a.vas reakciót szintén
színretitrálásos vizsgálati módszerré fejlesztette
A példaként hozott és az ezekhez hasonló egysze1-ü és mégis p1ecíz módsze1ei
avatták Winkler Lajost kora elismert vizanalitilcusáuá

OflPE,ll,EJIEHVIE AMMMAKA 11 A30THOJ/f KMCnOTbI
B HATYPAnbHbIX BO,ll,AX
As rop npe;i,Jiaraer l(06aBJI5lih cOJih Ceiírnera K peare1nY Hecnepa npn onpe;:r.erre111111 aMNíHaKa„ TeM caMbLVi.: HCKJHOlJaercs BD3Il-'iO>KHOCTb or,TJ.e.neHH5I Ka.Jibl.(1151

11 Mar mm s ll1Cíl04HOií cpe;i,e 11 /\e.naerrn 113.íl111l1H11M npe;\sap11rerrhHOe omeJiemre 3rnx l\BYX MeillaIO!I111X 110HOB B ro )!{e speMi! 1101rn<ji11Ka1111H C031\aer
B031\10)KHOCTb JlJ151 orrpe,ueneHH5I 3il'il\1HaKa K011üpI1.l\1CipHlleCKI1l\1 IHTpoBaHHeM,

6e3 con11 Cetírnera s TaK11x )Ke YCJIOBl151X pacrnop cKopo MYIHeer B CB51311 e
3IHil'l BnepBbie

IIOTIBHJlOCb KOJIOpHA1eipHlICCKOe

THrposaHHe Bl\H:~cro

Il-1CIOJ(a

noµ,o6HO npOCibie H

I011Hbre

CI3Hl\3pll!b!X cep11li.
3TH

o5pa3L(OBbie MeIO;:I..bI H MHOr11e .rr..pYr11e,

MCIOl\bI cl(eJia.rr11 nai1oll1a B11HKrrepa np113saHHbIM attarrnrnKoM BOl\hI csoero
speMeHH
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DIE BESTL\IMUNG VON _nrMONIAK UND S'\LPETERSAURE IN
K ~TCRLICHEN WASSERN
ln diesem Aufsatz emp/iehlt TVinklm den Zusatz von Kalimn-Natrimntartatat -::u1n Reakt-ionsge-rnisch bei de1 Beslini,mung von Ani1nonia.k mit llessle1 's

Reagens Hierdu1ch wird die Ausfüllung von Kalzium und Magnesium in alkalische111, Jlilieu verhindert und so1nit die vo1angehenrle Ent/e1nung diese1 slölenden
lonrn e1úb1igt Gleichzeiii.g e11nöglicht die "1fodifizie1ung, da8s Am1noniumchlo1 id au s det B·iit ette ersl nachflCtglich der f7 er gleichslösung zugesetzt 1vird

bi' wr Fmbengleichheit Ohne den Seignette-Salz bleibt dre brnungefü1bte Lösung
nu·1 kuí .2·zeUig in. kolloide1 J)i'>persion, sie tl'übt sich 1asch

Tf'i'.nl:lr:1 1Dendet hie1 zue1st statt ve1 gle'ichenden Ji'arbense1ien die 1liethode de1
T·itr1e1ung an E1 enfu?ickelt in seineJ .Arbeil die Reaktion zwischen Salpetersiiure

und Bru.zin in konzent1ie1üJ'/

5'chuJejel~ü111e Z'U

einEJn Titrie1ungsverfah1en bis

fi'arben u1nschlag

Die als Beispiel angefüh1ten und iihnllchen. einfachen jedoeh e:wkten 111eihoden
erhoben T+-inkle1 z111n anei kannten T-V asseranalytike1 .seiner Zeit

,,A

tc1 n1észetes \ jzekhcn ioglalt an1111ónia
111eghatározása r0ndesen kolorin1etriai úton, Nessle1-féle kémlőszcrrcl történik „\_ szokásos eljárás
abban áll, hogy a 1ncg\·izsgálane-1ó vb·:hól a za\·aró
ka.l(;iu1n és magnéziu111súkat előbb ko,,és J1átriu1nhich oxid- és náhiumkar honát-oldattal dtholítjuk,
és ar, ülepítés útján megtisztult folyadékhoz
I~essler-féle ké1nlószcrt elegyítünk ll:yenko1 an11nónia ,jelenlétében a folyadék tucl\'alc\·Őleg sá1gás
színt ölt l\Iost a1n1nónia1ncntes desztillált \íz
ug:yanakkora próbáihoz különböz/5, dc isn1e1 t
111Pnnyiségü ain1nóniun1 klo1 id-olclatot, n1ajd :'.\1esslei-félc kémlőszeit elegyítünk, és összehasonlítás
útján keressük, hogy n1el)'ik p1óba éppen annyira
sárgás n1int a, tcrn1é.szetes \,ízből vett kén1let;
a1ncnnyi an11nónia e p1 óbában, anll)' i van a tc11nószctcs v-ízben is
Ila desztillált Yízhe Nc'8lei-fölc kérnlőszcrt
öntünk és a folyadékhoz utólag csöppentünk an11nóniumklo1id-oldatot, akko1 a folyadék n1egza,·arosodik és szín-összehasonlítás1a többé ne1n alkalmas; éppen ezért az összehasonlításkor való próbák
1nindig újból sok ,,Íz és kc,.(>s an1rnúniun1kloridoldat összcclegyítése Utján készítendók. 'I'i-lpasztaláson1 szerint tLzonban ha a desztillált v ízhnz
1101ncsak Nessle1-féle ké1nlószert, de egyúttal
R0ignetitn-só (vagy 1n{is ta1 ta1 át) óldatot is a.dunk)
akkor a fol:yatlékhoz utólag is olog:yítlretünk a111n1óniurnkl01id-oldatot, anélkül, hogy csapadék keletkeznék .4. Seignettc-só alkaln1azása azé1 t különösen clőn.yös, 111e1 t ---- speciális esetektől eltekintve - a kalciun1 és n1agnéziu111 eltávolítása íg.J
feleslegessé Yálik, pedig éppen ezek Jcyálasztása
tette az eddig használt n1óc!szcrt 11osszadahnassá
1\z eln1ondottak nlapján a te1mésze,tPs ,.Jznkhen
füglalt a.m1nónia elég fontos incghatározása a
kö\· otkczőképpen '' ógozhctő :
Két 100 cn1 3 -esnél ''ala1nivel nag)'oÜb Ü\ egdugós palaczk1a ,-an szükségünk; legcélszo1űbb
csjszolt pala.czkot haS7,nálni, mert ezekben fig:yelhető meg legélesebben a színeződés
Az egyik
pala.e:zkba 100 cn1 3 \izsgálandó vizet*, a n1ásikba

* J-Ia a \··izsgAlandó \íz za\.-aros \ olna., Ú,Q:\· rnegfilt1álandó; célsze1 (í kis szü1őt haszniilni és az t->lf:;{í
100-200 c1n 3 filtrátun1ot, n1tl,)· esetlt-g a papüostól
a1n1nónia.ta1tahnúvá válhatott, clbnteni

100 cn1 3 közönségAs h61nérsékletc11 telített Scignette-só-olclatot és ugyanennyi Nessler-félc kémliíszert elegyítünk A desztillált yfa palaezkjáha
most bürettából lassacskán olyan an1móniu1nklo1id-oldatot cseppentünk, a1nelynek ininden köbczentiméte1e0, l 1nillig1 a1nn1 an1n1óniánakmegfelelő
an11nóniun1klo1idot ta1tahnaz. Ez oldatból annyit
használunk 01, hogy a desztillált víz színe éppen
olyan legyen, Inint a 'izsgálandó vízé A11ány
köbezentiméter ammóniumklor id-oldat kellett o
céh a, annyi n1illig1 amin a1n1nóniát ta1 taln1az a
\· jzsgálandó v-íz
_A inérésekhoz való a1nn1óniu1nklorid-oldat elő
állítása végett, tiszfa, szára,z ain1nóniu1nklo1idb6l
0,315 g1an1111ot oldunk vízben annyiban, hogy az
oldat 1000 cm 3 legyen Az ammóniumklorid-oldat
kellő pontos le1nérésc~1 e legcélsze1 űbbnok találtan1
ol:yan kis (}ay-1.ussac-féle bü1ettát hasz11álni,
11mely]Jc csak tíz cm 3 fer, belső átmérője pedig
nen1 több 6-8 111illin1étcrnél
Hog:y az isnrertotott 1nódszFnrel kolori111éto1
nélkül eg,yszc1ű összehasonlítás útján ininő po11tos
Olcdn1ön:yekhcz jutunk, a.z.. a következő szá1nada.tok hói ítélhetií meg A három elsií oldat desztillált
\·ízzel, az utóhbi hú101n vezetéki \ízzel készült
-------l OOO cin :J VÍ:l
LLlnn1-Óniatar tahna,
inil1igrarn1n

1000 c1n 3 yízben talált
aJn1nónia,
nülligr a1n1n

0,18
l,50

0,4()

i},0()

4,72

0,47
1,22
l.S5

O,in

l ,fi[)

I ,lü
] ,!:}8

Így tehát, ha a YÍz literenként 1 milligramm
an1móniát tartaln1i-1z, az; eg;y tizedn1illig1a1nn1n·yi
pontossággal, ha rnmél többd, az 2~-3 tizedmillig1a1nmnyi pontossággal határozható 111eg
Ili en pontosság a gyakorlat igényeit tökéletesen
kie.légíti
__\._ tc1111észc.tes -..-jzekbcn foglalt salétíoín„sav
k\·antitatív n1cgl1at.ározása legegyszerűbben a brucinos reakció ala,pján végezl1ető. Ha ugyanis igen
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híg (1: 10 OOO) nitrát-oldat egy téifogatához 2
térfogat tömény kénsa>at elegyítünk, és a fonó
elegyet tökéletesen lehűtjük, majd benne kevés
brucint oldunk, úgy a folyadék szép rózsaszíniírc
festődik
Hosszabb idei állás után a folyadék
narancsszínűv-é, majd oitro1nsá1ga színűvé válik
Ugyane reakcziótismételve, de úgy, hogy az elegyhez azon fou ón teszünk brucint, a folyadék csak
pillanatra vörösödik meg, és utána mindjárt megsárgul A sárga színeződés erőssége a salétromsav
mennyiségével ar án:yos _A_ h1 ucinos i eakozió alapján
a salétro1nsav meghatá1ozása a természetes \-izekben néhány perc alatt a következőképpen végezhető:

Két kis 50 cm 3 -cs lombikot veszünk, az egyikbe
10 c1n3 vizsgálandó vizet, a n1ásikba 10 c1n 3
desztillált vizet mérünk A lombikba azután 1-1
cm 3 híg kénsavval készült 2%-os brucin-oldatot
csurgatunk Végül 20-20 cm 3 tömény kénsavat
keverünk a folyadékokhoz. IlyenkOI a nitrátos
víz megsárgul, míg a másik vagy semmit, vagy
csak alig változik meg, ha tudniillik a kénsav
salét10msav-nyomokat tartalmaz . Most ez utóbbi
folyadékhoz azon fonón káliumnitrát-oldatot
cseppentünk, olyant, amelynek minden cm 3-e
0,1 milligramm salétromsavnak felel meg Minden
csepp beejtése után a folyadékot megkeverjük és
színét az első folyadék színével összehasonlítjuk ;
inire színkülönbség inár nem észlel1ető, a meghatá,
rnzással készen vagyunk Az elfogyott köbcentiméterek száma tízzel szorozva, megadja az 1000
cm 3 vízben foglalt salétromsav mennyiségét milligram1nokban Ha nagyon kevés a vizsgálandó
vízben a nitrát, vagy ha nagyobb pontosságot
kivánnnk, úgy a meghatározásokhoz 50-50 cm 3
vizet és 100-100 cm 3 kénsavat használunk. Pontos kísérletek végzésekor továbbá a vizsgálandó
víz és kénsav elegyéhez annyi vizet csöppentünk,
amennyi nitrát-oldatot használtunk el a másik
esetben, hogy az oldatok térfogata egyfmma
legyen
A mérésekhez való káliumnitrát-oldatot úgy
készítjük, hogy tiszta száraz káliumnitrátból
0,187 gran1inot oldunk \tízben 1000 cn1 3-re; ez
oldat mh1den köhczcntiméteie 0,1 milligramm salétromsavnak (N2 0 5 ) felel meg. A nitrát-oldat lemérésére olyan bürettát használhatunk, aminőt az
an1mónia1neghat.ározás leírásakor említettünk
Ami az eredmények pontosságát illeti, mondhatjuk, hogy ilyen módon a salétromsav mennyisége 1 milligrammnyi pontossággal megállapítható,

mint az különben a
lik:

következő

adatokból kivilág-

1 OOO cn1 3 víz
salétr 01nsavta1 talma, mg
1
-----·

7,0
2,0
13,0
0„5
21,0
31,0

1000 cm 3 vízben
talált salétrom
sav, mg

'

G,:{

G

2-,5

-~

11,8

0,9
21,7
29,7

"„

~s
0

0
~

2,0
13,0
0,7

"s
0

0

"'

Számolnunk kell azzal az eshetőséggel, hogy a
terrµészetes vizek organikus anyagta;rtahna az
eredmény helyességét befolyásolhatná. Kísérleteim
szerint a természetes vizekben foglalt 01ganikus
szennyezéseknek észrevehető befülyása az eredményrn nincsen Így például nagyon szennyes
kútvízbcn a salétromsav mennyiségét az említett
módon meghatároztam, azután ugyane víz
lombikban foglalt próbájában morzsányi káliumhipermanganátot oldottam fol, és a vizet néhány
csepp tömény kénsavval megsavanyítván, fél
órán át gőzfürdőn hevítettem, s végül, a káliumhipermanganát fölöslegét éppen elegendő sóskasavval eltüntetvén, a víz salétron1sav tartalmát
újból meghatároztam Különbség a két mérés
között nem igen volt, jeléül annak, hogy nagyobb
mennyiségű organikus a.nyag jelenléte se zavar ;
a salétromsav ugyanis, mivel kezdettől fogva
aránylag sok brucin van jelen, inkább erre hat,
semn1int az organikus anyagra Ha a víz fBrrosókat tartalmazna, azok előbb kaméleon-oldattal
fen isókká oxidálandók Mi vcl a salétromossa v
éppen űgy hat a b1ucinra, mint a salétro1nsav, az
ajánlott eljárással természetesen ezt is megnyerjük
A salótron1ossav menn:yisége azonban a salétromsa,éhoz képest rendesen olyan csekély, hogy elha-·
nyagolható; pontosabb méréseknél azonban egyenértékű salétro1nsavvá való átszámítás után a talált
salétromsav- mennyiségből levonandó
A felsorolt kísérletekhez használt oldatokat nem
magam készítettem és csak a meghatározások
bevégzése után értesültem azok tartalmáról, miért
is a közölt számadatok határozottan bizonyítók.
Kétségtelen, hogy kaloriméter alkalmazásával
jóval pontosabb eredményekhez jnthatunk : de
éppen az volt a célom, hogy olyan eljárásokat
jelöljek ki, amelyek a legegyszerűbb eszközökkel
végezhetők "

~Ii_•'
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A természetes vizek klórtartalmának meghatározása
Í1 ts : J1

1'V'"·i,rd>:le1 J„a,_Jos· egyetc1ni magántanár

GHÍGYSZEHÉSZI l{ÖZIÖXY 1;

65! (1901)

Igen gondos kísé1 letekkrl megállapította a ll1 oh1 szerinti klo1ül-meghatárnzás
ezüsikromát iiulikálásának in,bkát01-lnbájá( amely] eddig lehetetlenné tette a
25 mg klmid/ll!OIJ ml-nél kevesebb klorid meglwtá1ozását A kidolgozott korrekcióban gravi?netriásan ellen!ilzött. nudrései helyes éJtéket szolgáltatnak. Egyike az első
dolgooatctlnak, amelyekben a javító szám alkalmazásának gondolata megielenik

onPEíJ,E.nEHl1E CO,I\EP)l{AHi151 xnOPA B ECIECIBEHHblX BO,I\AX
(OnY6m11zo13a110 B cJ:>ap01a11eBI114ecr(OM Becrnrme 17,654 or 1901 ro11a)
ABTOP: np0Bo;u1B BeCb?lta TOY.Hbie 3Kcrrep1111-1e1Irb1,

orrpe;:I,eJlHJI

HH/~HKaiopHYio

OWHŐKY

xpo'1ara cepe6pa Tipli YClaHOBJICHI1H XITOIJHl\3 rro MCIOl\Y Mopa
(Moln ), BCíle![C!BMC KO!OpOÍÍ IJCB03MO)!(HO 6b!i!O onpe11err11Tb xrrüp!1)1 B KOJJL1yecrne MeHee 25 Mr n 1000 MJr BO,~bl Bb1pa6oraHIIa5l asropoM KoppeKL\M5l rrorro)KHie.JibHO onpaB~~a11a rpaB11N1.erp114eCI{HNl

crroco601111 oua tlaBa.rra

npaBIIJibHbie

pe3YITbT3TbI Crarh5l O)J,Ha 113 rex, B KorOpbIX npoxo;rnr 111\eH Ynorpe6.rremrn
KüppCKL\HOHHbIX <Jia1oopos.

BE8TIJJI1lJUNG IJE8 OHLORGEHALT8 VON NATURWÁ88ERN
Du1 ch soi qfiiltige Experirnente stellte Winkler den Indikator fehler bei der
Ohloridbestimmung nach llfohi fest. Du1ch diesen Fehlei war es bis dahin unmöglich kleinere Ohlmmengen als 25 mg. 1000 ml nachzuweisen. Die von ihm
ausgea.1 beitete Ko11ektion wurde auf (]1 und g1a-vimelr i.sch ko11t10llierter 111 essungen
festgestellt
Es ist eine de1 ersien A1beiten, u.)o del' Gedanke der J{or1ektionszahlen i-n
Erscheinung triit

„A

tern1észetes vizek klú1 Lartahnának 1neghatá1ozására rendesen a Mohr megállapította
volu1netriai eljárást alkalmazzuk ; ez eljárás
tudyaJeyőleg abban áll, hogy a néhány csepp
káliumkromát-oldattal megfestett YÍzhez annyi
ismert tartalmú ezüstnit1át-oldatot csepegtetünk,
1níg az ezüstkromáttól éppen vöröses színíívé
válik M:ohr eljárása azonban csak akkor vezet
kielégítő eredményre, ha a klór 1nonnyisóge 1000
cm 3 vízben legalább is 25 rngrn* Ila a klór n1onnyisége ennél kcyesebb és a ·vizsgálandó vizet előzőleg
nem sűrűsítjük be kellólcg, úg,y az igazinál jóval
több klórt találunk, mrn:t bizonyos mennyiségű
ezüstnitrát-oldatot ana kell elhasználnunk, hogy
ann,yi ezüstkro1nát keletkezzék, a1ncnnyi cs;1padék
alakjában kiváha, a folyadékot megfesti A végreakeió előidézésé1e szükséges 1nennyiségú ezüst.nitrát-oldat természetesen annál lényegesebben
befolyásolja; az cro<lményt, n1entől kevesebb a
klór az oldatban 1b eljárás pontosságát tehát
azáltal fokozhatjuk, ha a vég1eakció előidézéséhez
szükséges ezüstnib it-old'tt mennyiségét tekintetbe
vcssZük
..:\.z ezüstkro1nát ~\íol11 sze1int GGG6,6 s r ';ízben
oldódik** De a titráláskor fölös káliumkromát
,„an ,jelen, ,. ag:yis olyan só, n1elynck egyik ionja
az ezüstkromátéval közös, iniért is il3-·enkor az
ezüstkromát kevésbé oldható, mint tiszta vízben
Az ezüstkromát kiválása tehát annál hammább

* I'.ie111an11-Gá.1 tner : u·nte1suchung und Beurtlieilung der ·vi.rasser, rv kiadás 152. l

**

:;.\íohr-Classen, \TII kiadás 130 1

következik be, mentől több az oldatban a káliumkromát Ámde a káliumkromát a folyadékot megfesti, és így megint kevésbé v-csszük észre, hog,y az
erősen sárga színű fülyadékban n1jkor indul i11eg
az ezüstkromát kiválása. Fontoljuk meg továbbá,
hogy az ozüstlnomát az egyidejűleg kiváló ezüstklorid közé elegyedik, azaz mentől több a folyadékban az ezústklorid, annál jobban födi cl az
ezüstk1on1át színét, ·yag:y a kérdéses ko11ekeióérték a jelenlevő káliumkromát és klór n1ennyiségétől, továbbá a titi áláshoz használt higító ozüstnihát-olclat töménységétól függ, tehát csak tapasztalati úton állapítható meg
_.\ ko11 ekció-értók 111cgállapításáJ1oz ·isn1e1 t tartalmú náhiurnklorid-oldatot használtam Tis7.ta,
kristályos, ponádörzsölt és enyhén kihevített nát1 iun1klrniclból 1,0708 grn1-ot 1000 cn1 3 -re oldotta1n,
azután ez oldatból 1, 5, 50, és 150 cm 3 -tkloüdtól
tökéletesen mentes desztillált vízzel 1000 cm 3 -re
hígítottam Az így előállított nátrinmklorid-oldatokat olyan ezüstnitrát-oldattal titráltam meg,
melynek minden cm 3 -e 0,001 grm klórnak felel meg
e\ titiálásokat 100 cm 3 olda,ttal végeztem és
jnclikáto1ul inindig 1 cn1 3 l~,~-os káliu1nk1omátoldatot használtam Hogy a végreakció beálltát
lehető!og élesen mogfig,) elhessem, két 150 cm 3 -es
üvegpalackot alkalmaztam, s mindegyik palackba
100 cm 3 vizsgálandó oldatot, és 1 om 3 1%-os
káliumk10mát-oldatot tette.m Az egyik oldathoz
a számított mennyiségű ezüstnitrát-oldatot elegyitettem, a másikhoz pedig annyit, míg az határozottan észrov ehető, 10 perc alatt el nem tűnő
vöröses színt öltött :Mivel egyformán zavaros
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és sárga-színű folyadékokat 11asonlítunk össz<\
a ·vógreakció bekövetkezése igen élesen figye1hető
n1eg. _Az ezüstnitrát-oldat le1nérésére szűk (6 111111os) bürettát használtam. A titrálásk01 elfogyott
ezüstnitrát-oldat inenn~yiségc a kö-.,. etkező ,\Tolt:
100 cn1 3
1
100 ClTl 3
100 cn1 :i i 100 ccn 3
oldatban
oldatban
olda/tban
1 oldathan
0,0í' n1g1n1 Cl .0,321ng~1nC1;3,24.n1g~1n Cll' 9,·i3n1g_:n1Cl
---~~~:_"_____
crn ~
i
CITl"
I
cn1 ·'
1

1

1

1

1

o,:it

o, ;o

0,3D

0,G8
0,GG
0,75

o,:-s7

0,3fi

o,:rn

0,38

Középé1t: 0,3'7

10,35

i1, i í
3, iO
3, 13

10,:12
10,31
J0,32
10,:H-i
10,20

:-s, i l

O,il

:-s 'i '.{

O,G7

:1, i2

O,iO

10,:1:1

[-fa ez értékekből a szá1nított n1ennJ'°is<Sgií
ezüstnitrát-oldatot le1·onjuk, a kor1ekció-értékekrA
jutunk:
0,37
0,07

3, i2
3,2i

10,:n

o,:~2

J{orrekció,
-0,30

-0,38

-0,48

-0,GO

0,70

n, 1:~

Látjuk tehát, hogy a konekció-érték a klórtartalommal nő Desztillált \·Íz1e vonatkozólag
a kollekció-értéket hat kísérlet alapján 0,20 em 3 nek találtam. ]Dz értékekből jntcrpoláció Utján az
alábbi konekció-táblázathoz jutunk, amely tehát
arra vonatkozik, hogy ha 100 cm 3 oldatot 1 cm 3
1%-os káliumlnomát-oldattal indikáha, olyan
ezüstnitrát-oldattal tihálunk meg, melynek minden cm 3-e 1 Ing klórral egyenértékíí, lnenn:y-jt kell
az elhasznált ezüstnitrát.oldathól korrekcióképpen
levonnunk:
Fogyás,
c1n 3

IC0110kció,

i

c1n:i

11 ogyá.s,
(:JilS

1

,

J{orrekció,
cn1 3

1

1

1

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0, 7
0,8
0,9
1,0

-0,20
--0,26
-0,30
-0,33
-0,36
-0,38
-0,39
-0,40
-0,41

2,0
:~,o

4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

-0,!4
1

-0„16

1

-0,48
-0,50
-0,52
-0,51
-0,56
-0,58
-0,GO

1

Az elmondottak alapján a természetes vizek
klór tartalmát a következőképpen határozzuk meg:
Az ozüstnitrát-oldat olyan, hogy 1cm 3 -e 1 mgm klórral egyenértékű (4, 795 grm Agl'\0 3 1000 cm 3 -ben);
ez oldat kellő pontos lemérésére szük (6-8 mm
átmérőjü) bürettát használunk
A meghatá10zásokhoz két, körülbelül 150 cm 3 Ü>·ogpalack szükséges; legjobb a csiszolt palack, de színtelen
orvosságos üveg is megteszi. Mindegyik palackba
1-1 cm 3 1 %-os káliumk10mát-oldatot csepegtetünk Az első palaczkba 100 cm 3 >izsgálandó vizet
csurgatuuk, a második palaczkba a mé1 ő lombikkal
lemért 100 cm 3 víznek csak javarészét öntjük,

úgy hogy a mérő lombikban ke>és (10 cm 3 ) \Íz
üsszamaradjon .\ második palaczkban foglalt
körülhelül 90 cin 3-nyi folyadékhoz n1ost annyi
ezüstnit1át-oldatot csepegtetünk, iníg az ezüstkro1nát v-ö1öses színe 111eg1átszik; azután a mérő
lon1bikban n1aradt ·yizct is hozzáöntjük, iniko1 is
a folyadék vöröses színe 1-2 perc inúl,:-a eltűnik
Az így kapott sárga zarnros folyadék csak az
összcha!:lonlításra való 1fagát a titrálást az első
palaczkban végezzük, ti kernrgetés közben addig
csepegtetünk a folyadékba ezüstnitrát-oldatot,
iníg az a n1ásodik palack tartal111á·va1 összehasonlítva, éppen ·yöröscs-ba1nás árnyalatúnak látszik
és e színét 5-10 percig megtartja. Hogy a fény
kárns hatását elkerüljük, a palaczkokat kártyapapír ból készült tokkal borítjuk be, melyet csak
a színösszcállításkor távolítunk el; 11a ugyanis a
fén3' az ezüstkloridot hossza.sabban éri, az szürkésiholyaszínű,-é válik, úgy, 11ogy azután a végreakció nem figyelhető meg olyan élesen. Az első palaczkban foglalt víz megtitrálására elhasznált ezüstnitr át-olclat mennyiségéből a korrekció-táblából
kike1esett megfelelő értéket levonva és a mara.dékot tízzel szorozva, az 1000 cm 3 vízben foglalt klór
monnyiségét milligrammokban kapjuk
Annak bizonyítására, hogy a közölt eljárással a
te11nészctes vizek klórtartahna besűrítés nélkül is,
kellő pontossággal megállapítható, néhány tmmészetes ·víz klórtartahnának n1eghatározását közlöm; a titrálásokat dr Ekkert László ú1 végezte,
a súlyanalízisekct a sze1ző :
1. A Szt Lukács-fü1dői „l{ristály-fürrás" vize:
1000 mn 3 -hől 0,13.56 és 0,1382 grm AgCl; atitrálá;kor 3,91, 3,93, 3,89, 3,89, 3,91 és 3,91 cm 3 ezüst
nitrát-oldat (1 cm 3 = 1,0 rng Cl) fogyott
2 ..A_z 1 \·Íz ötszöröse11 l1igítva: 1,05, 1,08,
1,04, 1,0,, 1,03, 1,05 cm 3 ezüstnitrát-oldat.
3. A.z 1 \'iz hússzo1osan hjgítva: 0,52, 0,53,
0,17, 0,51, 0,48, és 0,44 cm 3 ezüstnitrát-oldat
4. \rízyezetéki víz: 0)0157 és 0,0155 mg1n1 AgCl;
0) i 2, 0,68, 0, 70, 0, 71, és 0, 72 cin 3 ezüstnit1á.toldat
5. Szennyes kútvíz : 1000 cm 3 -ből 0,2744 gr1n
.Agc;1; 7,13, ·i,-4:2, 7,36, J,.-!O, 7,35 és 7,42 cn1 3
ezüstnibát-oldat
6. 1lásik szonnycs kuhíz : 1000 cm 3 -hiíl 0,2150
gran1111 AgCl; 5,79, 5,78, 5,76, 5,7.5, 5,78 és
5,80 cm 3 ezüstnitrát-oldat
Ez analízisek középár tékci szerint 1000 cm 3
>Ízben talált klór mennyisége:
Térfogatos úton
súly szerint,
1ngr1n

l
2.
3

33,9

4

3,8
67,9
53,2

5
6

6,8
l ,7

korr nélkül,
ir1grm

korrekcióval,

39,1
10,5
4,9
? '1
74,0

34,3
6,4
1,6
3,:1

57,8

mgrn~

68,5
52,6

A felsorolt analízisek eléggé bizonyítják a
ko1rekció szükségességét : ug:yanis a víz bcs{ü·űsí
tése nélkül csakis így kapjuk meg titrálással a valóságnak megfelelő klór tartalmat "

í
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Adalékok a vízanalízishez IV.
-

Í1 ta.: d1

1Vinlde1 Lajos egye_tcnni tanár -

GYÓGYSZERÉSZI RÖZIÖNY 33, HL és 4:;7, (l917)

W i n lel e r Lajos módszereit gondosság és alaposság mellett er1yszerűség és
megbízhatóság jellemzik. Példának közöljük ene, rmként finomította a Gutzeit·
/éle arzén kiniutatást és tette az ivóvlz sőt szennyezett víz ellenő1zésé1·e alkalmassá
Jlfódositásánalc lényege, hogy a nascens hidrogénnel fejlesztett arzénhidrngén
azonosítására a tömény ezustnitrát-oldat helyett aranyklorid-oldatot használ
A dolgozatban ezenfelül rnég számns, igen figyelermeméltó kísérleti előíiás,
gyalcor lati útmutatás található.

!10,UOBHOCH1 !{ AHAJU13Y BO,Ub! 3UJ OB OBHAPY)f{EH!1!1
Mb!Wb511{A
Mero;\hI BMHKrrepa xapaKrep11311pYrorc51 11e rorrbKO sa6orn11Bocrhro 11 rrporaK)f{e H Ha,I:l€)f-(HQC1bf0. l{ rrp11~1epY rrp11Bo;~I1IC5I YCOBeprneHCTBOBaHHe MeIOl\a [YII.\eiíTa )\IT5l 11)1ernmjrnKa111rn MhI!llb5lKa, 6rrarol\ap51 qeM>'
croroH, a

A1eTOJl, crarr rrp11ro~I-:lbIM He TOJibI{O }l,.JI51 nccnenoBaHH5I TTI1Tb€BOH BO[(bI, HO H
IaIOl(e l\JI51 rp5!3HOH D0;1bl CYll\HOCib MO,~mjl11KaL1!1l1 CBO)\H!C5l B !OM, qro /\fül

ll)\eH [ mjmKaljllH Mbllllh51KOBO)\Opüi\a YITO [ pefürner C5l KOHijeH! pHpOBaHIIblH pac rBüp mnpara cepe6pa. )lmrna11coo6lllaer11 1rpYrne 11eHHhIC rrporrHCH llJI5l 3Kcrrep11MeHTOB,

a

IaK>Ke HeKOIOpbre npaKTHLI€CI(He Y:Ka3aHH5I

BEITRAGE ZUR AN ALY SE DES TV ASSERS
ÜBER DEX NACHWEIS DES ARSENS

W inklm 's 111 ethode .sind neben Sor gfaltigkell und Gründlichkezt dw ch Ei fachkeit und Zu1!ei /iissi.gkeit geken me1chnrt Als Bei1piel da/ ür '"'" d die V ei fein-ung des A1.sen-1\!achu:eises nach (Jutzeit anaefülul, u-adu1ch das Ver/ah1cn
auch zur J{ontrolle des T1inlczrassTs, soqr aur:h des ver1ln1einigtcn TVa.sse1 s
anv;-endba1 1Ditd Das Tfl esentliche der Jiodi/izieJ unq besieht da1in, dass zu1
ldentifiziei ung des durch „instalu, mascendi" Wasserstoffiene hergeslellten
A1senhydJ"oqens, anstati l:-onzent1le1te1 1~ilbe1 niltat-Lös11ng A_u0l 3 verv_)endet
wird Der Aufsatz enthiilt noch ceachtenswerte V mschr ifte fur Ex:perimente
sowie praktische Hin1JJeisP
„Arzé'!1.nel való sz.enrtyezettség felisn1<::1ésé1 e a
kövotkoz6, nag,-yon é1zéken~y p1óbát hozon1
javaslatba, amely egyúttal a ,,jzbon fügJalt a1zénmen11yiség becslés szerint \aló n1eghatározás{na i-;
alka.1111as. Ennél a p1óhánú.l is, injnt a közifnnert
(i u t z e i t-féle p1óhánáJ fé1ncinkkel ÁR hígított
sósa\:-\-al hidrogén-gázt fejlesztünk, do az a1 zénkimutatásra norn tömé11Jr e:züstnitrát-oldatot. J1anem J1íg a.1an,yklo1id-oldatot használunk ]~uch·a
Ic-völeg az a1 zénhic lr ogén ar an:y-kloricl-oldat lJól
finon1 Ploszlású, ibolyaszínű fém aran.)at \álaszt ki :
H3 \.s
2AuC1 3
3H 2 0 = H 3 \s0 3
2\u
6HC'l
:B~ppon az ibolyaszineződés 1nf.gfig.yelése alapjún
kö-vetke?.tctünk arzén jolenlétérn
,_:\_ntin1on- és
foszfor hidrogén hasonló szin ,. áltozást okoznak,
n1íg a 11idrogénszulfid barnaszíníí aranyszulficlot
"ílaszt ki
\Tíz\' izsgálatoknál füképpen hi clI og<~nszulíj ch a
kell gondoll1unk; antimon- és fosz-forhid1ogén
csak nagyon ki,-6telcsen jöl1etnf\k trkintethe
_A_ p1óba végzési n16rlja ('nnek 1ncgirlcl6c.n úg)
van mcg,-álasztva, hogy a, hid1ogénszulficl za' ar ó
hatása kiküszöböltessék :
A Yizsgálandó >ízből 100 kcm-n)it 120-130

+

+

+

+

+

kcn1-es lon1lükba, Iné1ünk és IG kcn1-n.yi (1 alább)
kónsa,,at clegyltiink hozzá .''.\ n1egn1elegedott
fol) arlékot tökéletesen kihűtjük, 2,5·-5,0 grm legtif:'Ltáhh f6111einket ,-rtünk belé, a lombik nyal{ába
azonnal ólo1ncuko1 oldattal itatott vattát tÖn1ünk,
'égül pPdig a 10111 bik ~~záját fehér "ékony '{1,sz;onnal lekötjük (1 1 rnjz) A, vászonra késedelem
nélkül e c.;0pr.gtctó u,,-egb{)l an1i-yi 1 %-os ai an.yklcn id-oldatot csepf'.gtetünk, n1Jg annak kifeszített
ié:~zA széléig éppen hogy n1ogncdvcsedik Arzén
jdonlétében a »{Lszonnak aranykl01 iclclal itatott
l é~z(~ 1assanként j b ol:yaszin ÍÍT e Jestődik
Ha 100
keni 1-JzbEn 0,1 n1g1111 arzéntrinxid Yan, a színez()dés
n1á1 5 pe1 ez n1úl'í- a n1ngJútszik, 1níg 0,01 n1g11n jelenlétében kö1lilhcfü) 1/4 ina múha .\rzénhioxidhól
a%onban 0. (J()f:i n1g1n1 ('i· ag.yis literenként ü_ 05 n1g1·1n)
is J11ég hit".tOR<ltl fe1isn1(1hetf.í, ha, r.gy ór{tt Yáru11k,
és a Yá'>zon befelé forrlított 1é<::zének színét ,-izs-

gúljuk
R.ísérlrt közben a 101nhikot sötétLe tessz.iik
.:\z a1zénkj111utatás akko1 a lcgérzékcm:yohb, ha a
})T ó1}úi_ n1Pste1 ségcs \· Hág-íiáSnál ,. égezzük
._\..1z{ntól1nen:tes kónsa\ Pl(Jállítása Yégett platinac s6c.;zébe11 „tiszta" áiusított kénsavat- egyenlő
té1fogatú 1 s<i-os nát1iun1klo1 jd-olclattal clegyítürJi, I11elyl1ez néhán:;-- cseppn,yi ,.izes kéncssaY-
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oldatot elegyítettünk, azután a csészét szabad
lángon hevítjük, és tartalmát addig ta1 tjuk
élénk fonásban, míg a 'íz ja,a1észt elpá1olgott,
tehát a ússzamarndt erősen füstölgő fo]3,adék
té1fogata közelítőleg ann~yi, mjnt a1nennJi az
alkalmazott kénsa,,é volt A kénsavban jelen]e,,ő
aizénüioxidból (illetőleg arzénpcntoxidból) ugyanis ilyenko1 arzénüiklorid keletkezik, amely a
hevítésk01 az egyidejűleg fejlődő sósa,gázzal elillan Az arzéntől inentesített kénsav ter1nészctesen kevés nátriumhid10szulfátot tartalmaz
1\rzéni:ől n1entes czink bcszerezl1ető. Én a rudas
ezinket ajánlom pL a Kalhbaum-félét: egy czinkrndat mintegy 150°-ra hevítünk és megmelegített
üllőn kalapálással körülbelül 0,5 mm vastagságú
pléhhé nyújtjuk A megmelegített czinkpléht azután ollórnl 1-2 mm szélességű csíkokká szeldeljük
A kíséilcthez 2--5 gnn-nyi elegendő, a levágáskor
kis g:yűrűbc Osszegöngyölőclő czinkpléhszcletkék bői.
Ha szemecskézett czinket alkalmazunk, úgy abból
5,0 g1n1-ot vc8zünk; a. szemecskézett (;inkkcl való
<lolgozáR azonban kevésbé ajánlatos
Az aranyklorid-oldat előállítása Yégett, „sár ga
kristályos aranyklmidból" (AuC13 , HCI, 4H 20)
1 grammnyit yízben 100 kcm-10 oldunk
.!\. gáz inegszű1éséhez szükséges vatta készítés0
'égett, tiszta vattát 1 %-os ólomouk01-oldattal
itatunk, amelyhez eleve 1 %-nyi glicerint tettünk;
a jól kifacsart vattát meleg helyen megszárítjuk
A kísérleteknél többnyire azt észlelhetjük, hogy
a vattapamat alsó része kissé megbarnul, jeléül
annak, hogy káros hid10génszulfidot visszatai tott. *
Arzén jelenlétére te1mészetcsen csak úg:y következtethetünk, ha a kémlelőszernk aizéntól mentesek, illet{51eg csak elen:yósző csekély inenn:yiségű
arzént tartalmaznak Tehát vak kísérletet is kell
végeznünk a kémlelőszerekkel, és csak akkor kinetlrnztcthetünk igazán arzén jelenlété1e, (feltéve,
hogy antimon- vagy foszfor-hidrogén nem fejlődött), ha a 'ak kísérletnél az arnnyklmid-oldat-.
tól ned\;es vászon színe változatlan maradt, vagy
pedig csak alig észre-vehetően változott Ineg, a
tulajdonképpeni próbánál pedig erős iholyaszínoződés kdctkezett
(;supán azt kí\ ánon1 n1ég n1f',gjp;g:ye~ni. hogy a:r.
arnnyklmidos p1óbánál a hid1ogóngáz fejlődésének
élénkítésé1e rézgálic-oldat a1ka1111azása fölösleges,
ha czinkgylh űkct használunk; ::.:z:P.nlf\( skózett czinkkd dolgozva, 1 cseppnyi 10%-os iézgálic-oldat
hozzácsöpögtetése szükséges
Ha az a1zén nagyon is kmés, úgy 'ízből 1000
kom-nyit besűrűsítünk, a besürűsödött folyadékhoz 10 cseppnyi arzéntó1 n1entes kénsavat teszünk,
a folyadékot beleöntjük a lejlesztőpalaokha és
annyi tiszta Yizet pótlunk, míg a ''égső folyadék
téilogata közelítőleg 100 kcm Az a1zén kimutatást
a lcü t módon eh ógezzük
A„z arzén n1ennyiségének n1cgbecslése Yégett
100 kcm-es 'ízp1óhákhoz sm jában, fokozatosan
nöHkedő
a1zéntiioxid-oldat-1 észletekct e,legy í-

* _'\ G•1tzcit-félc próbf,nál i;:; clőn:yö.:::;, 6pp~n d Z6.\·a1ó
hidrogénszulfid \·Ísszata.1iásá1a, a közönséges helyett
ólo1ncukorolda.ttal itatott és megszárított va.ttá.t
használili
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tünk, és az arnnykloridos próba befojezése után
a foltok színét a vízp1óhával kapott folt színével
egybc·vetjük Célszerű az a,rzénnak színösszehasonlítása útján való becslésénél a hidrogéngáz fejlő
dését pontosan 1 órá1a n1egszahni. A színes v-ászonlapocskákat sötétbe el is tehetjük, és alkalomadtán azokat a színösszebasonlítás Inegkönnyítésére felhasználhatjuk Bevált fokozat a kö>etkcr.ő: 0,00, 0,01, 0,02, 0,05 és 0,10 mgim As 2 0 3
Szennyvíznek a1'zénra való vizsgálata végett, annak 100 kcm-esp1ábájához lükcmkénsavat,néhány
ko1n bró1nos vizet és késhegynyi du1 ,-a horzsakő
pmt teszünk, majd szabad lángon 'aló hevítéssel
a folyadékot a folfo11 ástál számítva 10 per ezen át
élénk fonásban tartjuk A teljesen lehűtött
folyadékhoz az elfon t víz pótlására desztillált
vizet elegyítünk, végül az arnnykloridos próbát
végezzük az isn1ertetett inódon Ifa a vizsgálandó
·víz kénessav-, tiokénsa\-- ,:-agy foszforsa\ as-sókat
tartaln1az, a brómos ';ízzel ·való forralást sohase
szabad mellőznünk, hog:y ezeket oxidál\·a, za·varó
hatásukat kiküszöböljük. Hogy az aranykloridos
próbát ';·alóban arzénhidrogén és ne1n antirnonhid10gén okozta-e (kénhidrngén és foszf01hid10gén
ln ómos vízzel forr alt vízrnintáhól ugyanjs nrrn
fejlődhetik) azt a következő kísérlettel igazolhatjuk:
A 120-130 kcm-es lombikba a vizsgálandó YÍz
100 kcm-es p1óbáját, illetőleg 1000 kcm YÍz besűrítése útján nyeit folyadékot öntjük, hozzáelegyítjük a kénsavat, a folyadékot lehűtjük,
majd fémczinket teszünk belé és a lombik nyakáb11
óln1os vattát tömünk, de a lon1bik száját ne1n 1rötjük le vászonnal, hane1n azonnal a 2 rajzból
látható. arnnykloridos 'attát ta1talmazó, 1 cm
átmórő]ű és ~cgszűkített részéig 5-G 0111 hossZúságú ü' cgcsövct illesztjük jól záró parafadugóval
a Jon1bikba. E:zt az üvcgcsö\;ct 111ár előzőleg a
kci' ctkezl5képpen sze1eltük fol : A cső aljára nagyon kevés (0,05 grm) tiszta '"ttát teszünk,azután
0,1 g1m ,attát aranyklmiddal itatunk ol1formán,
hogy a ,, t1ttát porz01Jánmozsá1 ban a tö1·()ycJ
gy ún fl, aianyklorirloldatot csepegtetünk hozzá ;
az említett 1n0nn:yiségü ·y attá1a 3 csepp aranyklorid-oldat bGségese11 clcgendö. _,\z aran-ykloridos
vattát üvegpálcával dugjuk " csőbe és kissé belcszo1 ítjuk, hogy inindcnütt l1ozzásímuljon az ü •;,-egcR/.Í falára __:\.. tiszta 1.rattapa1nat inagassága körülbelül 0,5, az aranyklmidosó pedig köiülbdül 1 cm
legyen,
A1zénl1jd1ogén fejlődése esetén a. fé111es arany
az arnnykl01idos vattán ott válik ki, ahol az a
tiszta v-attÚ\·al érintkezik Ha az arzéntrioxid 111e11:yn.yisége 0,1 ing11n, úgy körülheliil 10 perez n1úlva
keskeny sötét kékes\Tö1ös-színű gyűrű \-álik láthfLtóvá, mely szélességében lassanként gyarapodik
és 2 ó1 a 111 úl ';a c:.sa.kne1n a 2 n11n szélességet éri el
Ila az cu zé11t1ioxi<l 1nennyiségo 0,01 n1grn1, úgy csak
11z órn múha keletkezik hajszáhékonyságú gyfüű,
Hogy kísó1lct közben a parafadugó biztosan zárjon, a lombikot nagyobb pohá1ba állítjuk, és ebbe
annyi vizet öntünk, hogy az a parafadugót ellepje
EzzeJ cg~yútial azt is elérjük:, hog:y a hidrogén
nem fejlődhetik túlságosan rohamosan, mert a
lombik tartalma nem melegszik meg !\Iás1észt a
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kísérlet vége felé, ha a gázfejlődés nagyon is
lassúxá vált, azt melegvíz pótlásáYal élénkíthetjük Kísérlet közben közvetlen napfénytől az
aranykloridos vattát védenünk kell Legjobb a
kísérletet mesterséges világításnál végezni, mert
ezzel egyúttal a próba érzékenységét is növeljük;
ugyanis az aranykloridos vatta sárgás színe incsterséges világítás mellett szinte hogy egészen eltűnik
A kísérletet célszerű addig félbe nem szakítani,
amíg a. czinknek összes rnenn·yiségc fel nem oldódott, ami!roz néhány órai idő kell
Mivel az arzénhidrogénnek az aranykloridra
való hatásakor arzónessav (és arzénsav) keletkezik,
könnyű az arzént n1ás úton is Jrjrnutatni: Az
aranyklmidos vattát tartalmazó csövet kivesszük
a parafadugóból és cscpegtetőüvegből vizet teszünk bele ; 30-10 csepp víz elegendő A lecsepegő, 1-2 kcm térfogátú hah ány-sárgás-színü
folyadékot kémlőcsőbe gyűjtjük, majd 0,2 grm-nyi

tiszta fenoszulfátot hintünk bele. A finom eloszlású aranytól sötétszínü folyadékot 7:'., óra múlva
nagyon kicsi (csak körülbelül l kcm -t befogadó)
papirosszűrőn megfiltiáljuk, a szűredékot a másik
kémlőcsőbo gyííjhe }fiyel azonban a lecsepegií
folyadék kezdetben za>aros, azt többször (6-lüsze1) újból a szúr őre öntjük, míg a szüredék
tiszta-átlátszóvá vált Végül a tiszta folyadékot 5
térfogatnyi sósa> as stannoklmid-oldattal (1 Gyógyszei könyv) elegyítjük és a színtelen folyadékot a
felfonásig melegítjük Ha Y.-'.I,, óra múha a
folyadék barnás színt ölt, űgy biztosan arzén van
jrlcn Ilyenképpen 0,05 mgrm a1zéntrioxid még jól
kin1utatható. C~zélszerű azonban ellenpróbát is
végezni olyformán, hogy 2 kcrn vízbe 3 cseppnyi
aranyklmid-oldatot és 0,2 g forroszulfötot teszünk,
és a tmábbiakban is úgy járunk el, mint a tulajdonképpr,ni ar zé11-p1 ól>á11ál _1_\. lrérnlőcsövek ben
foglalt folyadékok színét azután összehasonlítjuk "

Adalékok a súlyanalízishez 1.
-

Í1 ta : d1

Winkle1 Lajos cgyete1ni tLJ.ná1 -

GYÓGYSZERÉSZETI KÖZIÖNY 33 . 534 (1917)

Nincs terünk, hogy a Winklei-féle piecíziós súlyanalízist méltassuk vagy,
hogy e11e vonatkozó dolgozatait közölhessük llleg kell elégednünk e kutatási
periódusából származó első dolgozata közléséiel JHá1 ebből is nyihánvaló, hogy
W inh~ler Lajos m?'.ly J'endkívül gondos, találéliony volt a kísé1 letezéoberi és niindenkor az egyszerűségre töt ekvé8sel lce1 este a JJ<ndossá g nö1:elését
JíVinkler Jnunlcássága a gravi11ieiriában új fejezetet nyitott, és az úttá1ő nehéz
munkájának adózó tisztelettel ajánljuk nlrnsóink figyrlmébe azt a dolgowtot,
a1nely első lépés volt a szigo1'Ú kísérleti feltételek h·özé szo1·itott és ko1tekciú.s számok
alkalmazásán alap·uló precíziós gl'avi111et1ia ki'alakításához ttesető úton

,I\AHHblE !{ f PABk!METPI1lJECl{OMY AHAJJl13Y
y

Hac HC XBaraer 1VlCCTa
B3HHTI pa6oihI BHHKnepa B

lVIR OIJY6.JTI1J{0Bé!HHH ~~OK.JI3JJ,OI3 HJ1I1 iKC ,UJlH ou.eru1-

o5nacr H

rpaBH1\1erp11lfecKoro ana.n113a„

J\·1bI

µ,OJI:>KHbI

6bIIb AOBOJJbHbI e coo6me11tte1v1. nepBoro /lOK.rra;:r..a BHIIKnepa e 3roro nep11o)J,a
Y>Ke 113 3Toro rrctto, KaK 3a6or.rrHBbIM. 11 oc1po:YI11Hbl1\l 6LLn .naHorn B1111K.nep n
CBOHX OTihJI3X l1 K3K OH crpe!"\'lHJTC5J K S'BeJTH'IeHHIO I0 1 1I-IOCIH ITYTeM. YnpoW,ei--JH5-I
I11eroAHI-(l1,
Pa6orh1 BttHKrrepa orKp11.rr11 HOBYIO r.rraBY rpaBHi\'1erp114ecI<oro a11aJJH3a 11

Il1bi 06pawaeI11 BHHMaHHC lJ.HTaren5J e ITOl.fCJOi"\I Ila T51)1\enYIO IlHOIICpCKYIO pa6ory
B11HK.rrepa, Ha 3IOI )l0KJT8ll, KOIOjJbIH 6hIJT nepDhl!\'1 lli3f0Ill Ha DYIH lC IOlfHüi\-1Y"
rpaBHM_erp114CCKOi\'lY aHa.JTH3Y, OCHOBbIB3IOlll,€-Iv1YC5J Ha crporo onpell.erreIIHbIX
KüppeKIHbIX 4HCJI3X.

BEITRAGE ZUR GEWJOHTSANALYSE
Eine eingehende FVürdiqu.nq del T11i11klr1':-,chen Geu1rhtsanr1lys1? bzu d'le
JiV iede1· gabe seineJ' diesbezüqlichen .litbeiten u-il d ueqen Platz·ma11gel nú:ld
e1n1öglicht Tif1 -i; 1nüssen v.ns begn-iigen, 1nu srinc c1sle .1"1rGEit diese1 J.~otschu11gs
JJe1iode 2-n veröffentlichen .Aus di'ese; A·1brit 1.sf schon e1sichtlich. rnit n:efchc1
801gfdltigkeit u.nrl u1elchP'ln Jdr-:enreichtun1 TVinklet bf-i ·Sr'i11rn l 01srhungrn torging und wie er jeweils nach Einfachkeit streble Ullí- die G1en_a.u-igkeit de1 )liethodik
.zu ei höhen,
Winkler's 8chaffen e1öff11ete eine neue P(;1ioth; ln Je1 G1 1a1;i1nri;ie. T-ViJ en171jehlen d-iesen Au.jsatz de1 Au/1nelksa1nkei.L un~Pír1 l,.P8r-r 1nit 11PT _B)h1;;1bif't?!-??§'
de1n Bah-nb1echer de1 rf-aniit d-ie ctsfcn ~'Iclu ittP ?.lll ::.n-isrhrn sf1engen r<tpe1nnentellen Bedingungen geschlossenen und a.uf dr'í ,/lnuendung Don Iiolrekt-1onszahlen fundierten P1·dz-isionsg1ai;irnet1 ie -unternonuncn hat
1
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7. évfolyam 3. szám

_4_ kén.sav 1neghatá1'ozása

ny1segcrc Uyeténképpen pontosan megtudtam az
izzított csapadék súlyát A csapadék gyűjtésérn
„Kellő n.yo1natékkal eddign1égnen1 hangsulyoz~ n1egfeJe1ő esetben nen1 papfrosszűrót, hane1n vattaták, 11ogy a szulfat-ionnak bárju1n-ionnal Yaló parnatot2 haszn:Htam Vattapam>Lttal ugyanis
Ie,.álasztásakor az e1edn1én:y1 e döntő bef01:yású pontosabban és kén.yoh11esehbcn dolgozunk, inint
az a körülmén:y, hogy a csapadék semleges a·vagy papirosszű1 Ő\ el Különi)sen a csapadék künosása
savanyú oldatból 'ált-e ki Csakis ahban az esd- iniharna.r be v:an fejezYe, Inert az összes lnOSÓ\· ízben, ha az oldat pontosan semleges, to,ábbá, ha nek a csa.padékon át kell hatolnia, tebát nem az az
cseppenként ejtjük a báriurnklmidoldatot a fonó eset, inint a papirosszűrő használatánát ahol a
szulfátolclathoz, Yálik ki tiszta báriumszulfát; n10SÓ\ÍZ ja,;arésze a szűrő és az üv-egfa] között
a le-\;álasztószer mérsékelt fölöslege az 01ecl1nén·y szi\-árog át Első pillanatra ug)'an úgy látszik,
helyességén mit sem Yáltoztat Ha ellenben az hogy a Yattapa1nat a csapadék visszatartásá1a
oldat savanyú, ügy az izzított r:sapadék súlya teljesen alkalmatlan, mert a csapadék néha jó
lényegesen kisebb a kelleténél ós pedig annál papüosszűrőn is áthatol. A dolog azonban azon
kisebb, minél sa.anyúbh volt az oldat. Hondeson fordul mog, hogy jól ,,ógeztük-e a báriumszulfát
ezt azzal a köz0lfek,,ö okkal 111agyarázzák, hog,Y- le,álasztását
a savanyú oldatban számba.vehet{) n1ennyiségben
Ffa pontos oredn1ény1e törekszünk, úgy a báribá1iumszulf8.t ina.rad oldva ..A kísérletek tanulsága un1szulfá t lecBapásakor a követkczf5kre kell
sze1int azonban ez koránt sjncs így. J-Ia ugyanis ügyelnünk:
ne1n túlságosan sa\;an:yú oldattal dolgozunk, az
1 A lecsapást semleges, esetleg nem nagyon
oldatban Ina1adt bá1iu1nszulfat mennyjsége elen:yé- savanyú oldatból eszközöljük Ha sa,anyú oldatsz()e11 csekély. 'Iehát valan1i más lényeges körül- tal dolgozunk, úgy okYetlenül pontosan ün11or11ünk
1nény okozza a hibát ~fi,·el az izzított csapadék kell az oldatban foglalt, illetiílog hozzája elegyített
súlya a kelleténél kisebb, más1észt pedig az olclat- sa" 111enn:yiségét, Iiogy az e1 echnén yt 111egfele16en
ba,n - nyon1októl eltnkint,,e báriu1nszulfát helyosbíthessük A ja,ítószámokat alább közlöm
nen1 n1a1ad, szükségképpen következik, hogy a Nagyon sa' anyú oldattal kön etlenül nem lehet
S<Hanyú oldatból leválasztott csapadék nem tiszb helyes l\:énsav1neghatá1 ozást v·égez11i
2 Az oldatnak forrónak kell lennie Tehát
háriun1szulfát, hanen1 bá1 iun1hidroszulfátot tartalmaz Ezt különben közvetlenül is beigazolhat- SAn1111i eset1 e se szabad úgy eljárnunk, hogy a
juk olyformán, hogy a sa\anyú oldatból leválasz- hideg 'agy meleg oldathoz elegyítjük a leválasztó
tott, jól ki1110,sott és 132°-on n1cgszá1ított csapa- szc1 t és csak azután f(n raljuk fr1 a f01.yadékot.
3 A loválasztó szert (a háriumklmidoldatot)
dékot - alkalmas készüléket használva - kis
pl<ttinacsolnakban izzítjuk. Ilyenkor azt tapasztal- csepegteti) palaczkból ejtjük lassanként a nyugodt
hatjuk, hogy savanyú füst fojliídik, mely híg forrásban le' ő folyadékhoz ; üveghotot ke\e1báiiurnklorid oldaton átvczche >tbhan csapadékot getés1e n0n1 használunk Ha az előírt inódon dolgozunk, a Jc,.á1a8ztószer 111érsékelt fölöslege tnljr.okoz
Ha a fC-nrásban levő, nem tU1ságosan tön1én:y sen ártaln1atlan _A lccsa.pás bofejezése után a folyasemleges alkáliszulfötoldathoz cseppenként bá- dékot inég néhány pc~1 C'zig n-yugodt forrásban
1iumkloridoldatot eleg)ítúnk, a báliumszulíát tartjuk, és c.sak ezután t.á,-olítjuk Pl a hc\·Íiő
sclye.111fényű
k1istályszen1c~cskékben 1 \· álik
ki
lámp:\t
4- i_}g:yeljünk a11a_ hogy a 10esa,pásko1 lcn-egőve]
Hondesen úgy énelnrk, hogy az oldat megsavan.yítása azért szükséges, inert s~1van,yú oldat- telített oldatot használjunk meit különben kheból kochezőbb analitikai sajátságú csapadékot tetJcn a folyadékot n:yugodt J01rásban tartani
Ezé1 t 11Pn1 szabad a kPn116szc1 hozzácsrppe11tésékapunk . .1 tapaszta,Jás az ellnnkez()t igazolja
A semleges oldatból leYálasztott csapadék is nck incgkrzd6,se eli5tt hiába,.a"ióan for1alnL_ ha1H"-n1
mihama1 leülepedik és a fölötte állo folyadék csak ry;pt-'n a für1ás megkezdődéséig felhe\·ítcni
megtisztul Eppen a semleges oldatból le,,áh1sztott hasonlóan a semleges oldatbóllm álasztott csapadékcsapadék g)űjthet{) könn.yehhen a szüróre és hoz Ha az oldat e1i5scbben ;;;a\-anyú, ti saY-iüka
inosható ki ko,-·esehh \ ízzAl, inint a 1;;a van) ú 0,01~·0,10 11or111ál, úg.J a csapadék kezdetben
oldatból leválasztott; a szfüeclók erősen átereszti) szintén sely n1es 1nódosulafú, do harna1 osan félig111eddig po1szerű-,,:P alakul \Tégül:i'e1óscn sa\.anJ ú
szűrőpaphos Yag.Y Oooch-tégr.JJ haRználata csPtén
(!-szer normál) oldatból kezdettiíl fogrn pornzerű
is mindig kiistálytiszta
A csapadékot igen gyengén sayanyú oldatból csapadék yálik ki
5 :\z oldat ne ]r gye11 tulRágosan tön1ény ;
rálaszha le, olyanból amel.r'nek sa' -foka 0,00010,003 no11nál sa:vnak felel inog, sajátságaüa néz,\'e legjobb, ha HJO köhczentiméte1 oldatból körülbelül
A kísérletek yégzési módját illetőleg a kö, et- 0,3 g1n1 bá1iun1szulfát \ áJik ki
HÜgy JT1indent helyesen el\ égeztiink, az a1ról
kezőkct bocsáton1 e1(íre: a künosott esapadékot
isn1c1het.(í inc.g, hoÉtY a szen1ecskés csapadék
előbb ál1'mdó súlyig 132°-on mcgszá1íiottam, rna.icl
a csapadék legnagyobb 1észét platinatégelybe hamarnsan leülepedik, és a fölötte álló folyadék
töltöttem át és e.sekély izzítási \esztesóget állapí- néhá1Ty- perez 1111'.1],-a inegtjsztul 1-fa n1ás \:oJna az
tottam nleg ; e ,. eszteséget azután szá1nítás útján
~ Zayaros oldat szfnésére rnús esetben i;.; e]Őn\ Ös<::n
Yonatkoztatta111 a szárított esapaclék összes n1en1· - hR«1né.!hP_t0 a \ 2,tt~. Erőscr~ l~l;;os old:::,t pl, ;-;·;Cl:> D.
~4..

se1nloges oldatból Ic,·álasztott és 132:-on kiszárított csapadék fa.jsúlJ-·át 2.0'-on 4,:52-nak ta.Iáltan1
1

szú1őpapirost könn~en elszald.tja., jól szűrhető '\a.ttán
Sók átkristál;,,-ofJÍt.ásakor is az oldat inegszűrésére Gzélszcr0en \-attát használunk
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eset l\gy utólagoöan 1nár nem segíthetünk a dol- gon; hanem a lecsapás n1Ű\,eletét gondosabban
ismételnünk lrnll
Se1nleges oldattal dolgoz,,a, a csapadék leszűré
séhez mindjárt az oldat lehűlése után hozzáláthatunk; ha saYanyu az oldat, ugy legalább nél1án~y óra hosszat várakoznunk kell, 1nc1t idövel
még csapadóknyomok Yálnak ki az oldatból
Rcn<lescn 100 kcm-nyi oldattal dolgozunk;
ha csak ki,-ételes pontosságra törekszünk, használunk a lecsapáskor 300--500 kcm-n} i oldatot
A köcetkezőkben a kísérletcimnél alkalmazott
súlyanalitikai eljárást, aprólőkos dolgokra is kiterjnszkedvE\ részletesebben ismerteten1, hog_y a
későbbi közlc1nén:yekhen erre a lehásra hivatkozhassam:
A csarmdéknak a cattapamatra 'aló gyüjtésekor
allrnlmas alakú tölcsért h'1sználtarn (!. J rajz,
term nagyság fele). Ez a „lrnhelytölc·sé1 '' 1ncgfelelő nagyságú ü\;cgdugós
érőed(Snykébe illik -~\ n1érőedény clugóján sekély IO\iás van, hogy a
súly1né1éskor az edér1yben a nyÜn1áR
a. külső le\- eg{) n:yo1násá val kicgycnlítődlre'8ék
b,. kc!rnlytölcsér be kör ül belül 0,3 grm sülyú rnttát tettem
és ezt v ízz(·l n1egned \ csít1. én, alul
bunkóaJak üan n1cgYast-agított ü \ egpáJc,\, a! kissr' a keholytöksér be
préseHcm; az így előkészített töl"
csé1 t szá.1 ítúszek1ény be tettein Kísér letcilnnél f(nclíf,ott hííi-i_),.e_l fel~zerelt, rézből
ké;;;zült, kel ti)sfal U szá1 ítószekr én1,-t l1asználtan1,
amelybe kló1 benzolt töltöttem A klór benzol
fcnráspontja 1:32°; nzon a h(>fokon Rzárítottan1 111eg a, 1-attát és későbben a csapadékot
1~ szárítószek1óny helyett közönséges szá1itószelo én:y js használható, an1elyet hő1nérséklet
szahá]\OZÓ\al 132°-ia állítunk be .·\ szárításhoz
kb. 2 "ó1ányi üJő szüks<~gcR _A_ kil-)zá1adás ut.án a
vattáYal íelsze1nlt töl(;sórt,, aczélpinzcttával 1negfog1·a, a lné1é>ed(\11ybe állította1n, melyet dugójá\--al
azonnal eL':'.ál ta1n ,:\_ 1né1 őedényt, pléhből készült
fogót használ,-a, ~14 óra inúlYa a n1é1legc:sészébo
helyezten1, dP a n1é1 ést r:Rak akko1 fBjezten1 he,
a111iko11 a a. kehel3 tölcsérnek a szá1 ítószekrény bdl
'alc'i eltávolításától szá1nítva, pontosan 1;~ ó1a
telt <' 1 I~kszikkáto1i_ kísérletei111nél nem alkalmazia111, nH-;Jt f.i_lbbot á1 i_, mint használ. -L~jból 11angsúlyozni kí,«inon1, hogy pontos súl:y1néréseknél
hjzonyos idé>közök brta.rtására küleinösen ügyelnünk kell; a'.l „ü1es" éR a telt" edén,y súlyát
inindig csak pontosan ugyanannyi idő eltelte
után szabad megállapítani, továbbá gondoskodni
kell a11 ól, 11og,y az cdén:y kezdeti hi51nérséklcte a
két esetben legalább közelítőleg ugyan olyan
lcg.) cn . \.z ó1a pontos s-UJy111éréseknél éppen ol,yan
szüksége-s e.;:;zköz, 1nint a n1éI Jeg inaga 3
3 Jia az időre nE.111 üg)·elünk, pl. poruzellántégely
iné1ésénél könnyen néhán.y 1nilligra1n1nnyit tévedhetünk: jó n1elegveZfJtéí platinatége1y sulyának inegállapításón<il tci:rnészctcst:n a. hib.1 jó,.-al kise-bb
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Ezek után a csapadékgyűjtésben a kehelytölcsér t előköszítettem (j.} or s szlir és elé1 ése végett,
a tölcsér iö1-id szárát a szokásos n1ódon mcghoszszab bítottam, tehát olyformán, hogy i üvidke
gumicRŐYcl 10-15 c.111 -es 8zűk Ü\' egesődar a bot
csatolta1n hozzája /~_ tölcsérbe inost ktn-és ch~sz
tillált y izet töltöttem és a lefolyt \ izct újból a
tölcsér be töltötten1, a vattapan1ai:ot pedig a 111egvastagított 1-égű ü1·egpálozá\ al a tölcsé1 be szorított.an1, ann·yira, hogy a ,-íz a csőben biztosan i110gálljon; rninél sa\,an:y--übb volt a 111egszűre11dií
folyadék, annál erősebben kPllett a ,, attapamatot
a kehelytöksé1 he préselni
_:\fagát a r·sapadékot a kö,-c:tkczőképpcn g_yüjt.öttc111 a v·attapa1natr a : a fül.Y ad ék tisztáját.
anélkül, hog_y a csapadékot fBlka 1- arta.m volna
a v· attapa1na.ton átnsu1gatta111 A._ henge1 pol1á1 ba
azután kevés v-izet tettem és a szokásos kis lúdto1lRep1Ő\,el a csapadékot fc:lke,;e1 to111, n1ajd az iszapos
foly11dékot gyorsan a tölcs61bc 'cöltötten1, hog_y a
sziíriífelülctet lehetiíleg egyenletesen belöclje Ha a
lecsepegö folyadék n01n - 1 olt kristálytiszta, úgy
azt újból féltöltötto1n Ugyanis megesik, hogy a
szű1edék eleinte 11(,n1 tökrletcsen tiszta, de c:Rak
akko1, ha túlRágosan sa1,an.yú oldatból történt
leválasztása, ,,agy az oldatba~ hizon:yos sókból
nag:yohh 111cnn:yiség \·Olt jc.Jcn Eppon ozó1t 'i-attapa1natot használ\ a szűr<ín0k, sernleges vagy csak
kissé savanyú, nem nagy r)u tön1ény oldattal
czéls:t.c-rű dolgozni \'égül a csapc1dékot kis -vízrész1etckkc1 addig inosta.111, n1íg üsszAsen kh
50 k(·n1-n_yi 1nosö,dz fog_~, ott r.l; fec-skenrlőpa.lacko-L
11en1 hasznúlta111 _.-\ szűréssel és künosás:;;;al ha 100
kcm-nyi oldallal dolgoztam, rendesen % óra alatt
ké:;;;znn v-oltan1 .-\ tölcsért ezut/u1 a szá1ít-ószek1{~nybc tctten1 és 2 órai szá1 ítAs utá11 a sulyn1é1 ést
a leÍlt n1ódon el,.6gr:zten1
Ha a c:sapadék g_yüjtésé1e papirosszűiót has:t.nálta1n, úgy e'.lt a vízzel ,,tdó inrgnecl1 esítés után
elóbb szintén 1:32°-on incgsz{uítottan1 azt1t.án
ug:,yanezen a, hófokon a csapadékot is -Különben
inindenhen Ugy jártan1 el, inint n 'attaszűr(),.c]
Yaló dolgozásnál
Ilyenképpen pontosan, ti 0 1---()2 ing11n-n:yiJa
1nr:gállapít hattan1 a szá1 ított ( su.padék s úls át I-I og,}
az izzított csapadék súlyát 111egtudjan1, kis platinatégelyt k.iizzítottan1, ni::1jd a tf~gcl} t néhány pe1 e
n1úJYa anélkül, hogy fndPlét n1egnyitotta111
\-olna ---- a n1é1Jf'.g1e hrJyezte1n, de a. suly1né1ést
csak akkor föjezten1 he., iniko1 az izzítás 111egszúntétől számít\ a éppen 10 P"Hztelt el le tobbi
mé1 ésnél is a tégel1,-t _-föd,-c tartot_tarn __\. c:.sapadék
ja\rtJÖszét a tég('Í)-bC tölt1-r.n. rzt ~~ 01á1a a
szá1ítóRzrkrfnyhe á11ította111; a tégely súlvát
szintén c-;ak 10 pe1 e:zn:.y-j -v á1 akozcls ni.án hatá1 oztan1
111eg. -\ tégelyt (-'-5:utún 'Ci1ösizzó1a h(n_ítntten1,
fedelét Jr:en1elten1; de n1ég azon forrón újból
liefödtnn1, Yégü] 10 pe1('Z rnÚl\ a a sú.lJ--n1é1ést befejezten1 _\ súly \--e~zteségot 8zá111ítás Utján a
szá1ított csapadék összes mcnn1 iségé1e ,-onatkoztat,-a, 0_ 1-0,2 n1g1n1 pontossággal 1negtudta111 az
izzított cs::tp_:dék sú.lJ-:ít"
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7. évfolyam 3. szám

Bevezetés
A „GYÓGYSZERÉSZI KÉM.IA"-HOZ

A JJfagyai Kémiai Folyóirat 5 évfolyamának ( 1899) füwteihez egy ilyen
címet viselő melléklet volt csatolva ,lfindössze 17 ívnyi jelent meq s a folytatás
abbamaiadt rnég a szeivetlen vegyületek tárgyalásánál A befejezetlenség pontos
okát rna. 1ná1 nehéz lenne 1negállapífani

A magym gyógyszerészet mszteségét felrnhhetjük, ha a te1vezett mű alább
közölt .,Becezetés"-ét elolvassuk Winkle1 Lajos ebben közöli célkitűzésd, elvi
szempontjai az irn111á1 hetedik évtized távlatácól is meglepően id!Jt állók
BBE.I\EHl1E B <PAPMAUEB Tl1lff.Cl{0Vl Xl1Ml111
l{ HOMepaM 5-rn JJernero ronia BemepcKoro XYpHaJJa XHMHH 6wrn rrpano)l{ecra IbH e BhIWeYKa3aHHbIM. 3aroJIOBKOJ\1

Bb1u1no B CBer ro.nLKO

I7

crpaHHU: H

rrY6mma111151 rrpeKparnnach rrp11 rpaKIOBKe Heopram1qecKHX coemrnemrií HhIHe
rpY/1HO 6hrno 6hr YCTaHOBI1Ih rrpHqHHY Herro.nrrocrn. DpoqBraB „BBeACHHe"
q11raTeJih ITOJJYqaer I<aprnHY o MacIIIra6e 3IHX pa6or Uerr11, rrpIIHL\III1IrnJJLHbie
B3T.íl51!1bI Jiaiioura BrrnKnepa aI<IHBHO 11~iícIBY1Qr 11 n rraIIIe npeM51 HecMorpH Ha
ro, qro co BpeMeHH HX pa3pa6oIKH rrpomno 75 .ner

VORWORT ZUR PHARJJ1AZEUT180HE OHEJJ1IE
Aus die8rnr Weik i.st nu1 ein Biuchteil inden Heflen des 5. Jahrganges
( 1899) der .Magyar K érniai Folyóirat (Ungr11ische Zeitschrifl fűr Ohernie)
veröffentlicht worden, die Abhandlungen blieben, - aus unbekannten Grűnden
- unbeendet JJie Einleitung des geplanten Werkes, die hie1 wiedergeben wiid,
gilt rnit ih1en Zielsetzungen und p1inzipiellen Gesichtspunktcn auch nach 70
Jah1en als lebendig 1md zeitqeniiiss.

„A

gyógyszerészi ehe111ia az alkahnazoi:t chemiának az az ága n1ely a gyógyszernek szánt testek_
sajátságait isrnm toti, azoknak eredetét, illetőleg készítését vagy gyártásuk lfoy egét, úgyszinte e testek
tisztaságának és jóságának megállapítását tanítja
A gyógyszereket három c·soportrn oszthatjuk :
chemiai készít1nények, galcnieus g:yóg,ysze1 ek ós
d1ógok . .A gyógyszerészi chemia legbehatóbban
a chemiai készítményekkel, tehát azokkal a gyógyszmekkel foglalkozik, amelyek mindmegannyi chcmiai egyedek, míg a galonicns g~yógysze1ekct - e
mesterséges úton összekeYOI és, 'ag:v elegyítés
útján készült összetett gyógyszernket csak
másodsorban méltatia fig;yele1111 e ; a te1n1észot
nyújtotta, többnyiie növényi e1cclotű d1ógokat a
pharmacognosia ismo1tet.i
A gyógyszerészi cl1e1nja a.z egyes készít1nén.yekct
összefüggően

tá1gyalja, tehát olyfélc smrnndben,

mint azt a tudonuínyos che1nia megkö1· etoli, de
ettől eltérően csak azokkal az elemekkel és 'együletekkel foglalkozik behatóbban, melyek mint
gyógyszerek fontosak, míg a többiekkel, >alamint
az általános chemiaj igazságokkal esak a.nn-y-jhan,
amenn.yiben az a tárg,y megér tósé1 e kí1,ánatos
Régente a g,yógyszerész a cl1en1iai készítn1én3Tek
zömét házilag állította olő, hisz nem szeiezlwtte
be csak a hozzájuk yaló ny ei san.yagot de a cherniai
ipar hatalmas follenclülése, különösen chemiai gy árak alapítása okozta, hogy a gyógy"crész manapság chemiai készítményeket házilag csak ehéhe állít elő, s azt is csak inkább a tanu!Ság keclvéé1t
Ennek megfelelően a gyóg:y-sze1 észi ( ]v::·rr1ia. csak Rz
olyan készítmények kicsiben rnló előállítási módját
magyarázza, melyeknek házi előállítása nem já1

nehézséggel és vagy más oknál fogva előnyös vagy
a készítmények g:yá1i előállításával
csak lényegileg foglalkozik, nem azé1t, hogy gyártásukat megtanítsa, hanem azért, hogy ezen az
alapon a készít1nény_ek valószínű szennyezéseirc
következtethessünk Igy tehát a gyakmló gyógysz01ész chemiája jele,nleg főképpen a készítmények
megvizsgálására szorítkozik A tapasztalt gyógyszerész a készítn1én:yekot, Rőt azok tiszta ·v-agy
szennye><Btt 'oltát is, sok esetben külön vizsgálati
módok igönybm,étele nélkül is felismeri ugyan,
mindamellett egyúttal gondos gyógyszmésznek e
képességében bíznia éppenséggel nem szabad,
miért minden beszerzett készít1nén;yt mind azonosságá1a, n1ind tiszta.ságá1a., megfelelő esetelcben
pcdjg tartaln1ára nézve megvizsgál E cél elérésére
tL gJrógyszerészi ch_emja, n1ind a qualitatív, mind
a quantitatív chemiai analysis módszereit igénybe
veszi, egyúttal azonban a legjellemzőbb physikai
állandók (fajsúly, olvadás- és forráspont) meghatáIDzásá ml is foglalkozik A gyógyszerészi chemia
ogyik fontos célja olyan physikai és chcmiai eljárásokat kijelölni, illetőleg megállapítani, amelyek,
ha a szigm ú tudományos igényeket nem is elégítik
ki, de egyszeri\ eszközökkel >égozhetők és gyorsan
czélhoz yezetnek .A g,yóg3rsze1észi cl1emia a. készítmén:yrk hatásá1a és alkaln1azásá~a nézve csak
tájékoztató fehilágosításokat nyújt. A gyógyszerek hatásának pontos ismerete nen1 a gyógyszerész,
hanem az onos folada ta .. Végül a gyógyszerészi
chemia a gyógyszerek célszerii eltartási módjait
is tanítja
A gyógyszerészt gyakrnn megbízzák technikai,
közegészségügyi és pathológiai vizsgálatok végzésélrívánatu~;

1
!

~

i

'
i

1

1963. március

,·el, inié1t is a cl1e1nia ez ágai a. gyóg:yszerészi
che1niának 1nü1tegy kiegészítő részei
Az elmo11dottakat figyelembe véve, e mű - kiszabott terjedelmének megfoleli5en - a gyógyszerészi chen1iát a kö,;ctkezőképpen isrnerteti
BeYezctésül a f,.ryóg:ysze1 észi szcn1pontból füntos
plrysikai n1é1éscket írja le, inajd rö·viden a che1nia
alapelvei i el foglalkozik 1finthogy a l\fagyar
Chemiai folyóirat első évi mellékletében T h a n
tanár a qualitatÍ\'. c.11en1iai anal:ysjst, * L e n g ·y e 1
tanár pedig ugyan e fülyóirat második évfülya111áhan a quani.itatív che1niai anal:ysist** js111ertette,
az anal:ysis összefüggő tárgyalása incllőzhetö
\·olt, miért is e1nlített bc,·ezotő rész után n1indjá1t
a gyógyszcrok chemiája következik éspedig két
részre osztva: az első rész a.z „anorganjcus che1nia",
a n1ásochk rész az „organicus chc111ia' 1 körébe
taitozó gyógyszeieket öleli fel E kis mű tennészeténél fogva az összes gyógyszerekre, de 111ég minden
gy·óg-:ys7.ernek szánt ehe111iai készítn1ényre sern
teJjeszkeclhetik ki; csak azok a g:y-ógyszerek v-an1i.ak fOntosságukhoz n1érten részletesebben táJgyal1.a, n1e1yek általánosan használatosak, az
újabban g,yógyszerül ajánlott 1oppant nagyszámú

* Than 1Cá.1ol)· : ..1"1. qualitativ cho1niai analysis
eleni.ei Budapest, 1895
**
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1-ysis elen1ei

Winkler tanár

előadása

„G1ÓGI8ZLHÉ8ZI liÖZlÖXl"' (25 ;ilL IHCHJ) -

, ,. :\ 111ag)' ar 01 sZági gyóg-,y szer észegylet szaküléseinek keretében ch \·Y i n k 1 e r T..ajos egyote111i
taná1 o hó S-én kezdte mog soroí:'.atos előadását az
új g,yóg,yszc.1 könyv té1fogatos ole1nzései eljárásainak ösrne1 tf:fl~SÓJől .:\.z előadáson, a1nolycn a budapesti g~fógysz01észi ka1 és az egyeten1i ifjúság úgyszól' án tcJjes szán1ban jelent n1eg, \V. i n k 1 e r
tanút olsőso1 Lan a i.ö1fógatos ele1nzésnek a gyako1laJ1a 1 aló célsze1ű alkahnazhatóságát, s e szempo11tl1ólasúl yckmzés fölött' aló előnyeit fejtegette
1Ie.gjsn1ertette egyenként a térfügatos ele111zés
mé1őcdénycit a hü1cttát, a pipettát, a literlomhikot, s aztán ösmcrtctto az ele1nzési eljárás alap

készít1nónyck közül pedig csak azok, n1elye,k bízv-ást
nem ephemc1 jelcntőségi\ek '\z elavult gyógyszereket lel1etólcg mclldzzük és inkább csa.k 1nege1nlítésükre szorítkozunk )1indcn cg:ycs hiYatalos
készítménynél a m gyögyszeikönp, illetőleg
függelékének kí\· ánaln1ai is figyele1nbe 1 a11nak
Yéve, habá1 e 1nűnek egy·általáhan nen1 célja a
gyógy-sze1kön),·v kíváhaln1aü1ak co111111entálása
Szükségesnek látszott \ égül a. g)' óg3'-szc1 tárban
\Ógezhetd fOntosabb teehnikai, közegészsc'.güg:yi és
pathológiai \· izsgálatj 1nódokr ól is n1egc1nlékozni
E könyvben foglalt Yizsgálatok mind olyanok,
hog:y a Yégzésükre \aló eszközök ja\· a része a g}1Óg) szf':rtárakban ineg van, úg,y, hogy- aprólékos eszközöktől cltekintv e, e:supá11 eg37 szerű anal:y tjkai
mérleg, kis platina-csésze, továbbá i1éhán:y felszerelt Yas-állvány br:szo1 zésc ,,áJik szükségessé
Szerző a készítn1én)'ck h.ázi c16állításá1a, n1eg';izsgálására, úg·yszinte elta1i.ásá1a \·Onatkozó <:'.,)_
járásokat Inás 111ű"\·ekből eg);szerűen átvenni 11on1
tartotta megengedhetőnek, - htine111 n]yéül tüzte ki
a lehetőségig csak ol:yan dolgokról í1nj, mhől sze1nél:ycs tapasztalása \·an, 1niért is e 111-(í·vében csak
ol1an eljárásokat közöl, melyeluiíl meggyőzódött,
hogy azok hmálnak
Különösfig.)'elo1nn1cl yolt szc1zú 1;égü] a11a, hogy
a n.Jagyar c~hen1iai I~olyóira,t ü1teni..iújának n1cgfeleléícn, a hazai dolgozatok ered111ényeit kí:'1lő
képpen tekintet be vegye.
1

'

a gyógyszerészegyletben
el\ Pit :"\z cg:yenért.c~ksUJy g:y <Lko1 lflti n ézdpon 1- hól
való definiálása után n1egis1ncrtette annak kiszán1ítási n1ódját, inajd szólt a no11nál-oldatok kószítés1nódjáról, kicn1el\·én egyben az úgyncYv-ezott
gyóg3rsz(>részi tit1 álási 111öd g·yako1 lati elhnyeit
Rendkí,;ül világos és köz\·etlen előadási 1nódja
nag)r hatással volt a hallgatöság1a s az clis1nc1és
élénk éljenzésben és tapsban n:yHvánult n1eg a
tanulságos el6aclás befejezése után ·'Iegjegyezzük,
hog:y 'Y\T i n k 1 e 1 tanár inég 1nintog:y· 4-.5 elő
adást füg tartanj, n1indcnkor pöntekcn, esti ft~l
hét ó1ako1, az aggt·eleki-utczai gjrógysze1 észl1áz
nagyter1néhen . .\z éidekl6dőket ey;úton is n1eghí,·ja
az előadások1a a :\1agya1országi G)' ög,yszcrészegylet vczotősége "

W i n k le 1 Lajos, a rnai nomcnklaturával élve, a gyógysze1 ésctouí.bbképzésből
·is kivette Jészét Ennek bi>zonyít.ékául k:özöljii.k- a fenti ldrt, z1ala1nint az előadás
s01ozal egy kiragadott 1észletét (Vond r a s e k József ismmtetésében) Egyébként a 11 Gyógyszerkönyv ké1niai Jészét ·i<J1ne1tető, 1nár c1nlilcli „Z<Jeblonimpnfá1"
(7892) „A téijogatos elemzés váslata" e fúggelékében is megtalálható a most
ismertetett. elv.

A normáloldatok rendszere
GIÓGYSZERÉSZI KÖZLÖJ\Y 26 72 (J910)

A

té1 fogatos analízjsben hasznáJatos oldat.ok
cg3"J11ással bizon:yos \·onatkozásban· állnak, amen~y
nyiben bizonyos kiindulási alapon és sorrendben

f·g,J jk a 1násik r llcnőr zésére js sí:'.olgúl ; e.z az összefüggés a nor1nálolclatok 1cndsze1e
A kiindulási pont az alapanyagul szolgáló kálium-
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hidrokarbonát, n1eI:rnek segítségéYel készítjük a
no11núl sósa,;at, a no1111ál sósav \·al álllítjuk be a
noirnál nát1onlúgot és ~ tizednormál ezüstnitrátoldatot, az utóbbi\al pedig a tizedno11nál báriu1nklmidoldatot:
I
KHC0 3
________________
,

0, 1 n

,

HCl

~

____

0,1 n

Agl\0 3

(1, 1 11

BaCl 2

l
ü, 1
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!

KaOH

A 1násorlik alapanyag a káHun1bijodát, aJnel,ylyel a tizednormál káliumbi:iodátoldat, az utóbhiYal
a nátriumtioszulfátoldat készül, a nátriun1tiuszulfátoldat pedig a káliun1ln 0111át és káliun1
pern1anganát clleriő1zés(:re szolgál :
IJ ---~--KH(.J0 3 ) 2
1/10 n
KH(,J0 3 ) 2

_ _ __

l

,/fa2s 2 0,

1/10 n

1

"'

' KMn0 1
KBr0 3
A gyógyszer köuy 1 gondoskodott ;mól, hog} a
két rendszer egybekapesoltassók s ene szolgál a
káliun1hid1ojo<lát el1enő1zése az első csoport egyik
tagjával, a normál nátronlúggal, mellyel a sayanyú
só savhidrogénjót-<- 111é1hctjük
A KH(J0 3 ) 2 molokulasúlya 390, sad1ydrogónjére
\'onatkoztatott \'egyé1 téke 1, így erre \'Onatkoztatott egyenéitéksulya szintén 3\)(1; tehát ebből 390
gra1nn1ot ogy literre oldv-a, norn1ál oldatot nyc1 nénk, an1el.Y vele egyenlő téríOgatú nu11nál nátronlugot semlegesítene; lO kcm pi, amdyben' 3,9
gramm só volna o!rha 10 kem lügot
- ,1\ g:yógysze1 köny,, azonban nen1 3,9 l1a,ne111
3,25 grammot oldat
J~nnek igen egysze:.rü oka ,.-an :\ káliun1hjjodát ..
nak oxigénre vonatkoztatott egyenórtéksúlya
ugyanis : 390 : 12 = 32,5 lé•én, a tizednounál

oldat készítéséhez a g)' ógyszerkön:y ,. 3,25 g1 a1111nos
részletek le111érését és jól záró kis Üycgekben v-aló
készlctbentai tását rendeli el :lfinthogy a mennyiségek készletben i endolkezés1 e állanak, idókünélés
céljából indokolt 0 menn:y iség értékmeghatározása,
Hogy e mennyiséghez hány kcm nátronlúgot kell
elhasználnunk, azt ngysznrű hármasszabál,y útján
kiszá1níthatjuk, 3,9 g1am111 ugyanis 10 kcm nát1onlugot semlogesít tehát
X

IJ1

3,9 : 10

~

3,25:

3,25: 3,9

=

8,3

x
kc1n

A g,yógy:sz0rköny\ a 3,25 g1an1m sót 100 ké1néter
vízben oldhatja, s a kihült oldatot metiloránzszsal
fost' e, titráltatja A semlegesítós1 e - melyet a
színátmenet mutat - legalább 8,3-8,4 kcm lúgnak kell elfogynia
;\, volumetriás oldatok másik alapanyagát, a
káliun1hid1okar bonátot szintén ellenődzzük, még
pedig kitüzesítéssel ós az izzít.ási mai ad\·ány pontos
lPmérésé,. el
A káliurnlridrokar bonát inítva a következőleg
bon1Jik :
2 KHC0 3 = K 2C0 3
H 20
C0 2
200

138

=

+
+
+ 18 + 44

tehát a YÍz és széndioxid vesztesége : 18 + 44 = 62
ami 31 %-nak felel meg Ha tehát 5 grammját kis
platinatógelyben izzítjuk, ez 3,4! ·- 3,45 gramm
mara1lékot (K 2 C0 3 ) hagyjon hátra
Ha a só e követelménynek is megfelel, úgy
feltétlenül tiszta, s a segítségével helyesen készült
nor111ál sósav és noTmúl lúg is pontosak J~z utóbbi
segítségéve! pedig a káliumbijodát is pontosan
ellenőrizhető lé' én, ennek jóságára nézYe biztosítékot nyújt a titrálás J:;:z c1lenö1zés szo1os kapcsolatba hozza a két rendszert s a két alapanyag
incnny-ilegcs ellcnó1zésó' cl cgyszers1nind lel1ető
ségét nyújtja annaJ\:, hogy összes Yolun1ot1iás
oldatainkat pontosan készíthessük ''

A desztillált
-

=

vízről

Trinklc·1 Lajns egyelc.n1i

111

-tan<"ntól i<

-
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Ez a közlen2é11y

J{T

i n k le 1 t, 1nint kiváló didaktikai 612élü

előadót

is11u.:,1teli

nle(f az oloa!Jóval. 1.1)allang1nentes, logikus niondani·valóinak 1negvolt az a belső

dinamikája, hogy a hallgatóságot 8Zinte észrevétlenül uányitotta, hogy vele
együtt gondolkozzék Elii!idá8át mmdig valami találó az adott helyzetet laélező
tréfával iparkodott még éideke1ebbé temd A desztillált vízzel kapcsolatban ilyen
visszatér{, 1nPgjegy2ése volt, ép]Jen az állás közben nlB(Jnö'crkedetl rznunónur, ill
baki.ériuni tattalo1nJa célozva· . Gyógysze1tá1ba11 be me111ék cenni 1ni11clent, 1nég
szt11chnint is, csak desztillált vizet ne1n."
J:·.,Te1n á!l niódunkban sajnos a teljes előndcLo:; li:kózlése; n1eg l.el!P.tt eiéged11ünk
az első ié.'2/et feldevenitÚével
„Tisztelt hallgatóim! Cl.yóg,)'8Ze1észj cl1en1ia"
n1unká1n kidolgozása közben, tekintettr1 a
desztillált \Íz fontosságára, e készítmény C>!őállíchnű

*

:Felol\-asta a budapesti gyógyszE-:Iészetlanhallgatók
1899. n1á.jus 18-án

önképzőeg:ylot.ében

lásá1 a_ 1negYizsgúlásá1a és eltartására vonatkozólag kissé részletesebb ta11uhnán.yokat l·égeztem,
nJelJ' c:k er cdn1énJ·eit a kö\T~tkezőkben "an szcn encsén1 t hc_-tllga'uJi1nnak tlóc:tdni:
Vizsgálataimat azzal kezdtem, hogy több gyógyszer tárból desztillált >Íz p1 óbákat szereztem hc,

r

1
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és azokat ké111ia.i és bakte1 iológiai szempontból
n1egYizsgálta1n .A. kén1iai 1-izsg-álat abból állt,
hogy megállapítottam, jelen vannak-e a dcszt
-,,íz -várható szenn·y~zései, és ha igen, n1ily6n
incnnyisógben ..-\_bakteriológiai v-izsgálat a vízben

foglalt bakté1iun1ok szá1nának 111egoly·asására szorítkozott _Az alkalmazott ·vizsgálati n1ódszerck a
köwtkezők 'oltak :
_'.\_ ':ízben oldott széndioxid meghatározása
>égett, annak mérőlombikban foglalt részletéhez
indikáto1 ul néhán_y e:sepp bor szeszes f6nolftalcinoldatot clegyítettmn, majd annyi 1/10 normál
náfaiumkar bonát-oldatot eseppentettem hmzá,
míg a folyadék állandó halvány rózsaszínt öltött
Az elfogyott náti iumkar bonát-oldat mennyiségéből a jelenlevő széndioxid mennyisége kön11ycn
kiszámítható A nátriumkarbonát-oldat ugyanis
a színtelen fenolftaleint megvörösíti, míg a nátriun1llid1okarbonát ez indikáto1ra hatással nincs
Ha tehát olyan fonolftalein-oldattal elegyített
>ízhez csepegtetünk nátiiumkar bonát-oldatot,
1nelybcn széndioxid is \·an oldv-a, a víz 1naratlandó
1ózsaszh1űvé csak akkor v-álik, mikor az összes
széndioxid nát1iumhid1oka1 honát képzésé1e felhasználtatott, és a nátriumkaibonát éppen kis
fölöslcgbe jutott A széndioxidnak a nátriumkarbonátra Yaló hatását a köYetkező egyenlet szabja
1ne.g:
Na 2 C0 3
C0 2
H 2 0 = 2 NaHC0 3
Ez egyenletből látjuk, hog.)' egy molekulasűlynyi C0 2 (44 gr = 22250 cm 3 ) egy molekulasúlynyi nátriumkarbonátnak felel meg, a tizednormál nátriumkarbonát-oldat 1 cm 3 -e tehát 2,2
n1g = 1,11 0111 3 széndioxiddal eg,ycnértékű, vagyis
az elfogyott 1/10 szab nátriumkar bonát-olclat
c1n 3 -einek szá1nát 1, 11-dal Inegszo1ozira a le1nért
vízpr óbában foglalt C0 2 mennyiségét megtudjuk
A tit1álást, n1int e1111ítén1, magában a mérőlo1n
bikban Yégeztem, hogy a vízből titrálás közben
szóndioxid ne táv ozhassék
Az an1mónia 1neghatározása színösszel1asonlítás
alapján tö1tént az amn1óniának a Nessler-féle
reage11s1e gyakorolt szín1cakczió,ja alapján, oly
fürmán, 111int azt 111últko1i előa<láson1ban kifejteni
szerencsén1 ,-olt T. hallgatóim bizon:Y·ára cmlékcz11ek, hogy az ain1nónia n1egl1atározása végett
egyH>:. palaczkba a ,.jzsgálandó vízből, éa n1ásjkba
ammónia-mentes Yizet töltünk éspedig 100:-100
en1 3 -t, azután a \iÍzp1 óbák n1indeg:y'ikéhez Seignette-só oldatot és Nesslcr-fole kémlőszert elegyítünk, a1nikor is az an1móniás víz 1negsá1gul l\íost
csak js1ne1t ta1 tahnú jgen híg ainmóniumklo1idoldatot kell a színtelen próbához csepegtetni,
annyit, 11ogy színe ugyanannyüa sárgás legyen,
n1int a \·izsgált \:ízé; ha e célra olyan ammóniumklorid-oldatot használunk, mel}nek minden cm 3 -e
0,1 1nilligram1n am1nóniának ·felel 1neg, úgy az
elfogyó amn1óniu111klo1jd-oldat om 3 -einek száma
azt jelenti, hogy 1000 cm 3 vizsgált vízben hány
n1il1ig1amm az ainmónia
;\. deszt vizet szenny-ez() orga.nikus an:yag 1neghatá1ozása yégett 100 cm 3 "\izsgálandó Yízhez 10
csepp hígított kénsarnt, és 10 cm 3 1/10 szab
káliumhipermanganát·olclatot elegyítettem, azután

+

+

az 0gészet 10 pe1cen át gé5zfürdőn hevítette1n ~füe
a folyadék tökéletesen kihűlt, káliumjodidot oldottam benne, Yégül a ki>ált jódot 1/100 normál
nátriumtioszulfát-oldattal mértem meg Az elfogyott nátriumtioszulfát-oldat cm 3 -einek számát
lü c1n 3 -ből levo11v-a.. a 100 e1n 3 \izet szenn1-rező
org anyag oxidáciÓjára szükséges káliu1nhipermanganát-oldat mennyiségét tudjuk meg
A 'íz baktériumtartalmának megállapítását a
szokásos módon yégezte1n éspedig úgy, 11ogy
Petri-fele csészébe öntött pepton-húslézselatinba
is1nert n1ennyiségű 'izet clegyítettem, 1najd a
ba.któriu1nkoloniák kifejlődése után azok számát
- ha csak lehetséges volt -- összeolvastam
De térjünk át a >izsgálatok eredményére éspedig lássuk első sorban, hogy három budapesti
gyógyszc1tá1hól beszerzett yÍzpróba minő eredn1ényhez ,-ezetett :
A deszt

I
II.
víz 1000 cn1 3-ében van :

.A_nnnónia., n1g
Chlo1
Széndioxid, cn1 3
Org anyag oxid
1/100 n. cha111 old, crn 3

III

0
0
2,2

0,50
0

4,4

0
0
7,G

4,0

7J 5

5,0

102 OOO

20 OOO

A deszt ·víz 1 orn 3 -ben van:
6200

Baktériun1

Hárnm >icléki gyógys7.ertár ból beszerzett deszt
,,íz \-·"izsgálata következő ered1nényl1ez vezetett:
IV.
A. deHzt

Ai11111ónia, n1g
Chlor
Széndioxid, cn1 :1
Org anyag oxifl
l/100 n cha1n old , cn1 3

A deszL ví:.>: 1
Bal~tériun1

v

VI

víz 1000 cin 3 -ében van :
0,35
0
8,9

1,10
0
10,0

1,20
0
20,0

3,0

2,0

2,5

0111 3 -ében

van :
lVIegszá.mlálhatatlan

;\_" eredmény Ht!óban meglepő \ vizsgált Yizek
mind baktériumokban bővelkcdök éspedig a. zselatint elfolvósító, tehát rnthaclási ba,ktériumokat
is tar talm.{znak különösen a lI , IV , V és VI
számú v-iz0k, pedig az en1b<~1 azt várná, hog:y a
gyógyszer tárak deszt. vize csaknem steril, legalább
khármtos volna, hogy ilyen legyen. Másrészt folt1ínő hogy a >Íz több próbájában aránylag sok
ammónia van, a111i első pHlanatra annál is érthetetlenebb, mert a víZ>ezetéki víz, melyből bizonyára a II számú deszt. víz készült, ammóniát
csak nyomokban tartalmaz _Ámde a bakteriológusok tudják, hogy a deszt. vfaben szívesen tenyészik
olyan bakté1iun1féleség, 1nel,y e1etn1űködése iévén
a1nmóniát tern1el, inié1t hae::illus amoniacogcncsnek nevezték el* Így tehát a baktériumok száma
s az an11nónia-ta1talon1 között oki összefüggés11ek
kell lennie ; hasonlóképpen látszik, hogy ha a
deszt YÍZ oxidácziójára több káliumhipe1n1anganát
kell, úgy töbh baktériu1n i~ van benne, va.gyis
bakteriológiai ,--izsgálat nélkül is nag,y valószínű
séggel pusztán a k_é111iai ,."izsgálat alapján a v-íz

*
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baktériumokkal fertőzött >Oltára kö> etkeztetünk,
ha kimutatjuk, hogy a dz ammóniáYal, illetőleg
a1ánylag sok org anyaggal szenn:yczett
Szinte hallom, azt kérdik t hallgatóim, hogy
kerüll1et enn·yi baktériu1n a deszt vízbe, 11iszen
a \'Íz-desztillálás

11ő111érsékén

a ba.kté1iu1nok csak

biztosan elpu8Ztulnak Dc ne feledjük, a desztilláló
készülék hiítőcsö>ei a desztilláció köz bcn is hidegek
maradnak tehát itt kell a haj okát keresnünk
Ha a hűtőcsőbe baktériumok kerültek, pedig a
lcwgőben is mindig baktérium-csírák lebegnek,
ezek oti: 1nogtelopszenek,

sőt

a belül 1nindig nedves

hűtőesőben

ak{u koloniákká fejlődhetnek Ha
desztillálunk, a különben steiil gőzből képződő
víz a hütőcsö\eklicn infieziálódik, s ha. a1ány~1a.g
1

kev·és baktérium is ke1ült a vízbe, azok ott gyorsan
elszapo1 odJ1ak ; a deszt. -víi ben füglalt or g. anyag

ugyanis bőségesen elégséges táplálkozásukra T
kollégáin1 közül bizo1iyá1a 111á1 többen láttak
olyan deszt >irnt, melyben finom fehér szálak,
>agy pelyhek uszkáltak ; éppen ezek a képletek
n1 cgsz á1nláll1ata tlan bakter iu1n -indi-viduu1nok b ól
álló baktérium-kolóniák
De tórjünk át más dolgokra A megvizsgált
budapesti vízpróbákban aránylag kevés a széncUoxid ,~z 1-ső kén::iai intézet dcszt vizében
sokkal többet találtam Hogyan lehet ez, hiszen
mind ugyanabból a Yezetett vízhiíl készültek, és
se az előállítás módjában, se a desztilláló készülék
bc1endozésében vala1ni lényeges különbség nincs
A_ vezetett 'íz S2abaci és félig kötött széndioxidtartalma literenként kb 50 em 3 , az intézeti eloszt_
vízben 111indjárt a desztilláció után literenként 26
cin 3 széndioxidot találta1n, Yagyis a ';íz fo11alása-

km
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széndioxid felét a deszt >Íz a

hűtőesö-

Yekben ismét eln-yeli. Talán azért 1-an keYÓs szé11dioxid a beszerzett deszt ví;-;ben, mert az elsőnek

átdesztilláló részt, a széndioxidban bő>elkcdőt
elöntötték és a víz desztilláoióját úgy folytatták,
hogy közönséges >izet nem pótoltak E feltevés
nem valószínű_ Gyógy szcrészi gyakorlatunkból
tudjuk, hogy vizet gyógyszer tárban így nem
desztillálnak, hanem az elpárolgó vizet pótolgatják
De gyógyszertárban desztillájni nem is lehet másképpen A desztilláló készülék ugyanis olyan berendezésű, 11ogy a láng, illetőleg az izzó füstgázok a
kazánt nemc-;ak a legalján, de a szélein is érik,
különbe11 nagyon rosszul értékesítcnők a tüzelő

anyag szolgáltatta meleget

A víznek tehát a

sza,b~1d.
felső részein 100 C0 -nál jóm]
hő1néTséklotr0 11e1„·ülno, annyira, 11ogy

kazánhan lén)-'egeson 111ogfog5 nia nen1

különben a kazán

n1a.gasabb
az ónból való részek inogol1;adnának .liog'V i11iért
szűkölködnek

a vizsgált deszt >Íz próbák széndi-

oxid nélkül, enn0k egészen más oka ,-an„ }~mlítet
tük, hogy a hakté1iu1n-kolóniákat tartalmazó \iÍz

nem

kristály tiszta,

tehát

filtrálást igényel

Ilyenkor a víz vékony s11gá1ban e::surog, ininck
megfelelően

bcnsólog érintkezik a

lovegő>rl,

miért

is a széndioxidból sok táv-ozik el a vízből _.'-\levegő
ben kevés a széndioxid; a lahoratóriutni lev-egő
széndioxid-tartalmát 0,1 %-nak téve, l liter vízben
csak 1 cm 3 széndioxid maradna, ha azt igo11 sok-

szm - az egyensúly beálltáig - filtrálgatnók
Ily módon tehát konstatálva azt, mik lehetnek
a gyóg:ysze1 tárban készült dcszt "íz szennyezése],
előadásom

tulajdonképpeni tárgyára térek át,

hogy ti nézetem szerint hogyan lel1etne a n1cglo-·vt)
bajon segíteni; hog:yan lehetne szonnJezéseJrtől
inentes deszt vizet előállítani "

Tiszta etilalkohol

előállítása

Írta : dr. TVinkler Lajos

GYÚGYSZEitÉSZ JiÖZLÖNY 21- 608 (1905)

Ezü.sto:cülos kezeléssel aldehid·m.entesíti a kercskedelnii m.i'nőség1'i úri ab~::olút
alkoholt, melyből azután fém-kalcium-1 eszelé/ckel távolítja el a' víz-nyomokat
Az így tisztított készítrnényt használta az etilalkohol precíziós fajsúly- és fonáspont
megállapítására
A fém-kalciumot Da v y állította elsőnek elő 1807-ben; nagyobb mennyiségben
és tisztán caló előállítására azonban legelőször L e n gy e l Béla p10/cssz01,
a Budapesti Egyetemen a gyógyszerészi kémiának első tanára, dolgozott ki 1896ban eljá1ásl (Lengyel Béla halálának ötvenedik évfordulója ez év mán1us
hó 11-én volt) A mindig nyitott szemmel járó TV i n k le r felismmte, a fémkalcium prnparatív célra alkalmazhatóságát
'!'íz évvel később további cikket közöl erről a témái ól, a fm gács-alakban
kereskedelmi /01 galomba ke1ülő fém-kalcium alkalmazásáról Figyelme kiterjed
a nitrid-szennyezéstől való rnentesitésre, a petróleuni-nyoniok eltávolításá1a
A1nennyiben a vissza1naJ'adt nitridtől mégis a1nnión?ával szennyezett leli az abszolút alkohol, bor ki!savval savanyítás után ledesztilláltatja

0 ITPOl13BE,IJ,EHl1!1 '-ll1CT0f0 CfU1PTA
An/l,efHi\bI Y/l,amnorrn ns L H.: rrpoi\a)l(HOro a6comornoro

cm1rna

rrYreM

;::r,,o6aB.1eHE5I OKHCH cepe6pa, a c.:rre::I,bI BO,:XbI CER3bIBa!OIC5I .)1.era.IT..'!!FrecKif'\1_ K2.!lb-

l(He'1, CrrMpr, oqumeHHbIH IaKHM rrYreM, Yrrorpe6JI51JJC51 aBropo.'1 /l,1151 orrpe;i,e,1eHH5! roqHoro Y)\CITbHOIO Beca 11 re;rneparYpbI KHIICHH51 3IaHOJia,
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Merarrm1qecKHM Ka.nbl.\Hil BnepBbre 6w1 npoII3Bei(en )l,eBH (Davy) B )807
fOA.Y1 HO )J;JI5I rrpOH3Be}:(eHH51 KaJ1bll,H5I B q11cro1v1_ BHf].e HB 3HalIH1eJibHbIX KÓ.JTH-

qecrnax RnepBbre Bbrpa6oran rnoco6 nepBbIH npo(jleccop (jlapAial.\eBrnqecKoi1
XIIMHH EY11arrewrcKOIO YHl!Bepcmera Eem JieHl(ben (Lengyel Béla) B
J896 füi(Y
.Jiatíow B1111Knep ono3Harr B03MOJKIIOCib Ynorpe6.rrernrn nierarr.nnqecKoro
KaIThl.\1151 B nperrapaIHBHhlX 1.\eJl51X
10 .ner CIIYCI51 BHHKnep OIIYŐnIIKOBan ewe Oi\IIY CialblO no 3IOMY )!{e BOllpüCY, a IH!CllHO 06 YITOrpe6J1CHIIH crpYJKCK rrpoµ,a)l([!Qfü reXHl!4eCKOfO KaJlh1.\1151 B11HKrrep o6parn.rr Brn1MaH11e Ha 3Ha4eHrie 04HCIKH KaJlbl.\IUl 01 H111p11µ,HbIX 3arp513HeH11i1 11 Yi\a.neHirn rnei\OB He(jlrn. ITocKOJibKY crrnpr ocraerrn
3aip513HeHHm1 aMMHaKo,1 or ocrnaswerorn 1rn1p11aa, TO on rrpeµ,naraer neperOH51Ib crrapr IIOCJie )l,06aBneHH51 BHHHOH KHCJIOibI.

HERSTBLLUNG VON REINE111 ABTHYLALKOHOL
Der kommerzielle absofote Allc~hol wird dwch Behandlung mit Silberoxyd
aldehydfrei gemacht und dur ch Uber leit11ng über Kalziumspiine von W asserS]Ju,ren befíeit Das auf dieser Weise geleinigte P1ii7Jarat tDi1d z·u1 Bestim-lnung

des spezifischen Gewichts und des Siedepunlcts von Alkohol angewendet
Kalzium wur de zuer st von Davy her gestellt, die Darstellung in gi össei en
lvfengen und in reiner Beschaffenheit gelang 1896 13 Lengyel, dem ersten Pro·
fessor füi pharmazeutische Chemie an dei Universitiit von Budapest
Jl!lit seinem scharfen Blick erkannte Winlcler die Anwendbarkeit von Kalzium
für priiparative Zwecke
10 Jahie spiiter veröffentlichte Winkler eine andere Aibeií über dasselbe Thema.
die Anwendbarkeit des in spiinenform handelsüblichen Kalziurns Seine Aufmer ksamlceit ei st1eckt sich an( die Befrei11ng von Nitrid-Vemnreiniqung und
die Entfern1mq von Petrolspuren Sollte der absolute Alkohol von zurüclcgebliebenen 1Vitrid mit A1nmonialc verurireinigt sei·n, so w·iJd dieser nach Ansiiuern mit

Weinsiiwe umdestilliert

„A

szeszárns abszolút alkoholja tmhalevőleg
még 1-2% vizet tartalmaz, továbbá rendesen
aldehiddel szennyezett Abszorpciós vizsgálataimhoz víztől és aldehidtől tökéletesen mentes etilalkoholra volt szükségem A víztelenítésre rendesen használt eljárások (víztelenítés mésszel, barittal, fém-nátriummal) medménye nem volt kielégítő, hasonlóképpen frakcionált
desztillációval
sem sikerült az aldehidet belőle tökeletesen eltávolítani. Éppen ezért az alábbiakban ismertetett
eljárást dolgoztam ki, mely a tudományos célokra
való etilalkohol tökéletes megtisztítására különö·
sen ajánlatosnak látszik
Az aldehid eltávolítására az ezüstoxid 'ált be.
Ha ngyanis aldehid-tartalmú alkoholba ezüstoxidot teszünk és az alkoholban egy úttal kevés
alkálihidroxidot oldunk, néhány napi állás után
az alkohol aldehidtől mentes lesz . Az ezüst.oxid
ilyenkor közismert reakció alapján az aldehidet
eczetsavvá oxidálja, melyet azután a lúg köt meg
A víz eltávolítására a fém-kalcium \ált be. E fémet
egy-két év óta elektrolitos úton a bitterfeldi gyár
állítja elő nagyban, úgy, hogy ma már olyan olcsó
(kilója körülbelül 10 korona), hogy gyakorlati
alkalmazásának mi sem áll útjában Az előleges
kísérletekhez használt fém-kalciumot Lengyel Béla
professzor úr lekötelező szívességének köszönöm ;
a későbbi kísérletekhez használt fém-kalciumot
a bitterfcldi gyár \olt szhcs rendelkezésemre
bocsátani.
Az alkohol-tisztítás részletei a következők:

~''"'--'----

'
Az aldehidtől mentesítésre
való ezüstoxidot úgy
csináljuk, hogy fölös lúghoz ezüstnitrát-oldatot
elegyítünk és a csapadékot kimosás után közönséges 11őn1é1sékletcn n1egszárítjuk Hogy az ezüstoxid hatását kifejthesse, azt az alkoholban lehető
leg jól el kell oszlatni E végből az ezüstoxidot
porczellán-mozsár ban kevés alkohollal huzarnosab·
ban dörzsölgetjük és csak azután tesszük a többi
alkoholhoz. A mi az alkalmazandó ezüstoxid
mennyiségét illeti, azt természetesen az alkohol
aldehidtartalma szabja meg A rendelkezésemre
álló „abszolút alkohol" rendkívül sok aldehidet tartalmazott, miért is az ahkohol literére néhány
gra1nrnnyi ezüstoxid kellett, rendesen azonba.n
jóval kc,,·esebb ezüstoxid js elégséges ll 1ni a
káliumhidroxid mennyiségét illeti, bőven elég, ha
literenként 1-2 grammnyit oldunk. Az alkoholt
a leülepedő csapadékkal időnként összerázogatva,
néhány napig közönséges hőmérsékleten állni hagyjuk, addig, míg kivett próbája többé aldehldreakoiót ne1n ád. Aldchidre a szokásos módon am1nóniás
ezüstnitrátoldattal reagálunk* Az alkohol 10
kcm-ét ugyannyi ,-ízzel hígítjuk és hozzája az
aldehid-kémlőszerből 1-2 kcm-nyit elegyítve,
melegítés nélkül sötétben egy-két óráig állani
hagyjuk. Ha az alkohol aldehidtől mentes, úgy
a folyadék szintelen maiad

* Ee:vrészt 1 g1ni_ ezüstnitrátot 20 kcm. hivatalos
a1runólliában oldilnk, n1ás1és7.t 1 gr1n nátriumhidroxidot
5 kcm vízben és a kihűlt lúgot az előbbi oldathoz elegyítjük.
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111entosl tést - - 1nint cn1lítette111 -

fér11kalc.iu1n1nal \· égczzük __\_ tö1nö1 fC111 közönséges hő1nérséklete11 ,,abszolút alkohoC' -ra szinte

hatástalan de ha a kalciumot kellően fölaprítjuk
és az alkoholt fonáspontra hmítjük, ez vele
élénken reagál -éspedig közönc;éges ,abszolút allcohol" -úríl Uindulua, annál hevesebben, mentől kevesebb ·1;izel ta1tahnaz az alkohol. Tc1111észetescn l1a
vízben dusahb, pl 95°li-os alkoholt ·veszünk, a
hatás megint erőteljesebb .·\ gyárból besze1zett,
külsojó11 kalc.iu1nkloriddal. kalciurnnitriddel stb
IH=>:vont kalciu111111clat, hígított borszeszhe (70%-os)
rnár togat1·a, drótkefév-el tisztáTa súroljuk, azután
satuba fog; a iáspoll1al ap1ítjuk fel .híg} kapott
dur1-a fén11eszelékct száraz or·vosságos Ü\·cgb_e
töltjük; ha a palackot gurnidugó>al zárjuk el,
hónapokig >áltozailanul eláll **
.A. kalciu1111eszelékkel a,z alkoholt niagáhan a
desztilláló késziilékbcn reagáltatjuk Legcélszerűb
ben ol:,yan desztilláló készüléket használunk, an1eI-yen pa1 afndugó nincs :Ezt -Ugy érhetjük el, ha
desztilláló lombikul kö1ülbolül 1 rn1. bőségű hosszú
DJ' akú kellő nag)' ságu ü veggol:yót használunk,
mcl) et külsdlc·g ráhúzott gumiC'SŐ\· el kötünk össze
a híitŐ\·Ol, a111clynek hűtőosÖYc az elején szintén
1 cin béíségíí ós lefelé\ an hajlit\ a _A_ Yíztől n1entesí-

* * ::\iagáné1 Ltsült~s alapján utólagosan t u<lon1á:.,;01111a
jutott, hogy a hittf-Jl feldi kalciu1ngyá1 n1ost inár rtszelék
alakjában i::i á1 usít_ja a fé1nkaluiurnot
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tendő alkohol minden liter ér e kb 20 grm kalriun11eszelékot veszünk és a, 10111bikot gózfü1 dőn rnclegitjük, ann·yira, hogs a TPakció lel1etóleg élénk
legyen, de még alkohol ne igen desztilláljon át
Néhány- Ól ai inelegítés után, n1i1 (' már a hjdTogén
fejlődése csaknem n1egszíínt, az alkoholt ledosztilláljuk. Az így kapott alkohol rendesen 99,9%-os
1--fogy n1ég az utaló n3-01n \"izet iR r1tá\olítsuk
1négegyszer kalciu1n1nal clesztillálj uk, de il}' c.11ko1
n1ár elégséges literenként néhán_)'- g1an11nn_'y"i kaloiu1111esz:elék \ n1elegítéskor rnost n1á1 Ó\ atosnak
kell lennünk nehog:y· a reakció túlságosan h(>,\-essé
\áljék Czélne1 ü továbbá az elsőnek átdesztilláló
1 észletet, ha idege-n »za-r;ú, elvetni. __\_ le\- egő ned \csségétől az átdesztillált alkoholt nwgfrlrllí klórkalciun1os us(),,el Yédjük
._\ fémkaluiu1n, inint YÍztől ment.csít6 sze1, azé1 t
olyan hatásos 1 n1c1 t abszolút-alkol1olban szint.e
oldhatatlan lrnlciumoxicl és hidroxid keletkezik,
rníg ha pl. fé1n-nátriu1not •,;eszünk, a kPletkezó
nátriun1hichoxid borszeszbon oldható _\_ fé1nkalciu111111al ,, aló <lolgozúsnú1 sze rnlá to111ást kü \ et hetj ük a Yíztnlenedés elö1 cha,la.dását 1--I a 1nég aJ án·yla_g Rok ,:íz ,.-an jelen és ke,,és kalc iun1ot YCttünk,
f(;l1é1 kocsonyás csap dék -válik ki: ha n1ár ke\ és
a \Íz, a e:sapadék inkább poralakú; \-égül l1a az
alkohol víztól n1entc~s, akko1 a kalciuri1 csaknen1
tisztára föloldódik
.Attérek ezután azon inéré8ok l<::'ÍTásá1 a . n1elyeket az így megtisztított alkohollal 'égnztem "

Víztöl mentes alkoholok készítése
Í1ta: d-1. Winkler Lajo9 0~gyete1ni tanár

GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY 32. 121; (Hll 1;)

„Víztől tökéletesen mentes etil alkohol előállítá
sára azt a.jánloita111, hogy desztilláljuk a közönséges, inég kö1 ülbclül 1 -nyi \i izet tarta.lmazó
ttb8zolút alkoholt ±én1es ka]f~ziun1n1al 1
,_\_z alkohol \ íztclcr:ítöséi:e a kalcziu1not i esze] ék
alakjában használta1n; a reszeléket fényes tö1nö1
fé1nb{íl n1aga1n csináltan1 Az így kósiült reszelékhen kalcziun1nit1id csak 1i-yon1okban ,-olt jelen,
úg~y hogy an1n1óniától tokéletesen inentos pá1la:dékhoz jutottam, ha annak első i észletét cl vetettem
Kén:yeln1csehb és gazdaságosabb a fémet árusított ka1cziu111-forgács alakjában a.lkalmazni
11ivd azonban ilyen forgács több-lrn>esebb kalr:ziu1nnitr-iclclel SZf.'Tin'yC'zr.tt, ennélfOg,;a a111móniát
jócskán tartaln1azó kÉszítn1ényhcz _jutunk A.n1móniától tökél<,tcscn n1e11i.-f'S lOO~fo-os alkohol ínusitott kalC'ziun1-fOrgác:r·::;a.l a következőképpen készülhet :
~lindenek előtt a fmgácsot kissé dunább
d1ótszitá11 jól kiszitáljuk, an1ikor is a ka.leziun1nit1icl ja' arésze áthull a szitán A fémforgácsokhoz

rx)

1 0-yóg~ sz. l{ö:dönJ- 21, GOS (1906); Be1. d. D. Che1n
Ges 38, ;Jö98 (1906)

tapadö petróleu1nnyon1ok r:ltávolítása \-égett, a
forgácsokat száraz szént0t1akloriddal (\,agy n1ás
alkaln1as oldószerrel) n1ngn1ossuk. 2
~4.z így elókészított-, 111áT <:sak nagyon ke'i-éS
kalcziu1nnit1iclet tartalinazö fén1ot 11asználjulc azután az alkohol víztf~lenítésé1 e. H-ogy a víztől n1cnte::.;
párladékból a kis n1ennyiséglí arn111óniát tökéletesen eltávolítsuk, benne literenként néhány, (':Zentig1a1nmnyi aliza1int oldunk, inajd ki\1\ Rzü1ik he.léílr,
ogy körülbelül 10 kcn1-es részletet és chbPn 0,5g1111
sz{uaz bork6sa\at oldunk. Ebbéíl a ho1kllsavoldatból annyit rnepcgtetünk a megfestett Rlkoholl1oz, iníg anna.k ibolyaszíne tiszta Rá1 gá Yá v-áltozik ;
azután még néhán) cseppn:yi fölös borkdsa1oldatot teszünk a:t; alkoholhoz \;'égül a le1-cg6ned1-esség tá ,. olta1 tásá val az alkoholt újhól ledesztillálj uk
0

2 _:\_
fo1gá.csokat üvegdugos palac:d~ban széntetra.··
klo1iddal e1őtoljesen összc1ázzt.:..k, inajd a fo1gácRokat
lazán elzárt tölcsérbe gyűjtjük, és n1ég itt is szént.E.trakloricldal leöblítjük őket, .1niáltal f'g:yútta.l a forgá.·
csokhoz tapadó kalcziunnütridet is eltáyolítjuk __\._
forgácsokat a lc\;egón, ya.gy jobban ::;zé1az szé11<lioxiJba.n addig Rzáritjuk, ntig széni..ehaklo1id szagukat elvesztik."

1
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A szappanszám meghatározása
-

D1

Winkler Lnjos cgyeterni tanárnak a l\Iagyarországi Gyógyszerész.Egyesület 1911. feb1uá.1 21-i szakülésén
tartott előadása -*
GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY 2i 231 (1911)

A dolgozat első bekezdése önmagáért szól .
Az elszappanosítás hőméi sékletének a prnpilalkohol allcalmazásáwl közel
20°-kal történő felemelése Winkler Lajos számára addig csaknem megoldhatatlan
vagy legalábbis igen nehézkesen megvalósítható szappanszám meghatározásokat
tett lehetővé
·
OflPE,I:(EJJEH!1E l.\!1CJJA OMbIJlEH!15I
(0rrY6.nHKOBaHo B <!>apMa[]eBrnqemoM Becrn1me, 27,231, or 1911 ro;1a)
TeMneparYpa OMhIJieIIHH 3as11c11r or reM.nepaIYpbI K.11ne1-11151 pacrBop11re.nH
TIYrel\1: DOBhIWeHHTI reMrreparYphr ONJ.hI.JTeHHH B 20°, yrrorpe6.neH11e1v1_ npon11.J1b-

Horo crrnpra BMecro 3IllITbHOIO, JJai1ow fürnKrrep í\0611rrrn orrpeaerreHfül q11rna
01\1:bI.JTeHHH

DTE BESTJMMUNG DER VERSEIFUNGSZAHL
Die Temperatur der Verseifung konnte durch Anwendung von Propylallwhol
um beinahe 20° erhöht werden Dadurch uuiden bis dahin undu1ch/ührbare
Best.i1nmungen er11iöglicht

J,A

zsiradékok és viaszfőlék szappanszámának
megállapításakor a,.szokásos, etilalkohollal készült
kaliumhidroxid-oldat előnyösen propilalkohollal
készült káliumhidroxid-oldatfal helyettesíthető
A fonó propilalkohol ugyanis a zsiradékok és
viaszfélék jó oldószere, továbbá fCn1áspontja az
etilalkoholénál magasabb hőmé1sékleten .an, minek inegfelelően az clszappanosodás gyorsan és
simán megy végbe; így pl a vajzsí1 vagy a inéhviasz már 10 pe1cz alatt elszappanosodik Ez eljá1ás
előnye az is, hogy fordított hűtő alkalmazása
fölöslegessé válik
~tiz oldat készítésóre közönséges á1ubeli propilalkoholt használunk, amelyet a célnak megfeleli5en
előbb megtisztítunk Evégből a nyers alkoholban
literenként 5-10 g1m káliumhidroxidot oldunk,
majd nthány napi állás után az alkoholt ledesztilláljuk Az így megtisztított propilalkohol liter ében
30 grm lehetőleg tiszta káliumhidroxidot oldunk,
azután az oldatot tölcséI be szorított kis Yattapamaton megszűrjük ; ez oldat közelítőleg félszer
normál. Megjegyzem, hogy a káliumhidroxid
propilalkoholban elég jól oldódik, míg a szennyező
káliumkm bonát hátramarnd; mind amellett célszerű a káliun1hid1 oxidot előzetesen durva porrá
dörzsölni Az így készült oldat színtelen folyadék
és huzamosabb idei állás után is csak alig sárgul
ineg
Magát a szappanszám meghatározását a következőképpen végezzük : a megvizsgálandó zsiradékból, illetőleg Yiaszíéleségből kör ülbelül 100 kcm-es
közönséges lombikba 2 grm körüli mcnn~yiségct legalább is czentig1 amn1nyi pontossággal ]emé1ünk,
majd bozzácsurgatunk 25 kcm-nyit a propilalkoholos káliumhidroxidoldatból A lombikot egészen
kicsi (25 kcm-es) henge1pohárral befödve, gőzfür
dőn 10-20 peiczig hevítjük, azután indikátmképpcn ken<s (0 ()] grm) fonolftaleint szórunk a folya-

* 1\fegjelent a. ,,Gyógyszerészi Folyóirat 191 l. 111
füzetében

dékba, végül pedig a lug fr!cslcgét félszer nmmál
sósa V\· al visszamér jük _A nehezebben elszappanosítható anyagoknál a gőzfÜ! dőn való melegítés
időtartama 20-30 pe1c - LényegC.s, hogy a lcn1bikot vízfürdőn csak akko1 hagyjuk 111agá1a, lia a
zsiradék vag} viaszféle má1 tökéletesen feloldódott; ezért a már meleg lombik tartalmát kezdetben enyhe 1ázogatással néhányszor clegyítenünk
kell A vízfürdőt hevítő lángot pedig ugy szahá
lyozzuk, hogy az oldat éppen foJiásban maradjon
A propilalkoholos káliumhid1 oxid-oldat lemér ésére a csapos pipettát találtam alkalmatosnak,
melynek csapját ecrcsinb/51 és vazelinbiil (1: 3)
készült lrnnőccsd ken.iük meg Használaton kívül
a pipettát felül parafadugóval zárjuk el, a csap
kihúzott részére pedig, csapkcn6ccsr1 inegkent
ráköszö1 ült kis üvegkupakot huzunk Ha az oldat
kibocsátása után n1ég 2-·-·3 perczet v-árunk Ás a
pipetta alsó jele fölé gyülemlett lúgot is a lombikba
eiesztjük, igen pontosan dolgozunk A pipettáhól
kicsurgatott folyadék mennyiségének súlyszmint
való ellenőrzése ug,yc1nis azt 1nutatta, hogy cs~1k
ki8 gondosság mellett is a propilalkoholos káliumhid1oxid-olda.tnak térfogat szerint ya]ó lc1néréseltor
a hiba 0,02-0 03 kcm-nél rrnm tesz ki töhbet
A kísérletekből továbbá !dderült, hogy a propilalkoholos káliumhidroxid-oldat titer~, ha ellentálló üvegból készült lombikot használunk, a gőz
fürdőn való félórai melegítés után se változott
észre1,ehetőon Jilnd a1ncllett célsze1ű, az eredmények pontosRága é,rdckében Yak
kísé1lctet is
végezni
·
~,\ szappanszám n1eghatározásá1·al kapesolatosan
az alább felsorolt zsiradékoknál, továbbá a Cotacoum és 1\deps T.anae-nál a sayszá1not is inegállapitottam, éspedig a III kiadású magyar gyógyszmkönyvhen előírt módon ..A méhviasz, továbbá a
japánfaggyú savszámának megállapítására még
alább visszatérek
A megvizsgált zsiradékok és üaszfélék a következők voltak :
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Az olajmintát t barátom dr
gy ógyszor ész u1 szí-yosségének
köszönöm, aki azt laborató1iu1nában keserűmandu
lából maga préselte; savszám 1,2
JJiandula-olaj
D e ér
Endre

VajzsÍ1 .A „csen1ogt-vaj" jelzésű n1intából kiolvasztás
és megfjltrálás útján készült vajzsír : savszán1a 1',2
1

A

n1elegítés

1

időtartan1a

A melegítés
időtartama

10'
20'
30'

Len1ért
anyag,
gra1n1n
2,031
2,012
2,007

Elszappanositásra
0,5 n oldat,
kcrn

Szappanszán1

1:J,90
l:J, 11
13,'i5

192,0
192,0
192,0

Oliva··ol_aj. A szerár.ustól beszerzett „Oleu1n olivarun1
Gallic opt vit>rge" jelzésű olaj ; savszán1 2,4-.

2,01 7
2,021
2,035

Szezám-olaj.

10'
20'
30'

Jl.iák-olaj

13,76
13,81

191,3
191,6
Í90,3

13,81

10'
20'
30 1

„Oleu1n sesan1i oxt1a „Jaffa"
savszárna (i,l

2,022
2,040

13,G

i
13,80
13,94

190,0
191,4
101,7

Jelzése: „01eum papave1is albtun"; sav-szá1na 2,G

10'
20'
30'

2,033
2,099
2,025

Repcze-olaj

13,93
13,99

193,0
192,6
192,8

13,92

J"elzése: „Oleu1n raparum raffin '" savszánt 4-, 1.

10'
20'
30'

l ,99G
2,017
2,023

1 i4-, 7

12,43
12,56
12,57

174, 7

174,3

R1ci·nu8-olaj Jelzése: „Oleun1 ricini a.Jbiss se1n decort.
f1ig pressun1 ext1a" ; saVszán1a 0,9
10'
20'
30'

Len-olaj

10'
20'
30'

Kakaó-·vaj

2, 125
2,1 ~8
2,140

A

győri

] 3, il
13,82
13,8,5

gyárból beszerzett
savszá1na 3, 1.

1,046
2,027
2,048

Jelzése :

180,9
181,3
181,5

készít1nény :

14,07
14,04
14,08

„Butyrun1 Cacao
savszán1a 3,4

2,118
2,097
2,083

16,90
16,70
16,61

192,9
192,4
192,8

in

ina.ss. '' ;

:~o'

2,011
2,051
2,076

2,013
2,016
1,999

11,00
13,95
13,84

193,l
194,1
193,2

Srnppanszám

l

l~-,8-1

14,03
14,:J6
14,62

223,4
223,7

195, 7
J 96,4
197,5

Faggyú Gőzfürdőn Yaló kiolvasztássa.l a labo1ató1iu1nban készült filtrát n1arhafaggyú; savszá1na 0,1.

-1;--1---;o;-;---lj.
3,058
2,052

14,66
14,54
14,33

198,0
198,2
198,5

Cetaceu1n A szeszárustól a „Cctaceum ameiicanurn"
néven beszerzett 1uinta ; savszárna 0,1
10'
20'
30'

9';31
9,01
8,96

2,113
2,055
2,042

123,6
123,0
123,1

Adeps Lanae. Gyógyszertárból „Adeps lanae anhydr."
néven beszerzett készít1nény; savszá.ma 0,3
10'
20'
30'
45'
60'

2,055
2,081
2,069
2,053
2,084

89,3
91,9
93,7
93,3
93,4

6,54
6,82
6,91
6,83
6,94

A víztől mentes lanolin tehát csak 30 percznyi
hevítés után szappanosodott el tökéletesen
Viasz. A via.sz sa\;-szá1nának n1eghatá1ozásá1a,
a zsíroknál Cetaceum és Adeps Lanae-nál alkalmazott eljá1ás 11en1 vált be; a savszám 1negállapítása ez esetben a követkczi5képpen végezhető :
A viaszból 1 grm köt üli mennyiséget melegítéssel
20 kcm-nyi semleges p10pil,alkoholban oldunk,
az oldatba 0,01 grm-nyi fenolftaleint hintünk, azután annyi 1/10 normál lúgot cseppentünk a folyadékba, míg éppen lúgossá vált Ha titrálás kör,ben
a folyadék annyira lehűlne, hogy a viasz kiválása
megkezdődik, kissé fel kell azt melegíteni, míg a
folyadék ismét átlátszó Hasonlóképpen kell eljárnunk a szappanszám megállapításakor is
F ehe1-oia11z. A. savszá.rn n1egállapításakor 1,028 g
viaszra 3,94 kc1n 1/10 n lúg kellett; savszárna e szerint
21,5.
1

A
n1elegítél$
időtartan1a

Len1ért
anyag,
gramm

1

1

10'
20'
30'

l

Disznó-zsi1 Összevagdalt hájból, gőzfürdőn való kiolvasztá.ssal és filtrálással házilag készült ; savszárna 0,0

20'
30'

J.elzése:

2,018

Elszappanosításra
0,5 n. oldat
kcrn

1

10'
20'

10'
20'
30'

Lemért
anyag,
gran1n1

10'
20'
30'

2,098
2,060
2,013

1

1

•

Elszappanosítá.sra
0,5 n. oldat,
kc1n.
6,D2
6,84
6,65

I
1

Szappanszám

1

i
93,1

92, 7

1
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Sárga-z;ia9Z, a) i11-inta; 1,096 ~iasz1a 3,71 kc1n. 1/10 n.
lúg; ;=;avszáma tehát 19,0.

10
20'
30'

2,013
2,014
2,048

6,66
6,78
6, i3

92,8
91,7
93,2

Sáiga·.i;iaflz, b) nünta; 1,018 viasz1a 3,60 kcm
norn1ál lúg; savszáma tehát 19,8

10'
20(

30'

2,008
2,047
2,039

1/10

93,f)

6, iO
G,8:l
6,84

93,6
94,l

Japánfaggyú A szeszárustól „Cera japonica alba"
néven bPszerze.tt készítn1ény savszán1át \igy határozta1n
meg, nlint a viaSzét ; 0,038 grarnn1jára 3,52 kc1n 1/10
lúg kellett ; savszá1na 19,0

l O'
20'
30'

2,064
2,16:J
2,176

15,91
16,84

21G,2
217,3

16,83

216,9

A megvizsgált zsiradékok és viaszfélék talált
szappanszárna a köv-ctkező :
191,1
Mandula-olaj
191,1
Oliva-olaj .
191,0
Szezám-olaj
192,8
Mák-olaj
Repce-olaj
174,6
181,2
Ricinus-olaj
192, 7
Len-olaj

111

Kakaóvaj
Vaj zsír
J)isznózsír
Marhafaggyú
Cetaccum
Adeps Lanac
Méhviasz, fehér
Méhviasz, sárga, a) minta
Méhviasz, sárga, b) minta
J apánfaggyú

D1, Winkler Laj"o.9 egyet

tnrs.-1.ől
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50 g klóiosvizet 0,16 g kálium.jodiddal ieagálfat. Ha a folyadék összeiazasa
után színtelen lesz, és jód-po1 srm US1Jkál benne, a klóws dz legalább 0,4% klórt
tartalmaz, ha a folyadék ezen felül klór szagú is, a klóros dz még tcmérryebb,
tehát jónak minősíthető
Ez az igen egyszerú gyois és amellett a célnak megfelelő pontosságú el7árás
félkvantitatív módszereink előfutáraként is iidvözölhető Kö.zvetve felcsillan benne
egy negatív reakció kvantitatív szempontból tájékoztató jelleg-ü éitékelés611ek
lehetősége

Eb!CTPOE OITPE):\EJ1EH!1E KA'-IEC TBA X.ílOPHOVl BO):\bl
50 r xrropHoi1 BOí\hI pearnpYHlI
6eCQBeIIIhlM

rroc.ne

2JG,8

A közönséges propilalkohol ugyan alig drágább
a nem denaturált etilalkoholnál, mind amellett ne
hagyjuk kárba veszni A propilalkohol 'isszanyerérése végett az összegyűjtött propilalkoholos folyadékrészleteket ugyanannyi vízzel hígítjuk, majd
a folyadékot felényire ledcsztilláljuk A. dcsztillátumot konyhasóval vagy kcserűsóval telítjük,
azután a khállott propilalkoholt, megszárítás
végett nyers káliumkar bonátra öntjük és ezzel
időnként összerázzuk. Néhány napi állás után a
káliu1nkar bonát, az alkoholban foglalt ·v-íz i0Yásá1a
szétfolyik A leöntött alkoholba még egyszer ke, és
friss káliumkar bonátot teszünk, mellyel szintén
pát napig állni hagyjuk
Az így visszanyert prnpilalkohol ugyan nem
tökéletesen víztől 1nentes, de kevés ,. íz jelenléte
éppenséggel ne1n á1t. S6t a ·visszan:,yert alkoholnak
még előnye, hogy a nyers prnpilalkohol könnyebben
illó szennyezésoit ne1n tartahnazza,, mert ezek
részben a kisózáskor a sósvízben ina1adtak"

A chlór-víz jóságának gyors megállapítása

6y,n;er

194,5
223,6
196,5
198,2
123,2
93,5
92,4
92,3
93,8

o, 16 rpaMMaMH HOí\Hí\a KaJIH5l

Ec1rn pacrno1i

crp5IXHBaHH5I, HH IIhIJib HOj~a He TI.JiaBaer B )l{Yf)J.KOCIH,

ro xnopHa5l BOí\a co;<ep)l(HT He MeHee, YeM 0,4% xrropa. EcnH )!(e xrropHa5l
BOl\3 HMeer KpOMe 3TOIO H 3anax HOí\a, IO XJ10pHa5l BOl\a eu1e' 60J1ee KDHl.\eHI]ll1poBaHa, 3Ha•mr npenapar MO)l(eI 6hITb KBam1qH1u11poBaH xoporrrnM:

EJNE SCHNELLPRÜFUNG DES CHLORW ASSERS
50 g Clúo1wasse1 wird mit 0,16 g Jodkalium reagieit Wi1d die Flüss;gkeit
nach Zusa?n1nenschü-tteln farblos und schu;ebt J..'ei'.n Jud7;ulve1 in_ de1selben, .::;u
enthiilt datJ Chloiwassei mindestens 4% Chlor; 1iecht es auch 11ach Chloi, so ist
es noch konzentiierter, also den Anforderungen entsprechend.

r
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gyóg37 szerkönyYlinkben hi-vatalos chlór-\·ÍZnek tudYalevőleg 1000 s r -ben, legalább 4 s.r
szabad chlórt kell tartalmaznia A chlórvízben
foglalt szabad chlór mennyiségét gyógyszerköny·
vünk jodometriás módszerrel rendeli megállapí·
tani, olyféleképpen, hogy a ohlóníz lemért meny·
.nyiségébe fölös káliumjodidot dobunk, a midőn a
chlórral egyenértékű jód ,á]ik ki, amelyet a szokásos módon, ken1ényítöt használva indicatorul
1/10 norm nátriumthiosulfát-oldattal megtitrá·
lunk
Könnyen előfordulhat az az· eset, hogy az expe·
diálandó chlórvíz jóságáról meggyőződést kellene
szerezni, de a natr thiosulfát oldatunk nem ,jó.
A natr thiosulfát-oldat ugyanis, hosszabb idei
állás után oxydáczió folytán lényegesen meggyen·
gül Ilyenkor azután <agy friss natr. thiosulfátoldatot kell készítenünk, vagy a régi hibáját 1/10
normál kettős jódsavas káliummal megállapítani
A következőkben olyan fölötte egyszerű eljárást
közlök, amellyel a chlóníz jóságáról néhány perez
alatt könnyű szerivel meggyőződhetünk
Káliumjodid-oldathoz chlónizet csepegtetve,
jód Yálik ki, amelyet a még el nem bontott kálium·
jodid felold, tehát sárga-barna átlátszó folyadékot
kapunk A chlórvíz mennyiségét lassacskán sza.
porítva, a folyadék mindig sötétebb színűYé
válik, de egyszerre csak csapadék képződik
Amikor ugyanis a chlór az összes káliumjodidot
elbontotta, a jód legnagyobb részének szürkés
esapadék alakjában le kell válnia, hiszen a jód
úgy vízben, mint. Kf:J.nldathan alig oldódik
A chló1 víz mennyiségét még inkább szaporítva,
a csapadék lassacskán fogy, végül az összes jód
eltűnik és színtelen átlát8"ó folyadékot kapunk.
A chlór ugyanis víz jelenlétében erősen oxydáló
hatású; l1a oxydálható anyaghoz chló1 vizet öntünk, a chlór a víz hydrogénjével egyesül, míg a
víz oxygénje az oxydácziót végzi. A ini esetünkben
az oxydábilis anyag a jód, ez jódsavvá lesz oxy·

dálva, a1nely vegyület vízben egészen színtelenül
oldódik. A chémiai átalakulást a köYetkező
egyenlet magyarázza :

+

+

+

J
5 Cl
3 H 2 0 = HJ0 3
5 HCl
Láthatjuk, hogy 1 egyértékű-súly jód teljes
oxydácziójára a szabad chlórból 5 egyértékű-súly
szükséges De 1 egyértékű-súly káliumjodidból
a jódot kiválasztani, erre is 1 egyértékű-súly
chlór kellett, tehát esetünkben 1 egyértékű-súly
káliumjodidnak összesen 6 cgyértékű-sirly szabad
chlór felel meg.
·
A káliumjodid egyértékű-súlya 165,5, a chlóré
35,4, vagyis 165,5 grm káliumjodidot véve, a jód
kiválasztásá1a és jódsavvá való oxydácziójára a
szabad chlór bál 212„4 grm (6 X 35,4) szükséges
Keressük már most, egyszerű arányosítással, hogy
4 s r szabad chlórnak mennyi káliumjodid felel
meg : s azt fogjuk találni, hogy 3,117 grrn kálium·
jodid Ha tehát valamely chlórvíz 1000 swyrészé·
ben 4 s r szabad chlór van, és 1000 grm ilyen chlórvízbe 3,177 grm káliumjodidot dobunk, színtelen,
átlátszó folyadék lesz az eredmény, amelyben
sen1 szabad chlór, sem szabad jód nincsen, amint
az az előbb elmondottakból önként következik
Ez alapon a chlórvíz meg<izsgálása a következő·
képpen történik :
Lemérünk 0,16 grm júdkáliumot (pontosabban
0,1558 grammot, a föntebbi mennyiség 1/20-részét)
és beledobjuk egy körülbelül 60 köbczentiméteres
üvegdugós palaczkba, majd néhány csepp vízben
a káliumjodidot feloldjuk. Azután a palaczkot
letáráljuk, és a megvizsgálandó chlórvízből 50
giammot belernérünk, végül az üveget bedugjuk
és tartalmát összerázogatással elegyítjük. Ha
a folyadék egészen színtelen és jódpor sem úszkál
benne, a chlórvíz jó, ellenkezőleg a megszabottnál
gyögébb Az esetben, ha a folyadék chlórszagú,
1000 s.r -bon 4 s r -nél több chlórt tartalmaz és •·
chlór dz kitűnőnek mondható "

A jód megtisztításáról
D1

f

TVinkler Lajos egyet.

ta.ná1segédtől
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A megtisztítandó jódot felényi súlyú égetett mésszel és 1%-nyi káliumjodiddal
eldörzsölése 11.tán szublimáltatja Az eljárás legapróbb részleteinek is szabatos
leírása igazolja, hogy Winklei Lajos nemcsak mint kísérletez{! volt gondos, hanem
mint oktaw, tanító is.
Gyógyszer könyvünk szerint az 1/10 szabályos jód-oldat előállításához tökéletesen
száraz jódot használjunk, de hogy miképpen állítsuk elő a tökéletesen száraz fádat,
erre nézve gyógy8zerkönyvünk nem intézkedik Tudva.levő dolog pedig, hogy az
á1ubeli jód csekélyebb mennyiségű vizet úgyszólván mindig tartalmaz úgy, hogy
a megszá1íiás akk01, ha vele pontos oldatot akaiunk készíteni, elkerülhetetlen
Az árubeli jód továbbá gyakran kevés brómmal vagy chlónal van fert6zve
./Jf o h r a jód megtisztítására azt afánlfa, hogy kevés fódkáliummal elegyítve,
nagyobb óraüvegbe öntsük és másik ugyanakkora órnüveggel befödve és papírcsíkkal körűlrngasztva, az egészet meleg homokfürdőre helyezzük Az így meg·
tisztított jód ugyan chló1~ és b1ómmentes, de semmi biztosíték aJra nézve nincsen,,
hogy telfesen száraz is

1

'

'

1

lr

1
1

f

'
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05 Ol!l1CTKE !10)],A
Oq1m1aeMbilí HOi\ CY6JJ11M11pYIOI noc.rre ero pacrnpamrn e TIOJJOB11Hoi1 qacrn
HeraweHoií 113secrn 11 npo11eHIOM 110111111a KaJJll51
l.J.arKoe 0IlHC3HHe Cal\lbIX Ill€JII{J1X TIO.ll,p06HOCieH 1\lieIO)J,a CBH)l.e'IenbCIBYIO'I 0
IOJ\1) T.110 .naHow BttHK.rrep 6bIJI sa60I.JIHBbIM He IOJibKO KaK HCCJie}J,OBa'IeJib, a

IaK)l(e 11 KaK npeno11asa reJJb 11 ne11aror

DJE REINIGUNG VON JOD
Nach Verreibunq mit qebranntem Kalk (2 1) und 1% Jodkalium, wird das
zu reiniqende Jod sublimiert Die qenaue BescMeibunq des Verfahreru bis zu
den Einzelheiten spricht dafür, dass Winkler nicht nui als Experimentatoi,
sondern au.ch als Piidaqoq iiusserst qründlich wai
„Gyógyszerkönyvünk szerint az 1/10 szabályos
jódoldat előállításához tökéletesen száraz jódot
használjunk, de hogy miképpen állítsuk elő a
tökéletesen száraz jódot, erre nézye gyógyszer könyvünk nem intézkedik Tudvalevő dolog pedig,
hogy az árubeli jód csekélyebb mennyiségű vizet
úgyszólván mindig ta1talmaz, úgy, hogy a megszárítás akk01, ha vele pontos oldatot akarunk
készíteni, elkerülhetetlen. Az árubeli jód továbbá
gyakran kevés brómmal vagy chlórral van fertőzve

Moh r a jód megtisztítására azt ajánlja, hogy
kevés jódkáliummal elegyítve, nagyobb óraüYegbe
öntsük és másik ugyanakkora ÓI aüveggel befödye
és papírcsíkkal körülragasztva, az egészet meleg
homokfürdőbe helyezzük
Az így megtisztított
jód ugyan chlór- és brómmentes, de semmi biztosíték arra nézve nincsen, hogy teljesen száraz is

A megtisztítandó jódot felényi súlyú égetett
mésszel és vagy 1%-nyi káliumjodiddal mozsárban
összedörzsöljük Az elegyet kristályosító csészécskébe öntjük és fölébe égetett mész durva porát
rétegezzük. A csészécskét nagyobb alkalmas alakú
üvegedénybe állítjuk, majd száraz hengerüveggel
a csészécskét leborítjuk (1 ábra) Azt hiszem a
rajzból az elmondottak könnyen megé1thetők
Az egész szerkezetet vastag vaslemezre vagy
cseréptéglára vagy homok-fürdőre állítjuk,amelyet
kis lánggal gyengén melegítünk A jód lassacskán
- a hengerüveg felső részére gyönyörű kristályok
alakjában lerakódva - fölszállad "

KALIUMKLORÁT ÉS ALKOHOL

Gyógyszerészi Közlöny 8 398. (1892)
Ennek a recenziónak közlésével szeretnénk do-

kumentálni, mennyire széleskörű volt Winkler Lajos érdeklődése a rzyakorló gyógyszerészet iránt.
Tudvalevő dolog, hogy a káliumchlorátot (kal
chloricum) éghető anyagokkal összedörzsölve,
könnyen veszedelmes robbanás következhetik be

Ennek dacára

1

1

1

1

A felsorolt fo1tőzményektől mentes és a volumetriás oldat előállítására alkalmas száraz jódot,
tapasztalatom szerint a következő egyszerű eljárással kaphatunk :

s e 11 ne ide I

F

e

az osztrák

gyógyszer könyv kommentárjában azt ajánlja,
hogy a káliumchlorátot borszesszel megnedvesítve dörzsöljük porrá. S eh ne ide r A (Pharm
Centralhalle 1892, 332 1) külön kísérleteket végzett, olyféleképpen, hogy káliumchlorát kis menynyiségét bo1szesszel megnedvesítvén, érdes mozsárban pisztillussal m ősen dör zs9lte Az explosio
minden esetben bekövetkezett. Ova intjük tehát
kartársainkat, hogy a káliumcblmátot ne nedvesítsék meg borszesszel, ha azt porrá akarják
szétdörzsölni
Dr. W L.
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A COFFEINU31 NATRIO-BENZOICUM-RÓL
Írta : d1

Winklei Lajos egyetemi n1agántaná.r -

GYÓG YSZE RÉSZI RÖZLÖNY ló 4i3 (1899)

W i n k le r Lajos logiku.san és világos és éppen
egyszerűségével meggyőző gondolatfűzéseiie jellemző

e cikk alaphangja, amely egyben a szeiző gyakorlati

érzékét is igazolja

„A koffein ·yagy t1i1netilxantin vízben ke-véssé
oldható vegyület, 1 s.r föloldására közönséges
hőmérsékleten 80 s 1. víz kell. Így tehát subcutan
injekciók készítésére kcv éssé alkahnas. Éppen ezé1t
01vos-gyak01lati szempontból nagyon fontos Tanr e t tapasztalata, hogy a koffein náüiumsókkal,
különösen benzoesav-as, szalicilsavas és fahéjsavas
nátrium1nal vízben könnyen oldható kettős vegyületeket képez E vegyületek 1 vagy 2 molekula
nátriumsóból és 1 molekula koffeinből állanak
A gyógyszerkincshen eddigelé a következő ilyféle
kettősvegyületek szerepelnek : Coffoinum natrioberizüicun1, Coffeir:iunr natrio-bromaturn, Coffeinum natrio-salicylicum, Coffeinum natrio-eitricurn
E készítmények közül legfontosabb a Coffoinum
natrio-ben?:oiou1n, mely úgy a n1agya1, inint a
német gyógyszerkönyvben lüvatalos De nagyon
lényegcseq eltérő a magyar és a német gyógyszerkönyv készítménye Induljunk ki temetikus alapból. A kristályos koffein képlete: C8 H 10N 4 0 2 ,
H 2 0 ; molekula sulya 212, a nátriumbenzoát
(C 0 H 5 ·COONa H 2 0j molekulasúlya 162; ennek
1negfClelően a Coffeinu1n natriobenzoieumot úgy
kellene készíteni, hogy a két vegyületet a föntebbi
arány szerint vízben oldjuk, majd az oldatot
beszárítjuk A szárnz maradék koffeintartalma
kissé változó attól függően, milyen hőmérnéken
szárítjuk meg a készítményt Ha a készítményben·a komponensek kristályüze megmarad, úgy az 51, 9
százalék ha, az egés7. kristályvíz eltávozik, úgy
57,3% vkmentes koffoint (C 8 H 10N 4 0 2 ) tartalmaz.
.!\ német g3Tógys7.0rkön:yv a köszítn1ény elöúllítási
módját nem közli (egyenlő súlyrész koffeinből
és nátriumhonzoátból készül) csak azt khánja
meg, hogy legalább 45% koffeint tartalmazzon
A magyar gyógyszer könyvben előállítása el
-yan rendelve, tudvalé-Yőlog 3 s r koffcinhől és
1 s r nátriumbenzoátból készül; e vegyületeket
kevés vÍ7.r,cl összedörzsöljük, s a keveréket megszárítjuk. Koffeintartalma attól függően, hogy
milyen hőmérsékleten szárítjuk, kissé változó,
kerekszámban 75%-rn tehetéí A kétfole (ti a
magyar és a német) készítmény összetétele lényegesen különhözv-én, sajátságaik is mások. Így
különösen szembetűnő, hogy míg a néinot készítmény hideg vízben is igen könnyen oldódik; addig
a magyar készítmény hideg 'ízben nehezen oldódik
mert nem tartalmaz a föntebbi okoskodásnak
n1egfGlelő, elegendő mennyiségű nátriun1benzoátot
.A. Coffeinum naüio-benzoiourn külföldi eredetű
eg] ik szokásos rendelés-módja a kö,etkező.:
1

Rp.
Coffeini natrio benzoie;
Aqua destill

2,0
10,0

Solve DS inject. subcut
E reczip~nek, ha magyar készítményt használunk,
nem felelhetünk meg ;* melegen ugyan föloldódik,
de kihűléskor a koffeinnek csaknem fele kristályosan kiválik Ha német készítményt használunk,
az az előht mcnn:yiségű vízben l1idegen _js föloldódik. A fonó,ízben való oldás csak azért indokolt, hogy lehetőleg steril oldatot kapjunk Így
tehát, ha az orvos a föntebbi gyógyszert rendeli,
a reozipe csak úgy korrekt és viillgos, ha a készítményt is rendeli: Rp. Coffoini naüio-benzoici
Pbarm Germ. III. A gyógyszerész ugyan külön
figyelmeztetés nélkül is a német készítményt
adhatná, de akkor szabályellenesen jár cl, mert a
gyógyszerésznek, ha a magyar gyógyszerkönyvben
hivatalos készítmény van rendelve, az e gyógyszerkönyvben leírt minőségű szmtkell kiszolgáltatnia
E sornk ÍlÓja kívánatosnak véli, hogy a gyógyszerkönyv újabb kiadásában, a Coffeinum nati iobenzoicum előállítása úgy módosíttassék, hogy a
készítmény vízben könnyen legyen oldható, ·különben létjogát elveszti Legczélszerűbbnek látszik
a készítményt egyenlő súlyú nátriumbenzoát és
koffein összedör zsölése utján előállítani ; az így
előállított készítmény a német gyógysze1köny' bmr
hivatalossal azonosnak tekintendő A vízzel való
megnedvesítés fölösleges, sőt hátrányos, mert a
kiszá.rítás fükához mérten a készít1nény összetétele
más és más.
A.mi a készítmény maximális adagját illeti,
a magyar gyógyszerkönyvben, jóllehet megkoresztezett készítmény, adagja nincs kitüntetve, de
a koffein adagja meg van szabva (pro dosi 0,1, pro
dic 0,6 grm) ; ennek megfölclően a magyar gyógyszerkön:yvben 11ivatalos készít1nén,y egyszeri legnagyobb adagja a 0,13, napi legnagyobb adagja
0,80 grm volna A német.gyógyszerkönyv szerint a
koffein maximális adagja sokkal nagyobb, ti
0,5, illetőleg 1,5 grm ezzel egybehangzóan, a Coffoinum natrio-benzoicum (mely fele erős) adagja
1, illetőleg 3 grm)
A Magyamrszági Gyógyszerészegylettől kiadott
bővített árszabványban a Coffeinum és C:offeinuril
cit1icum inaximál-dózisa .a 111agyar gyógyszerkönyvé, e1lenbe11 a CoffCinum natrio-benzoicun1 és
Coffeinum natrio-salicylicum adagja a német
gyóg~yszerkön:yvé; 1niért is az értékek összehasonlíthatatlanok

* Egy nagyobb vidéki város gyógysze1tárá.ban egy
minap előfordult ilyen eset nagy zavart okozott ; az
orvos ki±Ogásolta, hogy az oldatból a só ki\· ált. Isnicitelt
kísérlet után kartársUnk hozzánk fordult fölvilágosítá.sé1 t. Ez a körühnény adta rneg az in1pulzust az-egész tanulságos közlen1ény megírására„
Szerk."
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CZÉLSZER Ű GUMl\HZÓKÉSZÜIÉK
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Winkle1

La.jo~tól
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GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY 8 553 {1892)

W i n k l e r Lajos ötlete8ségét, a gyakorlati élettel
való szoros kapcsolatát bizonyítja ez a kis javaslat
Szerényen a Hazslinzslcy-féle gyógyszertár tárája
mögé húzódi/c, de ezt tette alc/cor is, mikor a porkapszulák higiénes kinyitására szerkesztett befúvógépet,
előbb Kriegner Györggyel (Gy Közl. 7 740. 1891),
majd Grósz Samuval (Gy Közl 15 409
1899) közösen ismertette

Minden gyógyszertár expediáló asztalán ott
látjuk a szélesszájú üvegecskét, gummi oldattal és
kis ecsettel. A gumrnioldat az üveg nyakában megszárad és a,zt mind vastagabb és vastagabb kéreggel vonja be úgy, hogy végül az ecset is be-beragad;
ezt elkerülendő kénytelenek vagyunk a megszáradt
gummit időnként lekapargatni Időszerűnek látszik
ezt a gum1nis edén:yt, amely semmiképp_en _·se1n
díszíti a recepturát, célszerűbbel és jobbal hé!yettesíteni E sorok írójának a budapesti Hazslinszky-féle gyógyszertárban alkalma volt egyszerű
gummizó kész.ülékct látnia, amelynek mintájára
kés.zült a r;,tjzban feltüntetett készülék
A készülék leglényegesebb része a gummitartó
edény, amely körülbelül 2 cm átmérőjű és 15 cm
hosszúságú, felső és alsó részén megszűkített
üvegcső A felső részébe jól záró dugó, az alsóba
kis spongya van beleillesztve
Ez a gummitartó üvegcső fémből való fedélbe
van beleerősítve, amely porczellántégelyre reáillik
A porezellántégely aljára néhány csöpp vizet öntünk ; ez megakadályozza a gummispongya kiszáradását Az üvegcsőbe gummi, vagy deo,:trin oldatot
vagy pedig onyvnek ecetsavas oldatát öntjük és
megvá1juk, míg a spongya ·gummi-oldattal téleszívódott, ekkor azután dugójával jól elzárjuk

1/
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A készülék fö előnye, hogy roppant takarékosan
bánhatunkja ragasztószerrel, továbbá hogy nem
szárad be és nem porosodik Egy idei használat
után a gummioldat csak lassan szivárog a spongyába, de csakkikellnyitninéhány pillanatra a dugót
és a bajon segítve van A spongyával gyorsabban,
egyenletesebben és vékonyabban kenhetjük a ragasztót, mint ecsettel, ezért célszerűbb ragasztó
készüléket ki sem lehetne gondolni. Az alsó edény
tetszésszerinti elegancziával készülhet és így a
készülék a recepturának vagy íróasztalnak csak
dfazéül szolgál

A „DECOCTU~i SALEP" ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL
GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY 8 766 (1892)

Winkler Lajos figyelmét, mint a gyógyszerészi
lap főmunkatársáét, a recepturai problémák sem
kerülték el, mint azt az aláhbi cikkecske igazolja.
Teljesség kedvéért itt jegyezzülc meg, hogy K
Karlovszky Geyza tanársegéd társával (aki 'később
hosszú évtizedeken át volt a „Gyógyszeiészi Közlöny" szerkesztő-kiadója) közösen ismertette az
1888-ban megjelent II. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv kémiai tészét („Zsebkommentár, Orvosok és
gyógyszerészek számára") Mintaszerűen tömör fogalmazásban, világos nyelvezettel, a korabeli tudómány
színvonalának igényességével Ennek a kis műnek
„Tájékoztató" címet viselő előszavából vesszük az
alábbi részleteket · „
Itt egyeUJre csak a chemiai
részt kommentáljuk
A pharmacognosiai é8 ún
gal.enusi rész kommentálásával, ha időnk engqdi,
esetleg komplett egésszé /cerekitjűk ki e kis munkát
,,
A magyar gyógyszerészet nagy vesztesége, hogy
e11 e 1ná1 soJ' nem ket ült

"A Salep-gumók, mint tudjuk, különféle
Orchideáktól származnak, minők az Orchis Morio,
0. mascula, 0. militaris. A száraz gumók körülbelül
25% keményítőt, továbbá vagy 50% gumiszerű
anyagot tartalmaznak, ezenfelül kevés fehérje és
cukor is van bennük A Salep gumókból készülő
Decoct. Salep, az orvosoktól gyakran rendelt
gyógyszer, azonban gyógyszerkönyvünk e gyógyszer mikénti elkészítéséről nem rendelkezik, úgy hogy az a gyógyszerészre 'ran bízva,
A Decoctum Salep nem is ·valami szerencsés elnevezés, sokkalta helyesebb azt Mucilago Salepnek
hívni, mint ahogy azt H a g e r is nevezi, Handbucl1 der Pl1arm. Praxis cín1ű isn1e1 t n1nnkájában
A Decoct. Salep vagy a Salep gumó durva
porából, vagy igen finom alkoholizált salep-por hói
készülhet A durva Salep-porból úgy készítjük,
hogy azt előbb hideg vízzel fölkevergetjük, majd
az egészet 10-15 percig főzzük, végül ruhán
leszűrjük, ugyan szép tiszta kinézésű decoctumot nyerünk, szebbet, mint az alkoholizált

....
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porból készített, de az utóbbi kétségtelenül
hatásosabb
Az alkoholizált porból ügy készül a decoctum,
hogy a port előbb a rendelt >Íz kis mennyiségével
a,z orvosságos üvegben erős rázással összeelegyítjük, majd a többi vizet felforraljuk és még azon
módon fouón palackba öntjük Az így készült
decoct Salcp kiBSé zavaros, sűrű folyadék, amelyből a Salep-por többé nem válik ki, mert a forró
víz hőmérsékletén a gu1ni azonnal oldatba rnegy,
tO\ábbá a keményítő is megduzzad Ez a készítés
mód tehát leginkább ajánlható A Salep-por
könnyen összecsomósodik akkor, ha a hideg v-ízzel
nem rázogatjuk azonnal össze .Azonban ez könnyen
és biztosan elkerülhető, ha a Salep-port előbb
ugyanannyi súly11 cukor-porral elegyítjük
Némelyek hideg vízzel is készítik a Salcp
„dccoctum" -ot, úgy hogy az alkoholizált port a

;i

hideg vízzel egyszerűen összerázzák, de ez a mód
egyáltalán nem helyeselhető, mert ilyonko1 a gumi
ugyan részben oldatba megy, de a keményítő
változatlanul marad Idővel az ilyen km erékből
a Salep-por a palack fenekére lerakódik és erősen
összetapadó tömeget képez, amely a legerősebb
rázáskor sem oszlik el töhhé egyenletesen
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Adott eset alkahnából megcnnlékezünk e készít-.
inény szokásos előállítási inódjairól. Egy "\·idéki kartá.rsunkat ugyanis nemcsak följelentették, de el is
ítélték súlyos pénzbüságra, állítólag e kószítn1ény helytelen előáUításáé1 t. Li\._z ítél8t tennészetesen jogtalan,
rnert a Dec. Salep nen1 lévén hivatalos készítrnény,
készítését a Magyar Gyógyszerkönyv nem írja elő, s
így az iHető gyógyszerész nem követhetett el kihágást,
ha a szokásos előállítási 1nódok közül bárrnelyiket alkalmazta is''
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KARBOLSA V ÉS NYERS SÓSAV
GYÓGYSZERÉSZI RÖZLÖNY 7 8 (1891)

W i n k le r La j o s egy gyakorló gyógyszer ész
véleményét finom tapintattal, mégis némi iróniával
helyesbíti. Nem 'estellte lclói gázzal telitett telitett
tömény sósavval reagáltatni a fenolt, annak bizonyításárn, hogy a vidéki kolléga feltételezése, miszerint a fenol és a tömény sósav között szinte explózióig fejl6dő heves reakció jöhet létie, téves
Nyilván tömény salétromsavval reagáltatták a fenolt és éppen ezéit a két utóbbi amúgy is inkompatibilüására hívja fel a figyelmet
J ellemzö e cikkecske, hogy W i n le le r Lajos
nem elégedett meg azzal, amit leírva talált, hogy
_ti a lcló1 és a fenol közti 1ealcció ne·m veszélyes,
hanem saját maga kísérletileg győződött meg róla
Ugyanakkor
egy pillanatra felcsillan
belőle
Winkler jellegzetes hu1no1 iránti érzéke is,
amely előadási módját egyénileg oly vonzóvá tette
Egyes mondásai hosszú éveken át továbbéltelc az
egymást követő gyógyszerészhallgató generációk között, sőt továbbfejlődtek úgy hogy a végén az ötlet
sz'111őatyja, 1naga TV ln- k le r sem ismert t'olna rá
„A Gy. K. legutóbbi számában X Y gyógyszerész úrtól érdekes cikk jelent meg, amelyben
arra figyelmezteti a t kartársakat, hogy nyers
sósanal, folyós ka1bolsavat ne elegyítsenek, mert
az esetben, ha a nyers sósav szabad cl1lort tartalmaz, veszedelmes explosio állhat be.
Ismeietes, hogy a szabad ehlór, mint azt
különben X Y űr is megjegyzi, a phonoha
substituálólag hat, és phenol chlorszármazékai
keletkeznek. De ez nem történik lényegesebb
hőfejlődéssel
Hisz a phenol chlórszármazékait
ugy állítják eló, hogy phenolba bőségesen vezetnek
chlorgázt, sőt az egészet föl is melegítik, de azért
a chémiai ha.tás explosioig :qem fokozódik és íg:y
gondolnunk sem lehet arra, hogy az aránylag csak
igen kevés szabad chlorral fertőzött n:vers sósav
olyan heYesenhatna a folyós kar holsana' Nagyobb
biztonság kedvéért a dolgot megpróbáltam.
Tömény füstölgő sósavat chlorgázzal telítettem

Ebben a sósaYhan tehát annyi szabad chlór >olt
amennyi csak lehetett, dacára ennek, folyós kar bolsavat öntve hozzá, összerázás után, a chlórgáz
eltűnt ugyan, és a chlorphenol kellemetlen szaga
volt érezhető, jeléül annak, hogy a chemiai hatás
megtörtént, dc észrevehetően nem melegedett meg
a folyadék
Az explosionak tehát más okának kellett lennie
Figyelmesen ohasva X. Y úr cikkét, mindjá1t
rájövünk, hogy tévedésből conc salétro1nsav vo1t
conc sósav helyett használva vagy esetleg olyan
sósa,, amelybe valami oknál fogva töhh százalék
salétiom kmült
A conc. salétromsav - inint ismeretes, -- ugyan
erélyesen hat a phenolrn; főleg trinihophenol
(pioiinsav) keletkezik, do mellesleg egy kevéssé
is1nc1 t gyantás anyag is és nitrogénmonoxyd és
dioxyd gáz is fejlődik
Így érthető csak, iniért áradt szét „szú1ós szagű
és vörösbarna színű gáz" ; oz no1n lehetett n1ás,
mint a nitrogéndioxyd Különben X ~; úr még a
picrinsa-yat is tisztán állította el6 0 ug~yanis,
a savból ki,álott anyagot fonó vízzel kivonta;
a kihűléskm az oldatból sá1ga pelyhek 'áltak ki
Említi, hogy a ké1 déses vegyület, a hli1 t élénk
sárga színiíre festi, hideg vízben kevéssé, forróban
jobban oldódik A világossárga színű vizes oldat
ammóniától sötétebb színűvé i,álik
Semmi kétség tehát, hogy a kérdéses yegyület
picrinsav v-olt és nen1 a phenolnak vala111i cl1lorszárn1azéka
Nyugodtan önthetünk tehát conr„ nyers sósa;hoz nyers kar holsavat, nem kell explosiotól tartanunk
Hisze111, hog:y X Y. űr e uikkee;skén1et elolvasva, meg fogja „nyers sósa:vát'' \·izsgálni,
nem salétromsav-e az, ·vag~y salétromsa1;at hősé,
gesen tartalmazó sósav, sőt alkalom adtán talán
e lap olvasóival is közölni fogja vizsgálatai eredményét, és így az explosió valódi okát is fel fogja
deríteni
D1 Winklm Lajos
eg1 et tanársegéd
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A WINKLER CENTENÁRIUM PROGRAMJA
MEGNl'lTÓ

1963 április 24 szerda

délelőtt

g 30:

4 K H Lüdde (\~ eirnar ):
A relati,analízis a.lkaln1azási lcl10tősége egy
modern gyógyszerköny-vben
.5 Jlf. 8arsunova, V Schumz (Pczsony):
A ·kötőanyag nélkül 'égzett rétegkromatográfia alkalmazásának lehetóségei a g}ógy szerellenőriés terén
6 Burgei K (ELTE Sznnetlen és Analitikai
Kémiai Tntézete, Budapest): Poli\ itamin készítmények a.nalitikai ellenf5rzPsérő1

10,30-kor

Ünnepélyes megnyitó és üdvözlések
a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében

*
WINKLER EMLÉKÜLÉS

A 1\iagyar Tudományos Akadémia dísztermében.

1963. ápiilis 24, szerda délután 15 órakor

Uléselnök : Erdey László
Schulek Elemé/ (ELTE Szervetlen és Analitikai
Kémiai Intézet, Budapest):
Megemlékezés \\Tinkler Lajos propesszonól
születésének 100. éYfmdulóján
Szabó Zoltán (József Attila Tudományegyetem,
Szenotlen és Analitikai Kémiai Intézet, Szeged):
\\Tinkler Lajos kutatómunkássága a fizikai
kémia. területén
196J áp1 ilis 25, csütörtök reggel 8,30-km
Üléselnök : Schulek Elemé1
Erdey László (Műszaki Egyetem Ált11l:í.nos Kémiai
Tanszék, Budapest):
Megemlékezés Winklei Lajos súlyanalitikai
munkásságáról
8za1Vas Pál - (Kossuth Lajos Tudományegyetem
Szcn etlen és Analitikai Kémiai Intézet, Dob1 enen):
iVinkler Lajos munkássága a térfogatos analízis tcr ületén
Végh Antal (BOTE Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Budapest):
V\Tinkle1 Lajos a g,yógyszerészkérnikus

GYÓGYSZERÉSZETI TUDO~L\NYOS ÜLÉSSZAK

Szünet

llh

7 8ch11lek E, Rernpmtné Horváth Zs Lásztity
Alexandia (ELTE) Szcnetlen és Analitikai
Kémiai Intézete, Budapest) Szenn)Ezésként
előfo1 duló fén1ionok összegyűjt.ése és kimutatása oxicellulézon s ennek gyógyf:zcr kö11yvi
vonatkozásai
8 Vida L (Országos Közegrbségügyi Intézet):
Bázikus an;yagok izolálása forclított kiiázással
9 Végh A, Szász Gy, Papp 0 (BOTE Gyógvszerészi Kémiai Intézete, 13udapest):
Új eljárás a cink-~zenn;;czés kimutatására.
gyógyezeralapan y agokból

12h
10 JJforvay J, Stájei G-né (SzOTE Gyógyszerészi
Vegytani Intézete, Szeged):
Szü11pato1nilnetikus ans agok 1 ézkcnnplexeinek füton1ct1iás és paphk10111atog1áfiás ·vizsgálata
ll Benkő F (16/35 gyögyszeitár, Derecske):
Kis n1cnnyiségű réz ki111utatása papÍl k10111atográfiával ';aSkészítn1ényekben
12 Barcza L (ELrrI~ Szcr\·otlcn és .Analitikai
Kémiai Intézete, Budapest):
Nehézfé1nsók szahítd sav, vagy bázisos só
sze11n:yezettségénck kin1utatása
13 Hollós .Jen/J (C~hinoin (}yógyszor- és \1-pgyé-sljeti
~rermékek (iyá1a, Budapest):
N ehézfén1-szenn·yeződések 1- izsgála ta

I. GYÓOYSZERAKALI1IKAI SZEKCIÓ

'' Magyar Tudományos
F'elolYa.só üléstermében

\kadémia I

emeleti

1963 ápnlis 27, szombat
8,30

196J ápiilis 26, péntek
8,30
1 W

Poethlce (Jena):

A 2,4-dinitrohalogénbenzolok analitikai alkaln1azásá1 ól
2 R. I'ohloude/,;-Fabini, W Fürtig (Greifswald):
Megjegyzések a dehidroaszkor binsa' rnikroanalíziséhez
3 H Oelschliiger (Hamburg):
A Librium ncYÜ ataraktikum (1-klór-2-metilamino-5-fenil-3 H-1„1-benzodiazepin-4-oxid)
polar ogr áfiás viselkedése.

Flode1e1 L Honáth V (EgFsült G1óg)szmés Tápszergyár, Budapest):
Kolorimetrjás eljárás alkaloidasze1 {í an3,'agokat tartalmazó í'}Ógysze1 készítmén} ek hatóanyag t.arta.lmának n1cghatározására pik1 átjaik alapján
15 Jlf. Hennebe1g (Varsó):
A klórpro1nazin és szárn1azékajna.k 'iZsgálata
r étegkr oma togr áfiá 1al
16 Si1nonyf I Toká1 G (}~g) l'Riilt Gyógy~ze1é~ Tápszergyár, Budapest):
lJj n1ódszerek fcnotiazin-szá1111azékok \:-izsgálatára

H

.L
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9,30

F Pelle1in (Párizsi Egyetem Gyógyszerészeti
Kara):
Szerves vegyületek reagensek segítségével való
meghatározása kivonás útján: gyógyszeranalitikai alkalmazási lehetőségek
18 Gracza L, Lőrincz Cs. (Kőbányai Gyógyszerárugyár Növénykómiai I.aborató1iun1a,
Budapest):
Amfi-indikátorok vizsgálata.
19 Bayer T, Posgay G-né, JJ1ajlát P, Farkas 8
(Országos Gyógyszerészeti Intézet, Budapest):
Pwinvegyületek reakciókészsége és meghatározása nen1vizes közegben
17

Szünet

Uh

20 Vinkler E, Szabó J, Vaiga

T, Gaizer F
(SzOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézete,
Szeged):
Megjegyzések a brómaoeto- és brómvale10karba111id azonossági vizsgálatához és tartalmi
meghatározásához.
21 Takács JJf (BOTE Gyógyszerészi Kémiai
Intézete, Budapest):
Kálium-sók nátriu1nszennyezésének kimutatása papírelektroforézissol
22. Bayer J (Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest):
Megjegyzések a kristályos vitamin Br 2 hatóanyagtart,ahncí na.k meghat,ár o<zAsR,hoz

12h

23 JJiizsei A., Szabó A

(Gyógyszeripari Kutató
Intézet, Budapest):
Eljárás grizeofülvin mennyiségi meghatáro-

zására
24 Milch Gy (Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti

Termékek Gyára, Budapest):
Szulfonamid elegyek ulhaibolya spektrofotometriás meghatározása II. Suporseptyl, Salvoseptyl és Quinoseptyl meghatározása
tabletta elegyben Mar badal és Supronal
alkotórészeinek meghatározása
25 Görög 8. (Kőbányai GyógyszerámgyáÍ, Budapest):
,J 5 -helyzetű kettős kötést tartalmazó szteroi„
dok bromatometriás meghatározása
26 Kolos E, Fersch T (Reanal, Budapest):
Adatok a kozmásolajok szalicilaldehides reakciójához

7. évfolyam 3. szám

2. Selmeczi B, Kedvessy Gy. (SzOTE Gyógyszcrtechnológiai Intézet, Szeged):
.'.\ cukorszirup egyes fizikai és fizikai-kémiai

sajátságainak befolyása a drazsirozás

ei

ed-

ményére
3 Hmtobágyi Gy, Tóth B.

(Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest):
Szórópisztoly alkalmazása a drazsirozási technológiában.

9,30

4 Eze1 E, Rakitovsuky T

(Kőbányai (]yógyszcrárugyár, Budapest):
Tabletta alapanyag homogenitásának vizs„
gálata rádióaktív izotóp segítségévol
5 Takács G , Erdős 8 (Egyesült Gyógysz01 és
Tá pszergyár) :
Nyújtott hatásl1 készítmények
6 Küttel D (Vas megyei Tanács VB. Gyógyszertári Központja, Szombathely):
Egyes hidrofob gyógyszerek Tweonckkel töri
ténő szolubilizálásának kolloidkémiai vonat„
kozásai

Szünet

Uh

Thoma, E Ulmann, P Loos (:'lfönchen):
Felületaktív kvaterner arnrnóniurnvegyületek
és zsíralkoholszulfátok meghatározása flokul-

7 K

lációs reakcióval
8 };fikolics K. (5/17 gyógyszertár, Sopron):

Ujabb eredmények az oldásos mikrokrisztalloszkópiás eljárásnak gyorsúzsgálatként való
alkalmazásában.
9 P Schiller (Pozsony)
_l\.utomatjzált analitikai üze1nellenőr zés a gjrógyszeripar ban a {3-v-isszas~órás segítségével
12 11

B , Pogány J., Tóth 1' (Chinoin,
Gyógyszertechnológiai Kutató Lab01atóriuma,
Budapest):

10. Láng,

\lizsgálatok a rnikrokristál:y-injekciók tocl1no-

lógiája kör éhen
F. 111.achovicova (Pozsony):
Kéhány alkaloida stabilitásának papírkrornatográfiás yizsgálata injekciós oldatokban.
12 Bánhalmi Z. (Magyar Néphadsereg Egészségügyi Szolgálata, Budapest):
eltartása
Injekciós gyógyszerkészítmények
n1űan:yag ampullában

11

II GYÓGYSZERTEOHNOLÓGIAI SZEKCIÓ

(A Magyar Tudományos Akadémia II emeleti
nagy előadótermében)
1.963 április 26, péntek
8,30
1 F 111odrzejewski (Lodz):
Gyógyszerészeti szuszpenziók

ij

·.•.·
•...•.

1963. április 27, szombat
8,30
13 8. Pop, P Petcu, 1. Ban, JJi K01y (A kolozs·yári 011:·osi és (Jyógyszerészeti Intézet 1'~arn1a
kodiná111iai tanszéke Fa1n1akognoziai tanszéke és c;alenusi C~-yógysze1 észet tanszéke):
_,!\_ liofilizálás alkal1nazása eg;yes növén} i drogok
szárazkivonatának előállítására

1.

1963. március
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Szász K , Far ka8 J , Takács J , Tettamanti K
(Kőbányai Gyógyszeiá1 ugyár, Budapest):
Clyógynövényck korsze1 ű extrakciója
15 Soltész J., Bakó S (Biogal Gyógyszergyár,
Dob1ecen):
Ki,:·oná~l kísérletek Yaleriana gyökérrel.
H

9,30
16 Tanay J (5/20 gyógyszertár, Soprnn):

'\1ik10módszer a zsíradékok és zsíros olajok
~

,jódszámának meghatározáBára brórnklór

mérő

oldattal. (Előadója: Madaras László, Sop10n)
17 Kovács L (SzOTE Gyógyszertechnológiai Intézete, Szeged):
Adatok a jódbrómszám meghatá1ozás különböző módszereihez:
18 Bognárné Labancz K., Füzyné Cserenyey Edit,
Lu.kinichné Hartyáni Kornélia, Hu.szthyné
Kovác8 Erzsébet, Almássyné Böhm 1Vlárta
(i04-es gyógyszertár és BOTE Közegészségtani
Intézet, Budapest):
Mikrnbiológiai változás a FoNo néhány készletben tartható oldatában
Szünet

11"
19 Éllő I

(Országos Gyógyszerészeti Intézet,
Budapest):
Sze1nkenőesök technológiája és diszperzitásfoka
20 Stenszlcy E, JJiészáros Gy-né, Lázár J, (HajduBiha1 megyei Tanács kórház gyógyszertára
és Központi Laboratóriuma):
Oxitetraciklin tartalmú szemkenőcs vizsgálata
21 Horváth D. (5/19-es gyógyszertár, Sopron):
Kenőcsök víztartalmának változása gyógyszertári tárolásuk alatt
12"
22 Szepesy A. (BOTE Gyógyszeiészeti Intézet, Budapest):
A reológia alkalmazása a gyógyszerészetben
23 Fényiné Demény JJf., 1Wohay J, JJfózes Gy.,
Vámos E. (1fagyar Asványolaj és Földgáz Kí sérleti Intézet és Veszprém megyei Tanács
Gyógyszertári Központja, Veszprém):
Néhány gyógyszerkönyvi kenőcs reológiai
vizsgálata.
24 Szűcsné Császár E . (BOTE gyógyszerészeti
Intézete, Budapest):
.A percutim penetráció in vivo vizsgálata
IIL GYÓGYNÖVÉNYKU'.FATÁSI SZEKCIÓ

(A Magyar Tudományos Akadémia lI emeleti
kis előadótermében)
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feldolgozási módja, alkalmazása, a nyersanyag
és készterrnék értékmé1ési módszerei
2 Jovánovics JJf-né, 1Jiá1k G, Hörömpő L,
Szász K. (A Kőbányai Gyógyszerárugyár
Növénykémiai és Farmakológiai Lab01atóriu1nai1 a l(ertészeti ICutató Intézet Dísznövény
Osztálya, az Onkopatológiai Kutató Intézet,
Budapest):
A rózsameténg (Catharanthus roseus G . Don)
vizsgálata
3 D A. 111wavjova (Pjatigorszk):
A kaukázusi aggófű, mint a platifillin és
egyéb alkaloidák kiindulási anyaga
9,30
4 .Máthé I, Földesi D, Szabó Z-né, Sárkány
S-né, Tétényi P (Gyógynövény Kutató Intézet, Budapest):
Szternid hormonalapanyagokat szolgáltató
néhány Solanu1n faj botanikai és kémiai összehasonlító vizsgálata.
5 Verzárné Petri G, Sárkány S. (ELTE Alkalmazott Növénytani és Szövctfejlődéstani Intézete, Budapest):
Dat.ura stra1nonium - varietások alka.loidáinak képződése és megoszlása az egyedfejlődés
folyamán
ll"
6 Novák l, Buzás G, lJlinker E., Koltai JJf,
Rédai L (SzOTE Gyógynövény- és Drogisrnmeti Tnté7.et, Swgerl):
Beszán1oló a Ruta graveolens spaz1nolitikus
hatású anyagáról
7 Rácz G, Fazekas B, Horváth G (Ma1osvásá1hely):
Filadelfin, egy triuhomonacid hatású antibiotikum a jezsámen (Philadelphus coronarius
L ) virágaiban.
8 Tétényi P , Lőrincz Gy-né, Szabó Z-né, Vágújfalvi D (Gyógynövény Kutató Intézet,
Budapest):
Mák infraspeci!ikus kémiai taxonok alkaloidaösszetételének ontogenetikus alakulása
12h

9 Halmai J (BOTE Gyógynövény- és Drogismereti Intézete, Budapest):
Egy gyógyszerész segéd végrendoletei a XVII
századból.
10 R. Szentpéteiy G, ]Jf Nyomái1cay K., Sárkány
S. (ELTE Alkalmazott Növénytani és Szövetfejlődéstani Intézete, Budapest):
A hazai gyógyhatású Valerianák cholin- és
alkaloidatartalmáról
11 Váradi J. (BOTE Gyógynö>ény- és Drogismereti Intézete, Budapest):
A Dikonirt (2,4-D Na) hatásának előzetes
tanulmányozása az Atrnpa belladonna L
levelének alkaloida-tartalmára.

1963 április 26, péntek
8,30

IV. GYÓGYSZERKUTAIASI SZEKCIÓ

1 A JJiuravjov (Pjatigorszk):

A Szo\jetunióban található édesgyökerek új

(A Magyar Tudományos Akadémia II. emeleti
nagy előadótermében)
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·""
1.963 ápnlis 26, péntek

Gyulladáscsökkentő
dek előállítása

I5h

1 Kasztreine1 E, BorsyJ, VaighaL (Gyógyszeiipari Kutató Intézet, Budapest):
Alkoxi-bo:nzoesavak görcsoldó hatású bázisos
észter ej.
2 Pálosi -"I, Gyö1gy L, Nádor K (i\l[TA Kísérleti Onostudornányi Kutató Intézet Gyógyszerkutatási Osztálya, Budapest):
Vizsgálatok külünböző támadáspontú kolinergbénítókkal a. kolinorg receptorok inegis1nerése
szempontjából
3. Koczka ]{ , Kóbo1 J , Bernáth G (,József
j_\ttila rl'udo1ná.n3·eg_yete1n Szerves Kémiai
Intézete, Szeged):
Konfiguratí-v kor1elációs 'iizsgálatok és koníigu1áció n1cghatározási kísérletek a morfin
és- ·yele rokon ·veg:y•"iiletsorozatokban

hatású malonsa vdianili-

11 Tuba Z , Tóth J , Szpmny L (Kőbányai
Gyógyszerárugyár, Budapest):
Nitrogéntartalmú kor tikoszteroidok előállítása.
V BIOLÓGIAI SZEKCIÓ

(A Magyar Tudományos Akadémia ll
kis előadótermében)

emelet

1963 április 27, szombat
8,30

1 Simon 8. (Gyógyszeripari Ellenőrző Laboratórium, Budapest):
A Line-teszt-D vitamin biológiai értékmeghatározás becslés helyett, n1é1 é,ssel való v-égzése.
2 Gergely J_, Kulcsá1 A (DOTE Gyógyszertani
Intézete és I Belklinika):
A hormonális rniliö és a n1á_jkárosodás összefüggéseiről

16 11

4 Szabó L, L Weilnann J_ (BOTE Szerves Vegytani Intézet és az OKI Biológiai Osztálya,
Budapest):
Sztrichnin lebontási ter 111ókei és azok far n1akológiai vizsgálata
5 Lévai L (Egyesült GyógyRZer- és Tápszergyár,
Budapest):
Reakciók szelektív lefolytatásának és irányításának kérdése ipari szintéziseknél
G Halmos Jli , !( ovács Ö (József Attila Tudo111án:yeg:yete1n S?:erves Ké111iai Intézete, Szeged): 16a-cián-Ll 5-prngnén származékok hid10lízisén0k tanulmányozása
Szünet

1 íh

7 Dóm L-né (BOTE Szerves Vegytani Intézete,
Budapest):
Sa-van1id-kötést ta1 taln1azó
hisz-kvaterner
a1n1nóniu1n sók
8 Hmsányi K, Kmbomts D, Kiss P (Chinoin,
Budapest):
X-szubsztituált y, y-clifenilpropilamin szár1nazók előállítása.
9 Hmsányi K, Tcffler F. (Chinoin, Budapest):
Izo1n1e1axáns hatású 2-aniino-benzoxazol veg_y ületek új szin-Sézisc
J8h

10 Kovatsils Jli , Tóth E
árugyár, Budapest):

(Kőbányai

Gyógyszer-

3 L

Reviczky A , Szántó L., G1ynae-us T
(Országos Reuma és Fürdi5ügyi Intézet,
Budapest):
A pajzsmi1igy funkciójának 1,,;-izsgálata izotóp
jód-131 segítségével Kísérletes vizsgálatok a
szerotonin antagonista és szerotonin stabilizátor anyagok pajzsmirigyre gyakorolt hatásáról

9,30

4 ]{elemen Ágnes (Gyógyszeripari Kutató Intézet, Budapest):
Pankreatin tripszin, amiláz és lipáz tartal1nának 1noghatározása
5 Heitész Z (Korányi Frigyes és Sándor közkórház Baleseti Belgyógyászati Osztálya,
Budapest):
Gyors eljárás biológiai anyagok arzéntattal1nának meghatá1ozására
1963. április 25, csiltö1tök
I4h városnézés
19h operaelőadás

1963. áp1ilis 26 , péntek
211' bankett a Yárosligoti Gundel étteremben
1963. április 27 , szombat
lüh városnézés
15h indulás a Budapest-Székesfohérvár-Balatonfüred-Tihany-Veszprém-Budapest
kirándulásra, visszaérkezés 1963. április 28
v-asá1nap 22 órakor
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