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1. A v í z syn tnes i s e közönséges hőmérsóknól. 

Döbe re ine r vette észre 1824-ben a platinszivacs azon tu 
lajdoiiságát, hogy Hydrogént nagy mennyiségben képes fölvenni s 
levegő vagy Oxygén jelenlétében, annak egyesülését az Oxigennal 
előidézni. Az egyesülésnél fejlődő hő nemsokára izzásba hozza a pla
tinát s bekövetkezik a Hydrogén meggyulása. A platina ezen tulaj
donságát fölhasználta Döbere iner a nevén ismert gyújtókószülé-
kek előállítására. 

Ha a platinát agyaggal, vagy más indifferens anyaggal go
lyókká vagy kicsi hengerekké idomítjuk, akkor — kellő mennyiségű 
higító anyag jelenlétében — a Hydrogén oxydatioját folytonosan, a 
gáz meggyulása nélkül hajthatjuk végre. Ezen ismert tényre támasz
kodva, a víz közönséges hőmórsóknél való képződésének demonstrá
lását következőleg összeállított készülékben eszközlöm. 

Fehér, jól kötő agyagból és — platina helyett — úgynevezett 
Palládium-feketéből vagy Palládium-szivacsból, (ezen fém még alkal
masabbnak találtatván a kivánt czélra) 35—40% Palládiumot tar
talmazó golyókat készítek, a mi akként történik, hogy a használatba 
vett agyag víztartalmát tekintetbe véve, belőle megfelelő mennyiségűt 
kevés vízzel s a lemért Palládiummal jól elgyúrva, golyókká ido
mítom, melyek előbb közönséges hőmérsóknél, utóbb enyhe meleg
ben száríttatnak meg, s végre a gázfúvó lángjában, platina-tégelyek
ben kiizzíttatnak. Még nedves állapotban átfúrom a golyókat s pla
tinadrótra erősítem. Két-két ilyen, 12—14 m/m átmértijti golyó, egy 
15 ctm. hosszú, 25 m/m átmérőjű üvegcső két végébe illesztett 
kautschuk-dugóba erősíttetik meg, a golyók drótját e végre üveg-
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csövecskékbe forrasztván. A kétíúratú dugók más két lyukába a 
durranó gáz bevezetésére s a képződő vízgőz elvezetésére szolgáló 
csövek alkalmaztatnak. A durranó gáz legkényelmesebben elektroly-
tikus úton állítható elő, s a kautschuk-csövek és dugók kímélése 
szempontjából, (az Ózon elvonása végett) Jódkálium oldatán s erre 
tömény kénsavon át, közvetlenül a golyós csőbe vezetendő. Ha a 
golyókat a kísérlet előtt kiizzítottuk, rögtön megkezdődik a víz ké
pezése s oly mértékben történik, hogy az előadásokban rendesen 
használtatni szokott kis, Bunsenfóle durranó lóg fejlesztő 
golyós csőben teljesen vízzé egyesíttetnek, s az elvezető csövön víz
gőznél egyéb nem távozik el. Néhány perez múlva a csőben annyi 
víz gyűlik össze, hogy kiönthető és vele a szokott felismerő reak-
tíók, p. hatása káliumra stb. megtehetők. Vagy pedig száraz levegőt 
szívunk egy idő múlva a golyós és vele összekapcsolt U csővön át, 
mely rózgálicz oldatában áztatott s utóbb a kristályvíz tökéletes 
kiűzésóig hevített horzsakő darabokkal töltetett meg, mely esetben 
a daraboknak a kristályvíz fölvétele folytán kiálló, s messziről is 
igen jól kivehető megkékülése jelzi a golyócsőben megtörtént víz-
kópezést. 

A golyócső 1/i óráig tartó kísérletezés mellett csak alig észre
vehetően melegszik meg. De 5—6 óráig tartó folytonos működésnél 
is messzemarad hőmórsókóben a 100° alatt. 

2. Szerves vegyek syn thes i se , n a g y feszül tségű elek
t romosság b e h a t á s a á l t a l Szénoxyd, Mocsárlég és 

Hy drogénre. 

E folyamat, melyről már más helyen megemlékeztem,1) 5 perez 
alatt demonstrálható. Bármilyen ozontkópző csövet használhatunk, 
melynek fegyverzeteit nagyobbfajta Buhmkorff inductorral kapcsoljuk 
össze, ez utóbbit 4 Bunsen-elem által működésbe hozva. A vegyi
leg tiszta állapotban előállított s egyenlő térfogatokban, kevert Szén
oxyd, Mocsárlóg ós Hydrogón, a gáztartóból egy vizes mosóüvegen 
s egy-két, tömény kénsavval töltött mosópalaczkon át, tiszta íaolajat 
tartalmazó edénybe vezetendő, esetleges Aeter, Alkohol nyomok töké* 

») Vegytani Lapok, II. k. (1884.) p. 196. 
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letes eltávolítására, s innen az ozontképző-csőbe. Czólszerü az elő
adás előtt, az egész készülékből két-háromszor a levegőt, illetve a 
levegőt helyettesítő gázelegyet szivattyúzással eltávolítani, úgy hogy 
a készülék minden része a bemutatás előtt már a tiszta gázelegy-
gyel legyen megtöltve, s legfölebb, ha ez kívánatosnak tűnnék föl, 
az előadásban a csövet még egyszer üresre szívatni s aztán a gáz-
elegygyel megtölteni. Az induotornak 5 percznyi működése után, a 
cső tartalma U alakú, golyós csőben foglalt kevés vizén szívandó 
át, melynek egj része, óraüvegekre öntve körözendő. A víz erős, 
nyers Alkoholszaggal bír s néhány szemernyi Jóddal és kevés Kali-
hydrattal enyhén m elégíttet vén, élénk Jodoform reaktiót ád. 

3. Az Aethylén. sorozatbeli szénhydrogének (Aethylé-
nek) és b r ő m d e r i v a t u m a i k n a k képezése , e c z e t s a v a s 

ae the rek íelb on t á sa á l ta l . 

Kimutattam más helyt,1) hogy az Eczetsavaetherek sorának al
sóbb tagjai magasabb hőnek kitéve, az alábbi két egyenlet értel
mében bomlanak fel: 
\CE, 

COO Cn Hm II CHA + C02 + Cnlhn 1) 

OB* CK 3 -f Cn Ilin — 2) 
W0jCnHm\H_\ C00H 

Ha a hőmérsók 600° körül fekszik, a bomlás főrészt, a máso
dik egyenlet szerint megyén végbe, míg ennél magasabb hőmérsék-
nól inkább az első szerint. így lőn constatálva, hogy 600° körül az 
Eczetsavaethylaetherből 94-75 %, — az Eczetsavaspropylaetherből 
94.94 %, — az Eezetsavasisobatylaetherből pedig 89.45% bontható 
el az első egyenlet szerint. 

Az Eczetsavasaetherek felbontása által keletkező Aethylének tö
meges föllépése, valamint Bromidjaiknak gyors és könnyű előállitha-
tása, előadási kísérletben is gyorsan ós alkalmasan demonstrálható. 
Felbontó készüléknek nehezen olvadó üvegcsövet használunk, melyet 
üvegcserepekkel töltünk meg s a szerves vogyelemzósben használ
tatni szokott kemenczébe elhelyezve, 550—600 "-ra hevítünk. A hő-

') Vegytani Lapok. I. köt. (1882—83,) p. 242. és II. (1884.) p. 105. 
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mérsék megitélhetése ós szabályozhatása szempontjából, a csövet fedő 
öblös téglák alatt, közvetlenül a csőre három kis porczellán tégely-
két helyezünk el, kiszárított Olomehlorid, Lithiumchlorid ós Jódnat-
rium' sókkal. A hőmérsékletet immár akként szabályozzuk, hogy az 
Olomehlorid (Op. 524°) s utóbb még a Lithiumchlorid is (Op. 602°) 
megolvadjon, a Jódnatrium (Op. 633°) ellenben már nem. Vagy szint-
oly jól használhatjuk a hőmérsók megitélósére a Siemens test
vérek által szerkesztett vízpyromótert is. 

Ekkor forrásba hozzuk a hevített cső végéhez kapcsolt fractio-
náló lombik tartalmát, s a csőben keletkező terményeket egy, szá
mos tekervényt képező üveghűtőn át, kis, szintén jól hűtött szedőbe 
vezetjük, melynek másik tubulusába T alakú gázvezető csővet alkal
maztunk. A T cső egyik szára vizes kádba merülő, a végén szokott 
módon íölfeló hajlott gázkiboesátó csőben végződik, az Aethylón fel
fogására üveghengerekben, vagy gáztartóba vezetésére. Másik szá
rát a T csőnek pedig két magas ós keskeny mosópalaczkba vezetjük, 
melyekbe víz alatt Brómot helyeztünk el, vagy — ha a kísérletre 
egy-két percznél többet nem akarunk fordítani, — Brómvizet. A 
brómos üvegekből kilépő gázt Nátronhydrátba, Mósztejbe vagy egye
nesen — ha ilyen berendezés rendelkezésünkre áll — az előadási 
asztalban levő aspiráló agyagcsőbe vezetjük, a minden esetben tova 
ragadott Brómgőzök ártalmatlanítására. 

Az egész kísérlet 5 perez alatt végrehajtható, föltéve, hogy az 
ógetőcső a tárgyra rátórós előtt már a kellő hőmórsékre hevittetett. 
s ezen rövid idő alatt is több liternyi gázt gyűjthetünk ossza. A. 
Brómvizet aetherrel kirázva (esetleg előbb kevés Natronhydrattal, ha 
még szabad Bróm foglaltatnék benne), az aetheres kivonatot nagyobb 
óraüvegekre töltjük s néhány perez múlva köröztethetjük. 




