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Ez alkalomníal megjegyezhetem még azt, hogy az, a mit közönsé
gesen Bucsecsnek neveznek, nem egy hegycsúcs, hanem orographÍHi tekin
tetében egy elkülönült, több havasnak és előhegynek összlete, tehát egy 
hegytömzs, me'ynek területe 200 [J km. s melynek geológiai átkutatása 
részletes tanulmányok utján több évet venne igénybe. 

Dr. Herbich Ferencé. 
5. Zsü-Vajdei-böl számazó asphaltszerü anyag ásványtani és 

vegytani Vizsgálata. B ie l z E. A. kir. tanácsos úr beküldött egy Sil-
Vajdei-ről származó szuroknemü anyagot megvizsgálás végett. A megejtett 
vizsgálat következő eredményt adott. 

A kérdéses ásvány alaktalan, vaskos; törése tökély teleír kagylós, ri
deg, törékeny s könynycn porrá zúzható. Keménysége 1—2 közt áll; 
tömöttsége 180C-nál 1'249. Szine barnás fekete, kareza sárgás-barna, 
zsirfényü, éleken át nem tetsző. Forraszeső előtt könnyen olvad, aroina-
ticus szag terjesztése mellett, erős lánggal és kormos füsttel ég cl, fekete, 
könnyű, voluminös anyagot hagyván hátra. Üvegcsőben hevítve olajucmü 
anyag Icngült fel, mely a kék lakmus papirt megvörösíti, tehát hatása savas. 

A porrá zúzott anyag kátrányszagot áraszt; Platiulemezen hevítve, 
gyors megolvadása után fehér füstöket lövel ki, melyek könnyen meggyúl
nak s erős szagúak. A visszamaradó finom eloszlású szén nagyon nehezen 
ég el. Teljes elégés után nagyon kevés pókhálószerü, vöröses sárga barna 
hamu marad vissza. 

Határozott olvadáspontot nem mutat, hanem 175 ° C-uál kezd lá
gyulni és összeszikkad. 180—190° közt sűrű fekete cséppé olvad össze. 
260 °-nál hígabb a folyadék s térfogatnagyobbodás közben olaj válik ki 
belőle. 330°-nál erős felfúvódás mellett kezd beszáradui, s kihűlés után 
fénylő-fekete, lemezes, száraz szén marad hátra. 

Oldási viszonyai: 
Chlorofor in s S z é n k é n e g könnyen old belőle tetemes részt. 

Az oldat sötét barnasárga, piszkos zöld fluorescentiával. Elpárologtatós után 
sötét barnapiros, fénylő olajos cseppeket hagy hátra, melyek később meg
szilárdulnak. 

T e r ' p e n t i u o l a j valamivel kevesebbetold, mint az előbbi oldó
szerek, de hasonlóan viselkedik. 

Benzol, A lkoho l , A e t h e r már sokkal kisebb mértékben hatnak 
oldólag. Az oldat szine világosabb s beszáradás után világos, sárga port 
hagynak hátra, kevés sötétszinü beszáradó olaj mellett. 
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P e t r o l e u m , A e t h e r és L i g r o i n nem oldanak semmit. Az old-
hatatlanul visszamaradó szén minden esetben tiszta fekete, de nem fénylő. 

Vegyi vizsgálata. 
Nagyon concentrált kalihydráttal összeolvasztva kevés Ammóniákat 

fejlesztett: N i t rogén . 
Fém-Natriummal összeolvasztva, meguedvesités után ezüstlapra hozva, 

igen gyenge megbarnulást mutatott, mi kéimyomokra mutat: Su l fu r . 
Chlorsavas Káli- s concentrált légenysavval főzve csak részben tá-

madtatott meg. A sárgás oldat sárga vérlugsóval kék szint adott: Fe r rum. 
A hamu, mely körülbelől 0-05 %-et tehet ki, királyvizben köny-

nyen oldódik, sárga szinü oldatot adva. (Kevés fehéres pelyhek látszottak 
benne, talán kova sav?). Felhígítva Roddan-kalival vörös szint adott: 
W e r r uin. 

Miután csak a szén és a H.ydrogén mutatkozott nagyobb mennyi
ségben, csak e két alkatrész meimyileges meghatározása lett végrehajtva. 

I. Elemzés. Vett anyag 0-3704 gr. 
Nyert viz 0-2088 gr. ; ennek megfelel 0-0232 gr. Hydrogéu. 

ez ad százalékokban . . . , II = 6-26 
Nyert szénsav 1-0753 gr.; ennek megfelel 0-2937 gr. szén 

ez ad százra átszámítva . . . C = ,79'30 
lí. Elemzés. Vett anyag 0-2304 gr. 

Nyert viz 0-1333 gr.; ez ad 0'0148 gr. könenyt, %-ben 11= 6-42 
„ szénsav 0'6775 ;; „ „ 0-1847 „ szent „ C = 80-19 

Ez utóbbi elemzésnél, miután éleuy-áramban is csak igen nehezen 
ég el az anyag, ez chlorsavas ólommal lett keverve. 

Végeredményben 
I. II. Középértékben 

(J = 79-30 80-19 79-74% 
H = 6-26 6-42 6 34 „ 

T(H)8^ 
Az említettekből kitűnik, hogy ezen ásvány legközelebb áll a Piau-

zit- és Pyroretiuhez. A Piauzittól abban különbözik, hogy hamutartalma 
sokkal kisebb, (a Piauzitnál 5 9%), továbbá Alkohol és Aether a Piau-
zitot feloldja, végre a Piauzit olvadás pontja is sokkal nagyobb (315°), 
mint a kérdéses ásványé. 

Általános physikai tulajdonságaiban megegyezik a Pyroretinncl, de 
ennek vegytani összetételére semmi adatot sem kaptunk az irodalomban. 
A megvizsgált ásvány tehát vagy Pyroretin vagy pedig új faj. Ezen kér
dést csak előfordulásának tanulmányozása döntheti el. Ha új fajnak bizo
nyulna, bátorkodunk ezen ásványt Erdély érdemdús természettudósának, 
Bie lz E A. kir. tanácsos nevére Bielzit-nek elnevezni. 

Kolozsvártt, 1886 május hóban. 
BenM G. és Jahn K. 




