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* A fészkesek családjába tartozó Gnieus Benediotus L. áldott 
haloványka, áldott fű, pápa fű néven ismeretes. Vadontermő, rész
ben termesztett növény. Vadon terem Dél-Európában, Crörögország-
ban, Spanyolországban, azonkívül S-yriában, Perzsiában és Trans-
kaukáznsban. Termelik különösen Németországbari, Jenalöbnitz, Hel-
demngen, Aken, Harz, Thüringia vidékén. Termesztése az utóbbi 
időben hazánkban is szépen fellendült. 

Egyéves, bogáncshoz hasonló növény, 25—40 cm. magas. Leve
lei hosszúkásak, lándzsa alaknak, mély öblös bevágásokkal; részben 
szárnyas levélnyélbe átmenőek. A levelek hegyén tövisek vannak. 
A levéllemezek szőrrel benőttek. Sárga virágzata kehely-levéllel 
van övezve. A tojásdad alakú és visszahajló pikkelyszerüen elren
dezett kehely levelei tövisben végződnek és pókhálószorüen szőrö-
zöttek. A szélső virágok háromosztatn pártájnak és meddők, a 
középső virágok pedig öt osztatnak és két ivaruak. Magja (kaszat ter
mése) hosszúkás, szépen bordázott, melynek felső részén egy 10 
hegyű korona és két soros szőrkoszorú foglal helyet. 

A friss növény tapadós tapintató, s ha utána kezünket megíz
leljük, a növény erős keserű ízét érezzük, amely a növényben levő 
cnícin nevű keserű anyagtól származik. 

A német gyógyszerkönyvben' líerba Cardui Benedicti néven 
hivatalos. Drogul virágzás idején gyűjtik július —augusztusig, a 
virágzó ágakat, vagy leveleket, vagy a fészekvirágzatot szár nélkül. 
Öt rész friss növényből, egy rész szárított nyerhető. Mint amaricanst 
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gyomorjavító gyógyszerként használják. A „Benediktiner" nevű likőrt 
is e növényből készítik. A szárított növényből állítják elő az extractum 
Cardui Benedictii, amely a labdacs készítésnél nyer alkalmazást. A 
száraz növényből Vs résss vizes és Y7 j'ósz alkoholos kivonat állít
ható elő. A növényből szoktak főzetet is készíteni 7—10:100 arány
ban. A növény pora vagy valamely készítményének nagyobb meny-
nyisége a gyomorba juttatva, émelygést — háhyáfet idéz elő. A 
növény üarduus Benedictus1 nevet a XVI. században nyerte. 

HAOEK2 közlése szerint 0-20% Cnicin vagy f'entaurin C4 aH6 601 8 
tűalaku kristályt tartalmaz, ezenkívül 5% gyantaszerű anyagot, 18% 
nyálkát és gummit, 0-30% illóolajat, 24% keserű kivonat anyagot, 
2'5% Kálium acetátot, 5°/° Calciüm és Kálium nitrátot, T6% Cal-
cium malatot, 3'4% Öalöiutri sulfátot, 37'5% farostot fehérnyével és 
8-5% vizet. 

A Cnicus Benedictus magja bő olajtartalmú. Olaj termelés cél
jából PÁTER BÉLA kolozsvári gazdasági akadémiai igazgató foglalko
zott vele. PÁTER 3 adatai szerint a mag 24'4—28-3% zsíros olajat 
tartalmaz, amelyből hidegen 14'83% sajtolható ki. A Cnicus Bene
dictus mag olaját mindezideig nem vizsgálták. A kolozsvári gazda
sági akadémia gyógynövény kísérleti telepén termelt magból nagyobb 
mennyiségű olajat sajtoltak, melyből PÁTER akadémiai igazgató úr 
juttatott nekem kísérleti célra. 

A hidegen sajtolt olaj íz és szagnélküli, szép világos sárga 
színű és a sesam olajhoz hasonló. A melegen sajtolt olaj szintén 
íz ós szagnélküli, de sötét barnás színű. Mindkét olaj levegőn félig 
beszáiad. Az olaj aetherben, ecetsavban, benzolban, chloroformban 
jól oldódik. A vizsgálathoz, illetőleg az elemzéshez elsősorban a 
physikai és chémiai állandók megállapításával szereztem adatokat, 
utána pedig a zsírsavak összetételének megállapítására törekedtem. 
A physikai állandók megállapításánál a szokásos módszereket alkal
mazva; a sav és jodszám megállapításánál a III-ik kiadású Magyar 
Gyógyszerkönyvben előírt eljárásokat követtem. 

A zsírsavak elválasztását illetőleg többféle módszerrel kísérle
teztem. Első sorban a régebbi, a VARRENTRAPP4 aether-ólomsó mód
szerével és a gyakran alkalmazott FARNSTEINER6 benzolos-őlomsó 

1 O. Anselmino — Gilg: Kommentár zum Deutsclifcn Arznoibuch V. T. k, 655. 
3 Hagers Handbuch der Pharmceut. Praxis I. 864. 
3 Természettudományi Közlöny 1917. 675—676 fűzet. 
4 Benedikt-Ulzer': Analyse d. Fetto u. Wacbsarten. V. 174. 
3 Zeitsekrift f. Untersuoh. d. Nalirungs u. Genussm. 1898 I. 390. 
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módszerekkel kisérlettem meg a zsírsavak elválasztását. Mindkettő 
lényege az, hogy az ólomsóvá alakított zsírsavak sóit VAKKEN-TUAI-P 
szerint aetherrel, FARNSTEINER szerint benzollal oldjuk fel. A telítetlen 
zsírsavak ólomsói úgy az aetherben, mini a benzolban feloldódnak, 
a szilárd zsírsavak ólomsói pedig oldatlannl maradnak vissza. 

Minthogy e módon nem sikerült elválasztanom a zsírsavakat, 
— valószínűleg azért, mivel az egyszeri megmunkálásnál csak 1Q 
grm. olajat dolgozhattam fel — más módszerhez kellett folyamodnom. 

A BREMER1 módszere az előbbieken alapszik. Csakhogy az 
elszappanosított olajat közömbösítés után zink acetáttal alakítjuk 
sóvá. A zinksót aetherben feloldjuk, az aethcres oldat lehűlésénél 
az olajsavas sók oldatban maradnak, míg a szilárd zsírsavak ólom
sói oldatlannl. E módszerrel a szilárd zsírsavak tökéletlenül válnak 
cl, amennyiben sok olajsavval keveredve történik az elkülönülés. 
Amit észlelhetünk a jodszám megállapítással. 

A PARTIIWI.—FIÍIUIÍ a módszernek a FARNSTEiNuu-módszer egye
sítésével értem el a kivánt célt. 

A PARTHKIL— FERIÉ módszer különösen oly esetben használatos, 
hol a stearin-pahnitin-olaj vagy linol-linolen-savakon kívül myristin 
és laurin-savak is jelen vannak- Az elválasztás lithiumos só alak
jában történik. 

APARTHEU,—FERIÉ és FARNSTEINER módszerek'egyesítésével végre
hajtott művelét szerint a Cnicus Benedictus olajban a következő 
arány szerint találtam a telítetlen és telített zsírsavakat: 

a) telítetlen vagy folyékony zsírsav : 89'80%, 
h). telített vagy szilárd zsírsav: 3 o 8 % -

Továbbiakban a telítetlen zsírsavak elkülönítésére törekedtem. 
A telítetlen vagy a folyékony zsírsavak elválasztása bromozás 

műveletével hajtható végre. Az olajsav 2 atom brómot, C1S H 3 4 0 2 Br2, 
a linolsav 4 atomot, C i a H 8 2 0 2 B r 4 s a linolensav 0 atomot C18H80 

Ö2Br e képes additionálni. Az olajsavas dibromid folyékony, a linol-
savas ' tetrabromid 118 — 114°-on olvadó kristályos test, míg a linolen-
savas hexabromid 177°-on olvadó vegyület. Ha ezen vegyületek 
egymás mellett fordulnák elő, bromozás után egymástól elválaszt
hatjuk petróleum aetherrel. A petróleum aetber az olajsavas dibromi-
dot jól oldja. A tetrabromidot csak a forró petroleum-aether oldja 
fel, melyből 0°-on kikristályosodik a vegyület , míg a dibromid, ha 
jelen van, oldatban marad. A hexabromid elkülöníthető, pedig már 

1 Forscliungsberichte Über Lobensmittol s tb . IV. évi. 1897. G. oldal. 
2 Archív der Pliarmaoie 241. k. 545. 1003. 
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akkor, amidőn a bromozott vegyületeket leszűrjük az ecetsavas 
oldatból, mert alkoholban, aetherben és ecetsavban nehezen oldható 
o vegyület. 

Az előállított bromid-vegyületeket a vizsgálat menetén BKDFOUD1 

szerint zinkkel és alkohollal redukáltam — katalysatomak pár csepp 
' platin-chlorid oldatot használva fel. Majd az olajsavak jódszámából 
a tetrabtomidnál az olvadáspont figyelembe vételével állapítottam 
meg azonosságukat. 

Az elemzés adatai szerint a Cniciis BehediviM teltíetteto zsírsava 
követköző összetételből áll: 

ca. 74% olajsav, 
oa. 20% Ünolsav. 

A szilárd vagy telített zsírsavak elválasztásánál IIHRINTZ ", PÉBAL 8 

módszerek mellett a mennyilcgcs meghatározás véghezvitelére a 
ÜKiiNiíii és MITSCIUÍL,1 valamint a KKKIS és HAFNER5 módszereket hasz
náltam íel, melyek szerint a telített zsírsavak összetétele : 

89'98% stearinsav, 
00-02% palmitinsav. 

Az el nem szappanosodé anyag előállítására a BÖMEH ll mód
szerét használtam fel. 

Kísérleti rész. 

A Onicus Benedietus olajnak a következő physikai és chémiai 
állandói vannak: 

Fajsúly 15" C 09202 
Savszám 1"2 
Szappanszám 191 
Jadszáui 141 
Hehner szám 95'75 
Ueichert—Meiszl szám . 253 
Polenske szám 0"G0 
El nem szapanosodó részek . . . . O'OO 
Telítetlen zsírsavak jodszáma . . . . 140 

1 ÜEDIÍOED : Dissortalion, Halle, 190G. 
2 KÖNIG : Untors . v. Nahr Gemissm. vi. Gebraticlisgf. Hl . kötél T. vész, 394. 
3 Annál . d. Chom 91, 138. 
4 Kertes : H l . kötőt T. rósz. 395, 
3 Zoitschrii 't f. Untcrsnohmig- d. Nahv. u. Gonnssmittel 1908. 
c Zeitsekrif t i'. Uiitersuclmng d. Nalir. u. Genussmittel 1898. 

Értesítő (orvosi szak) 1917. 9 
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A telített és telítetlen zsírsavak elválasztása. 
Miután a VAKRENTRAPP és FARNSTEINKB módszerek nem vezetlek 

célhoz, a PARTHEU,--FÉKIG és FAKNSTEINER módszerek combinatiójával 
értem el a kívánt célt, melyet a következőkben ismertetek: 

10 gr. Cardmis Benodictus olajat 150 ocm. •/« normál alkoholos kal ihydrat tal 
elszappanosítunk. A szappant 50°/o-°s alkohollal 1000 ccm.-ro felhígítjuk. A í'ölös 
kali-hydratot phcnolphtaloin hozzáadása mellett, hígí tot t ecetsavval közömbösítjük. 
Az oldathoz 100/0-os lithium acetát oldatát adjuk, melyre a szilárd zsírsavak sói 
kiválnak. Az BlBLBNMBYER-lombikot, molybon a zs í r savak kiváltak, G0° hőmérsék
letű vízbe ádíljuk, míg- a kelotkezott csapadék feloldódik. A csapadék feloldódása 
után a, lombik tarlalmát alacsonyabb hőmérsékleten állani hagyjuk, míg a szilárd 
zsírsavak — lithiumos-só alakjában — a folyadékból újra kiválnak. Az oldatot a 
szilárd sótól gyors szűréssel elválasztjuk, a szűrőn maradt sót 50°/o-os alkohollal 
leöblítjük. Az alkoholos szüredékhoz, melybon a folyékony zsírsavak litliiinnos 
sói vannak, 50 0 ,

0-os alkoholban oldott 10 gr. kr is tá lyos ólomecctet adunk, melyre 
csapadék keletkezik. A csapadékról az alkoholt vaeüurnos dostilláló készüléken 
lepároljuk. A lombikban visszamaradt ólom-sót lepárol t vízzel többször jól kimos
suk, szárítjuk és benzolban feloldjuk. A henzolos oldatot lehűtjük. Ha myrist insav. 
vagy laui'insav van jelen, azok az oldatból leválnak. Ilyen esetbon a szilárd részt 
elválasztjuk a benzolban oldva maradt telítetlen zs í rsavak ólomsóitól, mindkét 
esetben a benzolos oldatot átöntjük e g y , nagyobb választótölcsérbe és 10°/o-°s 

sósavval többszöri összerakással elbontjuk. A benzolban oldva maradnak a folyé
kony zsírsavak, melyet a fölös sósavtól és kele tkezet t ólomchloridtól többszöri 
vízzel való kimosással megtiszt í tunk. A benzolos oldatot egy előre lemért, vasta
gabb falu KniaiNMEvnn-lombikba átöntjük s a benzolt vacuumos destillálón lepároljuk. 

Az így nyert világos sárga telítetlen zsírsav mennyisége 8'9R02 
grm., mely 89 80%-nak felel meg. Jodszáma: 146. 

Minthogy a jodszám meglehetősen magas, következtetni lehet arra, hogy 
magasabb rendű olajsavak vannak jelen, melyek a további vizsgálatot illetőleg az 
olajsavak elválasztását teszik szüksóg'ossé. 

A. szilárd zsírsav lithiumsójánák a további vizsgálata PARTHUIL—F-smrE sze
rint történik. A szilárd zsírsav lehet palmitinseiv, stearin, myristin — laurin-
FMV — keveréks. A sót (200 ccm.) absolut alkohollal főzzük, utána lehűtjük. Az 
alkoholban oldhatatlan részt szűréssel elválasztjuk. H a v á n a sóban myris t insavas, 
vagy lanrinsavas lithium, azok oldatba mennek, m í g a palmitin- és stearin-savak 
oldatlanul maradnak. Ha az alkoholos oldatról az alkoholt lepároljuk, megkapjuk 
a myristinsav- és laurinsav-lithium sóját. Az így elkülönített lithiumos sókat 
egyenként 10°/„-os sósavval főzzük az elbomlásig s azután benzolban oldjuk. A 
benzolt a fölös sósavtól meg'mossuk s vacuumos destillálón lepároljuk. Az ily 
módon nyert csekély szilárd zsírsavak közül, mely rek lithiumsója alkoholban old
ható volt, 50"-pn olvad, az absolut alkoholban nagyobbrész t oldhatatlan l i thiumos 
sóból nyert zsírsav olvadás pontja 57" C. 

Az absolut alkoholban feloldott csekély sz i lá rd lithiumos só,' melynek sósav
val való elbontása után olvadáspontja 50° 0 volt, olajsavak, palimtin-stearinsav 
keverékéből állott. 
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Telítetlen zsírsavak elválasztása. 
17'208a g rm. folyékony zsírsavat feloldunk 170 grm. tömény ecetsavban. 

Az oldatot lehűt jük -(-5° C-ra. Folytonos kevergetés, vagy rázogat ás közben osop-
penkónt tömény ecetsavban oldott brómot adunk hozzá (1 rész brom, 2 rósz tömény 
ecetsavban oldva) mindaddig, míg a brom. fölöslegben lesz. Már a bromozás köz
ben szilárd brom-vegyület válik ki. A bromozott keveréket jól hűtve, -f- 5" O-on 
G óráig állani hagyjuk. A jelzett idő után a szilárd brom-vegyületot légszivat tyún 
való szűréssel a folyékony résztől elválasztjuk. A szűrőn maradt anyagot nagyobb 
mennyiségű vízzel mossuk mindaddig, míg az ecetsav szagát már nem érezzük, 
utána pedig ca, 50—80 ccm. riO°/.,-os alkohollal leöblítjük. Az anyagot szűrőpapír 
között kiszár í t juk. A szűredéket a mosóvízzel egyesítve ca. 5 liter vízzel felhí
gítjuk, hogy az oldatban levő dibromid és kevés totrabromid vegyüle tek kiválja
nak. 1—2 nap ig jól elzárva állani hagyjuk s a kiválott anyagot leszűr jük. Lepárolt 
vízzel ezt is add ig mossuk, míg az ecetsav szaga már nem érezhető. Szűrő papír 
között megszár í tva , az előbbi száraz anyaggal együtt, átvisszük egy előre lemért 
lOunENMEYEU-lonibikba. Erro most petroleum-aethert (35 - 50° forrpontú) öntünk 
hozzá, felforraljuk, amidőn oldatba megy az olajsavas dibromid vegyüle t és csekély 
mennyiségű totrabromid. Az oldatot 0°-ra lehűtjük, mire az Oldatból a te t rabromid 
kiválik. A petroleumaetheres dibromid oldatot leszűrjük s a. le trabromidot még 
egyszer, eset leg kétszer petroloumaetherrol kifőzzük, hogy a dibromidtól teljesen 
megtisztí tsuk. A lombikban visszamaradt tetrabromid vegyületet lemérjük. 

Az egyesített petroleumaetheres oldatból a petroleumaothert 
vacuumos destillálőn lepároljuk és méréssel megállapítjuk a dibro-
midot. Ezzel a meghatározással 97264 grm. tetrabromid és 19*717 
grm. dibromid vegyületet kaptam. 

A tetrabromid olvadás pontja 114° C. FAKNSTEINER szerint 
114—115" C. 

A linolsavas tetrabromid és olajsavas-dibromid 
reductiója zinkkel és alkohollal.1 

5 gr. l inolsavas tetrabromidot finomra reszelt zink 20 grm.-jával 00 ccm. 
9Ro/,.-os alkohollal és néhány csepp Platin-chlorid oldattal vízfürdőn visszafolyó 
hűtővel ellátott lombikba a reductio befejeződósóig főzzük. Az alkoholos oldatot 
a zinkről l e szű r jük s a szűrőn visszamaradt zinket alkohollal l emossuk . Az alko
holnak felét vaouumban elűzzük, utána pedig hígított kénsavval kezel jük. A fel
szabadult l ino lsavat aetherrel kioldjuk s minekutána az aethert loparolt vízzel 
rázótölcsérbon kimostuk, az aethert lepároljuk. A visszamaradó linolsavat, alkoholos 
kali lúggal olszappanosít juk. Az alkohol elpárolása után a szappant hígított kén
savval e lbontva, a tiszta zsírsavat aetherrel kioldjuk. Az aetheres oldatot a fölös 
lvónsavtól v ízzel való kimosással megszabadítva, az aetheres l inolsavas oldatot 
nátr ium sulfur icummal víztelenítjük. Az aether elpárolása után v i s szamaradó linol-
sav sűrűn folyó, sárgás színű. 

Jodszáma 176. Számított jodszám 181*6. 
1 BEDFOED : Dissertatioii Halle 190G ; Archív, d. Pharm. 249. 1911. ' 
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A tetrabrornid olvadáspontja szerint és a jodszám figyelembe
vételével tehát kimondhatjuk, hogy a tetrabrornid vegyület linol-
savas vegyület. 

Az olajsavas-dibromidot ugyanolyan módon redukáltam, mint 
a tetrabrornid vegyületet. A redukált zsírsav sárgás-vöröses színű, 
olajszerű, .lodszáma 1.11. Az olajsav számított jodszáma 90. A üar-
duus Benedictús olajából nyert olajsav jodszáma azért magasabb a 
számítottnál, mivel minden valószínűség szerint, a tökéletlen elvá
lasztás miatt kevés linolsavval volt keveredve. 

A szilárd zsírsavak elválasztása. 
Fractionált kristályosítás. 

A szilárd zsírsavakat fractionált kristályosítással választottam 
el. 5 grm. 57"-on olvadó zsírsavat feloldunk 75 grm. absolut alko
holban. Egy éjszakán át 0°-on állani hagyjuk. A kiválott zsírsavat 
gyorsan leszűrlézzük, kevés absolut alkohollal leöblítjük és szárítjuk. 
A szüredéket bepároljuk 00 grm.-ra és újraOn-on hagyjuk egy éjje
len át. A kiválott kristályokkal az előbbi módon járunk el s a szü
redéket minden kristály kiválás ulán az eredeti súlyának mcgfele-
lőleg 15 grm.-mai kevesebbre bepároljuk. Ily módon öt fraetiohoz 
jutunk, melyek olvadás pontját, megszilárdulásJ pontját és N/10 
Káli hydráttal titrálás útján a molekula súlyát állapítjuk meg. 

A molekula súly megállapítását GJJKIN l Ohemie d. Felte u. 
Lipoido eimii művében közölt számítás alapján eszközöljük. 

x: 1000 = 0-8170: 15-4 
I. FríU'lio olvadáspontja (50 —G1°C. Megbziláítiulás) pontja r>7'h«. Molekula súlya 271. 

TT fii!" 5 i i ' l )fi4 

'\V !>,r><> 52° 259 
V. „ , C>6°. „ „ RÍ°: „ ,. 258-. 

Amint az eredmények mutatják, sem az olvadáspontból, sem 
a molekula súlyból egész határozottan nem lehet eldönteni a zsír
sav minemiisógét. A fokozatosan lefelé haladó olvadáspont azt a 
gyanút keltette, hogy a zsírsav nem tiszta, miért is éppen ezért az 
első és második fractiokból néhány centigrammot összekevertem és 
megvizsgáltam arra nézve, vájjon nem tartalmaz-e a szilárd zsírsav 
telítetlen zsírsavat. A vizsgált zsírsavnak Joromszáma 2 volt, mely 
által bebizonyosodott, hogy a változó olvadás pontot a telítetlen 

1 GLIKIM : Cheniie cl. P, u. Lipoido. I. kötet 171. 
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zsírsav okozhatta. Miután a szilárd zsírsavat kalihydrattal újra 
elszappanosítottam, lithium acetáttal lecsaptam s a már egyszer 
végrehajtott PARTHEIL —FERiE-féle elválasztási módszert megismétel
tem. A zsírsav olvadt 60—61° C-on. Molekula súlya 268. 

Amint a telített zsírsavat megtisztítottam a telítetlentől, emel
kedett az olvadáspont és molekula súly is. Ebből a zsírsav keverék
ből meghatároztam HEHNBIÍ és MITSCHEL szerint a steárinsavat, melyet 
52% találtam. Molekula súlya 284. Iíz a kísérlet legalább is azt 
bizonyítja, hogy az 57°-on olvadó zsírsav lithium sóját alkohol abso-
hitussal főzve, olajsav-as-lithium mellett több palmitinsavas-lithium 
oldódik fel, mint stearinsavas lithium. Ezért emelkedett a stearinsav 
százaléka, az 57°-on olvadó zsírsav-keverék százalékával szemben. 

Heintz-féle eljárás.1 

A telített szilárd zsírsavakat, mint a stearin és palmitin sava
kat, egymástól a HidNTz-féle módszerrel választhatjuk e l A HEINTZ-
féle módszernek alapelve az, hogy alkoholos oldatból a magasabb 
molekulájú telített szilárd zsírsav magnesium acetáttal hamarább 
kiválik, mint az alacsonyabb molekulájú. A zsírsavak elválasztására 
1 grm. 57°-on olvadó anyagot feloldunk annyi tömény alkoholban, 
hogy szoba hőmérsékleten ne váljon ki. Az oldatot felmelegítjük és 
magnesium acetát (0'25 gr. magnesium acetátot felhasználva) olda
tát adjuk hozzá. Egy éjszakán át szoba hőmérsékleten hagyjuk 
állani. Másnapra a magnesium só kristályok kiválnak. A kristályo
kat szűrőre gyűjtjük, alkohollal többször leöblítjük. Beletesszük egy 
nagyobb lombikba s a meleg sósavval felszabadított zsírsavat forró 
pelroleumaetherbe feloldjuk. A petroleumaetheres oldatot átvisszük 
egy rázótölcsérbe s a sósavtól lepárolt vízzel megtisztítjuk. Majd a 
petroleumaethert lepároljuk s a zsírsavnak megállapítjuk olvadás
pontját és molekula súlyát. Az így nyert zsírsav olvadáspontja 62° 
volt; molekula súlya ütrálással 273-nak bizonyult. 

A magnesium kristályokról, leszűrt folyadékhoz kevés káli-
hydrátot adunk, az alkoholt elpárologtatjuk s a sót, savval főzve, 
elbontjuk s a telített zsírsavat aetherben oldjuk. Az aetheres olda
tot megtisztítva, az aethert lepároljuk. A nyert, telített szilárd zsírsav 
olvadáspontja ofí" C, molekula súlya 260. 

Miután e két vizsgálati módszer nem győzött meg eléggé arról, 
hogy tényleg stearinsav és palmitinsav keverék-e a zsírsav s mint-

1 KÖNIG : Untersuch v. Nahrungs, (ienusmittel u. Gebrauohsgegenstánden. 
Hl. kötet I. rész, 394. 
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vizsgálataik során megállapították, hogy 0°-on .100 ccni. 94'4%-os 
(térfogat %) alkohol a stearinsavból 0' 120Í2Ö gr.-ot, a pahnitinsavból 
pedig 0'515 gr.-ot képes feloldani. 

A palmitinsav mennyiségének megállapítása végett 2 gr. 57°-on 
olvadó és 26696 molekula súlyú zsírsavat feloldunk 400 ccm. 94'4%-os 
alkoholba s egy éjszakán át 0°-on hagyjuk állani. Ez alatt az idő 
alatt a fölös mennyiségű stearinsav kiválik. A kiválóit stearinsavró 
a folyadékot leszűrjük. Az előbbi adatok alapján 0'4809 gr. stearin
sav maradhatott oldatban. Az oldatot a stearinsav leválasztása 
végett megfelelő mennyiségű magnesium acetát alkoholos oldatával 
keverjük s miután az alkoholt felére lepároltuk, egy napig szoba-
hőmérsékcn állani hagyjuk. Ez idő alatt a stearinsav mágnestűm 
só alakjában leválik. A kiválott magnesium-stearátról az alkoholt 
leszűrjük, kevés kálihydrátot adunk hozzá és az alkoholt lepároljuk. 
A nyert száraz anyagot sósavval elbontjuk, aetherben oldjuk, az 
aetheres oldatot egy rázótölcsérben vízzel többször kimossuk, miáltal 
a sósavtól megtisztítjuk. Az aetheres oldatot ezután egy olyan lom
bikba öntjük, melynek előzetesen a súlyát megállapítottuk. Az 
aothert elpárologtatjuk s a visszamaradt anyagot kiszárítjuk és mér
jük. Olvadáspontja 58° volt. Minthogy a palmitinsav olvadáspontja 
01—62°, szükségesnek láttam az anyagot a fennebbi módon újabb 
műveletnek alávetni. Evégből az anyagot újból feloldjuk alkoholban 
és az előbbi mennyiségnek megfelelően//,; résznyi magnesium acetát 
alkoholos oldatával keverjük. Egy napig állani hagyjuk s a továb
biakban úgy járunk el, mint azt elébb leírtam. 

A vizsgálati adatok alapján a Cnieus Benedictus olaj szilárd 
zsírsava 60'02% pahnitinsavból és 3998% stearinsavból áll. HEINTZ 
megállapította a különböző arányok szerint összekevert palmitinsav 
és stearinsav keverékeknek olvadáspontjait, mely táblázat1 szerint 
az 56'3°-on megolvadó zsírsav keverék 60% pahnitinsavból és 40% 
stearinsavból áll. 

Ha figyelembe vesszük a palmitinsav és stearinsav százalékos 
összetételének kiszámítására felállított képletet,3 a következő ered
ményt nyerjük : 

284 (267-256) 
X = 1 0 0 267 ( 2 8 4 - 2 0 6 ) = ^ W « 

Vagyis e számítás szerint a palmitinsav 41'62%-ban a stearin-

' BBHBBXKS-UMEB : AiuiJyso dur Felte u. W a c h s a r t e n 184. 
2 BENEDIKT-UMER : Analyse der Fette u. Wachsa r t en 184. 
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sav 58'38%-ban van jelen. A mely eredmény aíennebbi vizsgálatok 
helyességét bizonyítja. 

E l s z a p p a n o s í t h a t l a n a n y a g e l ő á l l í t á s a . 

BÖMER módszere szerint az el nem szappanosodé anyagokat a 
következőképpen állítjuk elő: 

Nagyobb EiiLENMEYER-lombikban 50 grm. olajat vízfürdőn elszaprjránbsítunk 
100 ccm. alkoholos kalilüjggal (20 grm. kálium hydroxyd 100 ci:m. 70°/0-os alkohol.) 
Az olszappanosítás után az alkoholt elűzzük, a szappant pedig lepárolt vízzel egy 
literre hígítjuk. Átöntjük egy rázó fölcsérbo és 500 ccm. aetherrel ll.l — 1 porcig 
rázzuk. Az authernek elkülönülése ulán az aethert leürítjük s a szappan oldatot 
még kétszer, vagy háromszor 200 ccm. aetherrel kirázzuk. Az egyesí tet t aetlieres 
oldatokról az aether t lepároljuk. A lombikban visszamaradó anyagot 10 ccm. alko
holos ka l i lűggal újra elszappanosítjuk, az alkoholt elűzzük, 20 ccm. vízzel i'ellü-
gítva az anyagot 100 ccm. aetherrel rázótülcsérben kirázzuk. Az ae theros oldatot 
kevés lepárolt vízzel többször megmossuk. Az aothert egy előre lemért ERLKNMEYUU-
lombikba öntjük és lepároljuk, amidőn visszamarad egy sárgás, a romás illatú 
kenőcsszerű anyag , melynek súlya 0'33 grm. 

Pliytostcrinre a következő reakciókat hajtottam végre : 
SAI.KOVSKY—HiissG: A chloroforinban oldolt anyaghoz ugyan

annyi tömény kénsavat adunk, a chloroform először vörösbarna, 
később ibolyás, a kénsav : barna, kissé íiuoreskaló. 

LiiíBiouMANN—BOUUCHAIÍD: Ha a chloroformos oldathoz pár csepp 
ccetsav-anhydridet és kénsavat adunk, barnavörös színeződés mu
tatkozik. 

UDRÁNSZKY : Az 5 ccm. alkoholban oldott anyaghoz 5 csepp 
0'50%-os furfurol vizes oldatát adjuk s a jól hűtött keverékhez 5 
ccm. tömény kénsavat csepegtetünk, ekkor szenyes barna, később 
kissé ibolyás szín lép fel. 

LiEBEinrANN — HKDUSCIIKA—SciiicLLEH : Az anyagot 3 ccm. benzol
ban oldjuk, 2 ccm. ecetsavanhydriddel és 3 csepp tömény kénsavval 
keverjük, sötét olajzöld színt nyerünk. 




