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F A JSŰLYMEG HATÁROZÁS MÓDOSÍTOTT SZERKEZETŰ 
VOLUMENOMETERREL.

KALECSINSZKY SÁNDOE-tÓl.*'

(Egy ábrával.)

A szilárd halmazállapotú testek fajsúlyát úgy szokás meghatározni —  
mint ismeretes —  hogy megmérjük a test súlyát és meghatározzuk a térfoga
tát, e kettőnek a viszonya azután adni fogja a fajsúlyt. A térfogatmeghatá
rozást többféle módon lehet eszközölni.

Ha testünk szabályos alakú és elég nagy, továbbá mindenütt egyenlő 
tömöttségü azaz nem likacsos, akkor a térfogat meghatározása egyszerűen 
a hosszmérésből volna kiszámítható, a mi azonban a gyakorlatban ritkán 
esik meg.

A szilárd testek térfogatát az által lehet meghatározni, hogy megmér
jük, mennyi vizet vagy más folyadékot szorít ez ki a helyéből, vagy pedig, 
hogy mennyit veszít a súlyából, ha a víz alá merítjük. A szilárd testek tér
fogata tehát meghatározható vagy a hydrostatikai mérleg segélyével, vagy a 
Nicholson-aráometerrel, vagy pedig a pyknometerrel.

A térfogat m eghatározható végül a volu m en om eterrel. E zen m ódszer a 
BoYLLE-MARioTTE-féle törvény alkalmazásában áll, a m ely azt m ondja, hogy 
a gázok térfogata a reá gyakorolt nyom ással fordított viszonyban van.

Ha egy elzárt levegőtömegnek (A =  v) a térfogatát egy ismert térfo
gattal (B =  a) megváltoztatjuk, pl. ha nagyobbítjuk, akkor a levegő nyo
mása ennek megfelelően kisebbedni fog. Ha megmérjük a levegő nyomását 
(barometerállás) és ismerjük azon edény térfogatát, a melylyel megnagyob
bítottuk és az elzárt levegőnek a megnagyohbítás utáni nyomását, akkor 
ezen adatokból pontosan kiszámíthatjuk az elzárt levegőnek a kezdetleges 
térfogatát, a következő számítás szerint, a hol

v0 jelenti az A edény térfogatát az 1 jelig üresen ; 
pn =  a levegő nyomását ;
a =  B edény normális térfogatát =  1:26,42 cm3; 
d =  nyomáskülönbséget a térfogatnagyobbítás után.

* Előadta a magyarhoni Földtani Társulat 1890. évi november 5-én tartott 
szakiilésén.
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vo Pu =  K  +  a) p„—d ; Po—d =  p 
p„ =  (v0 +  a) p
Pu =  v0 p +  ap

vu (P„—P) =  aP
( 1)

Ha most az A edénybe a megvizsgálandó testet belehelyezzük, akkor 
ez a neki megfelelő térfogatú levegőt fogja kiszorítani és ha ezután az 
edényben visszamaradt és elzárt levegőt =  vt ugyanazon ismert térfogattal 
(B =  a) nagyobbítjuk, akkor a levegő nyomása még kisebb lesz mint az 
előbb volt. Ezen ismert adatokból megint ki lehet számítani azon levegő 
térfogatát, a mely most az edénybe volt elzárva.

vt =  jelenti az A edényben foglalt levegő térfogatát, a midőn a vizs
gálandó test is benne volt.

X =  a vizsgálandó anyag térfogata
dj =  nyomáskülönbség a térfogatnagyobbítás után

Ha e két térfogatot, vagyis azon levegő térfogatát, a mely kezdetben 
volt az A edényben =  v0, azután azon levegő térfogatát, a mely az A edény
ben volt, a vizsgálandó test betevése után =  vl egymásból kivonjuk, nyerjük 
a vizsgálandó test által az edényből kiszorított levegőnek a térfogatát, a mi 
tulajdonképen azonos a megvizsgálandó test térfogatával

A volumenometerrel tehát voltaképen a vizsgálandó test által kiszo
rított levegő térfogatát határozzuk meg.

Ismerve a test térfogatát és a súlyát kiszámíthatjuk a fajsúlyát is.
s =  a test fajsúlya 
P =  a test súlya 

P

A Mariotte-Boylle-féle törvényt gyakorlatilag először alkalmazta a 
franczia physikus Say,1 azután L eslie, R égnault, K o pp ; későbben Palzow,2 
R üdorf,3 T schaplovitz.4

1 Ann. de Chimie T. 33, 1797, p. 1.
2 Wiedemann Annalen 1881. év, 13. k. 322.
3 Annal, d. Phys. u. Chemie. N. F. 6. 288. v. Fresenius Zeitschr, f. Analyt. 

Chemie 1879. 18. kötet 417.
4 Fresenius Zeitsehr. 18. 440.
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Mindezeknél a készülékek úgy vannak berendezve, hogy kísérletezés 
közben vagy a térfogat változása vagy pedig a nyomáskülönbség mindenkor 
ugyanaz legyen ; az egyiknél pl. a térfogatnagyobbításból, tehát nyomás
kisebbítésből (pl. Begnault), más esetben térfogatkisebbítésből, azaz nyomás
nagyobbodásból (Kopp) számítják ki a kezdetleges térfogatot.

A midőn 1883— 84. évben Németország nevezetesebb egyetemeit és 
tudományos intézeteit tanulmányoztam, figyelmemet kiterjesztettem arra 
is, hogy hol és mire használják a volumenometert és azon tapasztalatra 
jutottam, hogy a physikai intézetek szertárában rendszerint megvan a 
Begnault-féle volumenometer, a melyet évenként egyszer az előadáson 
bemutatnak és legfeljebb néhány haladottabb tanuló tesz vele egy-egy meg
határozást azért, hogy a módszert tanulmányozza. így van az nálunk is. 
Vegytani, mineralogiai és más intézetekben sehol sem találkoztam ilyennel, 
a mi azt mutatja, hogy a kapható Begnault-féle készülék nem felel meg 
egészen a gyakorlatnak 1-ször azért, mert elég drága, 2-szor a meghatáro
zás kissé nehézkes és nagyon óvatosan kell eljárni, hogy pontos eredményt 
nyerjünk.

Minthogy pedig a volumenometerrel való fajsúly-, illetőleg terfogat- 
meghatározásnak igen sok előnye van, ha az elég gyorsan és pontosan 
végezhető, sok esetben pedig nélkülözhetetlen, már régen foglalkoztam egy 
ilyennek szerkesztésével és módosításával.

Módosított készülékemet 1886 év tavaszán elkészítettem; 1888 évtől 
pedig a készüléket rendszeresen használom.

Módosításaimnál elvül kitűztem, hogy a készülékkel lehetőleg pontos 
eredményt nyerjek és a meghatározás sok időbe ne kerüljön, mentői keve
sebbet kelljen mérlegelni és higanyt be- és kiönteni, szóval manipulálni.

Módosított készülékem keresztmetszetét mutatja a rajz. (Lásd a követ
kező oldalon).

Főalkatrészét képezi az U alakú esőszerkezet (kb. 13 mm belső átmé
rővel), a melynek C szára nyitott és a melyre függélyes helyzetben milli
méteres osztályzat úgy van alkalmazva, hogy ennek első vonása pontosan 
megfeleljen a másik száron levő második jel magasságának.

A cső másik szára középen és fent tágasabbra van elkészítve, mely 
utóbbi (A) a vizsgálandó anyag befogadására szolgál. Ezen felső (A) rész
hez üvegcsapos (a) vastag üveglemez van rácsiszolva, a mely különösen, 
ha viasz és faolaj keverékéből készült kenőcscsel gyengén meg van kenve, 
kitünően zár; az edény alsó részén pedig három helyen horpadás van azért, 
hogy igy csatornát képezve B edényrészszel, a közlekedése akkor is jó legyen, 
ha a vizsgálandó anyag betevésére szolgáló üveghengert is behelyezzük.

Igen sok esetben czélszerű, ha a vizsgálandó testet olyan üvegdugós 
edénykébe teszszük, a melynek a dugója át van fúrva. Ez azért jó, mert a 
test a kísérletezés alatt nedvességet nem igen szívhat magába ; másodszor
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112 KALECSINSZKY SÁN DO R:

ha a higanyt gyorsan bocsátjuk le vagyis a nyomást hirtelen csökkentjük 
és az edényben poralakú test van, akkor a levegő gyors felszabadulásakor 
könnyen port is ragadhatna fel, de a dugó ezt megakadályozza, miáltal a 
készülék tiszta marad ; végül az edénykét könnyebb a készülékbe betenni 
és kivenni.

Az U alakú cső alsó részére két csap van forrasztva, az egyikkel (b) 
vászonnal bevarrott vastag kaucsukcső közvetítésével D üveggömb van 
összekötve, a mely a készülék megtöltéséhez szükséges higany mennyiségét 
fogadja magába. A D gömböt Bunsen-féle vasállvány tartja. Ha I), edény a 
felső helyzetben van, vagyis az állvány az asztalon áll, akkor az egész készü

lék a felső (1) jegynél valamivel magasabban higanynyal megtölthető, ha 
pedig a J)j edényt az alsó helyzetbe viszszük, vagy is az állvány a padlóra 
van helyezve, és a (b) csapot kinyitjuk, akkor a higany a készülékből a 
második (2) jegyig lebocsátliató.

Az U alakú csőhöz forrasztott másik csap (c) ugyancsak erősfalú és 
kb. 2 m hosszú kaucsukcsővel, a leolvasási távcső mellett elhelyezett, 
vékonyra kihúzott, csapos csőhöz (e) vezet, mely arra szolgál, hogy a készü
lékben a jegyen felül levő higanyt a távcsövön keresztül tekintve a jegyig 
pontosan lebocsássuk. A c csap az egész kísérletezés alatt nyitva maradhat, 
tulajdonképen tehát nem képezi a készülék lényeges részét, el is marad
hatna, csupán biztonsági szempontból czéliránvos.

m
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A kibocsátott higany F  gyűjtőedénybe folyik. A kaucsukcsövet egy 
kis emeltyű-szerkezettel megszoríthatjuk, mi által a higany az egész szerke
zetben mozgásba jön. Ennek következtében a kapilláris depressiót legyőzzük, 
illetőleg mindenkor ugyanazzá teszszük, továbbá a higany meniskusa min
denkor szépen domború lesz. Ha ezt nem teszszük, úgy tapasztalás szerint 
elég nagy hibát követünk el.

A B edényrész térfogatát vagyis a 1 jeltől a 2-ig még a reáforrasztás 
előtt higannyal kikalibriroztam. 21 °C-nál 1712,08  g higany fért bele két 
kísérlet középértéke szerint, a melyet

1712,08 +  (1+0.0001815,21)
13,596

képlet szerint kiszámítva B edény normális térfogata kitesz 126,42  cm8-t.
A készülék mellé tizedfokokra beosztott hőmérő és Bunsen-féle baro

meter van elhelyezve és hogy a test kisugárzó melegétől megvédjük, az 
egész készülék üveges szekrénynyel van körülvéve, úgy azonban, hogy a 
két csapos cső kint legyen. Hogy pedig a készülék eltörése esetében a hi
gany a szobában szét ne folyjon, az egészet egy nagy vasbádogtálba 
helyeztem el.

A két illetőleg három alsó üvegcsap (b, c, e) jól le van kötözve, hogy 
a higany nyomásának ellent tudjon állani. Minden leolvasást és a pontos 
beállítást a kb. 2 m távolságban elhelyezett távcsőből végezzük el, mi a 
leolvasás pontossága végett és azért is jó, hogy testünkkel a készüléket fel 
ne melegítsük.

A készülékbe mindig teljesen száraz levegőt bocsátunk és a vizsgá
landó testet is előbb megszárítjuk.

Minthogy az egész készülék üvegből van, továbbá ez valamint az 
üvegbarometer mindenkor egyenlő hőmérsékletű térben van, ezért a külön
ben szükséges korrektiók elmaradnak.

A meghatározás menete.

Az A részbe beleteszszük a kis üveghengert, a mely a vizsgálandó test 
betevésére való, a reácsiszolt lemezt jól ráillesztjük és a kis a csapot nyitva 
hagyjuk. D  higanynyal telt gömböt a felső állásba helyezzük, a b csapot 
kinyitjuk, hogy a higany a készülékbe az 1 jel fölé emelkedjék, azután a 
b csapot elzárjuk, mostan a távcsőbe benézve az e csapon át annyi higanyt 
bocsátunk le, a míg ez pontosan a jelnél marad, közbe-közbe a csövet meg
szorítjuk. Ha ez megtörtént, akkor a felső kis a csapot elzárjuk, a D  göm
böt az alsó helyzetbe állítjuk, b csapot kinyitva annyi higanyt bocsátunk 
le a készülékből, míg a 2-ik jelhez közel jön, azután b csapot megint elzár
juk és a távcsöven át a 2-ik jelig úgy mint fentebb pontosan beállítjuk.

Földtani Közlöny. XXI. köt. 1891. (89) g
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Ekkor a higany a C csőben nem lesz a 2-ik jelnek megfelelő magasságban, 
hanem pl. 369 mm-nél. Ugyanekkor leolvassuk a barometer és a hőmérő 
állását.

Mostan a D  edényt a felső helyzetbe állítjuk és a készüléket a 1 jelig 
megtöltjük. Az edénykébe teszszük a vizsgálandó testet. A jelig való pontos 
beállítás után az a csapot elzárjuk, azután a higanyt a 2-ik jelig előbb köze
lítőleg, azután pontosan beállítjuk, akkor a higany a C csőben pl. 384 mm 
jelnél fog állani.

Végül megmérjük a vizsgálandó test súlyát =  P. Kiszámítjuk a v0 és Vj 
térfogatokat és nyerjük a fajsúlyt

Ps =  —
X

A meghatározás, valamint a számítás menetének bemutatására közlök 
jegyzőkönyvemből egy lapot, a hol a poralakú és száraz kősó fajsúlyát 
határoztam meg.

Budapest, 1888. nov. 9-e'n.
K ő s ó .

Poralakban és megszárítva.
d =  369,0 mm 359,7
d, =  384,0 mm 399,6

po =  759,3 mm t =  14,2°C

A vizsgálathoz vett kősó stílt/a P =  22,6278 g.

126,42 + 390,3
w

log 126,42 =  2,1018158
log 390,3 =  +2,5913986

4,6932144
log 369,0 = —2,5670264

2,1261880 133,72 cm3

V
3
—  =  126-42 + 375,3

38í,0
log 126,42 =  2,1018158 
log 375,3 =+2,5743786 

“ 476761944" “  
log 384,0 = —2,5843312 

2,0018632

P __ 22,6278
8 ~~ X ~  10,16
Másik esetben : s

123,56 cm3 
X =  v0—V, =  10,16 cm3

=  2,2271

=  2,2262
(90)
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A készülék fütetlen és ha lehetséges északra néző szobában legyen 
elhelyezve, vagy legalább abban az időben dolgozzunk, a midőn a szobába 
a nap bele nem süt, azaz kerüljük mindazt, a mi a szoba hőmérsékletét 
észrevehetőleg megváltoztatja.

Minthogy a készüléket az egyik helyről a másikra átvinni nehézséggel 
jár, ezért ennek fix helyet keressünk ki és úgy rendezzük be, hogy közvet
lenül a készülék közelében helyezhessünk el nagyobb számú vizsgálandó 
anyagot, valamint több anyagtartó edénykét, a melyek, ha itt hosszabb 
ideig állottak és igy egyenlő hőmérséklettel bírnak, számos meghatározást 
végezhetünk el egymás után.

A kísérlet kivitelénél időt kell engedni arra, hogy a midőn a higanyt 
a 2-ik jelre lehocsátottuk, a pontos beállítás ne azonnal történjék, hanem 
várjunk néhány másodperczig. A pontos beállítással ekkor sem kell meg
elégedni, hanem a kaucsukcsövet az emeltyűszerkezettel többször meg
nyomni, hogy ez által a higany az egész készülékben mozogjon, fel és alá 
szálljon s így egyrészről a kapilláris erőket a minimumra redukáljuk, más
részt hogy domború meniskust nyerjünk. A higany lebocsátása után a pon
tos beállítással azért is kell egy ideig várni, mert a levegőnek tömege a 
gyors kiterjedésnél egy kissé lehűlt, a mit ezen készülék igen jól megmutat. 
Ha t. i. a higany lebocsátása után azonnal a jelre pontosan beállítjuk, azután 
egy rövid idő múlva pedig a távcsőbe tekintünk, akkor, különösen ha a 
kaucsukcsövet megszorítottuk, azt látjuk, hogy a higany a jel fölé emelke
dett, vagyis a térfogat kisebbedett, a mi elmarad, ha elegendő ideig azaz 
addig vártunk, a mig a lehűlt levegőtömeg a szoba hőmérsékletét felvette.

A vizsgálandó anyagnak tökéletesen száraznak kell lenni, azaz hygro- 
skopikusnak lenni nem szabad, mert ezen esetben a vízgőz tensiója zavaró
lag hat. Nagyon helyes tehát, ha nemcsak az anyag meg van szárítva, hanem 
az edényben levő levegő is teljesen vízgőzmentes, a mit elérhetünk úgy, 
hogy chlorcalcium és foszforpentoxydon keresztül ment levegőt vezetünk 
be, illetőleg ezzel több ízben mintegy kiöblítjük.

Ha a vizsgálandó testet megszárítani igen nehezen lehet, úgy gondos
kodni kell arról, hogy a készülékben levő levegő telítve legyen vízgőzzel, 
hogy ezáltal a hőmérsékletnek megfelelő legnagyobb tensióját felvegye.

A kristályvizet tartalmazó testek is a nagyobb ritkításnál jelentékeny 
mennyiségű vízgőzt bocsátanak el magukból, a melynek tensiója szintén 
zavarólag hat és ilyen esetekben ugyancsak arra kell törekedni, hogy a 
készülékben az egész kísérlet alatt, tehát kezdettől végig, vízgőzzel telített 
levegő legyen jelen. így jó eredményt nyerhetünk és correctio haszná
lata sem szükséges.

Ha a netalán jelenlevő vízgőznek a tensióját tekintetbe nem veszszük, 
úgy igen nagy hibát követünk el.

A vizsgálandó anyagot az edénykébe, ha ez nagyobb darabokból vagy
(91) 8*
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kristályokból áll, egyszerűen pincettel viszszük be, ha pedig pora-lakú, úgy 
ezt szélesebb nyílású tölcsércső segélyével végezzük.

Az ily m ódon  m egtöltött edénykét visszahelyezzük, azután egy ideig 
várunk, hogy a kezünk m elegétől felm elegedett edényke hőmérsékletét 
kiegyenlítse és ha netalán kételyünk volna, úgy a második m egfigyelési soro
zatot ism ételhetjük, a m i nem  já r  nagy nehézséggel.

A távcsőhöz vezető hosszú csövet egy deszkára erősítettem meg, 
hogy az m indig ugyanazon helyzetben m aradjon, m ert különben ennek 
folytán a készülékben levő higany niveauja is megváltoznék, a m i hiba
forrás volna.

A barom eter nyitott csövét hosszabb kaucsukcsővel kötöttem  össze, 
úgy hogy ez az üveges szekrényből kinézzen, ennek a megszorítása a higany 
m ozgását okozza, a m it a barom eter állásának pontos leolvasása miatt m in 
den leolvasás előtt m eg kell tenni.

Nagy viharoknál, a m időn  a barom eter állása láthatólag folytonosan 
ingadozik, a volum enom eterrel dolgozni nem  tanácsos.

Ezen készüléknek előnyei közé szám ítom  azt, hogy higanynyal m ani
pulálni tulajdonképen nem  kell, sem pedig azt m érlegelni, m int pl. a B eg- 
nault és RÜDOEF-féle volum enom etereknél.

A testek térfogatának meghatározásánál tehát súly szerint m érni nem  
kell, csupán néhány skála leolvasását kell végezni, csak ha a test fajsúlyát 
akarjuk m eghatározni, kell a vizsgálandó testnek a súlyát ismerni.

A  m ódosításokkal elértük azt, hogy a készülék a kísérletezés alatt nem 
m elegedik fel, a m i az eredményre nézve igen lényeges befolyású, továbbá 
a két állandó je lig  való gyors és pontos beállítás igen könnyen m egtör
ténik.

Készülékem nél a lényeges rész, t. i. a hová a vizsgálati test betétetik 
és azon rész, a hol a nyom áskülönbség leolvastatik, fix és csupán a higany 
m ozog benne.

A  nagy higany tartó edény (D), a m ely csappal elzárható, csupán a 
higany közelítő beállítására és a távcső mellett levő kis (e) csap a pontos 
beállításra való.

Ezen készülékkel egymás után szám os meghatározást végezhetünk és 
az eredm ény pontosságával m eg lehetünk elégedve.

H a egymás után kétszer határozzuk m eg a test fajsúlyát, úgy azt 
találjuk, hogy a két eredm ény közötti különbség csak is a harmadik decim á
lisban tér el egy keveset, a m int azt az alább felsorolt példák mutatják.

Kősó poralakban fajsúlya ... . ... ... ___ 2,2271
« más esetben « ... ... ... ... __ 2,2262

Salétrom (KN03) száraz pora ... ... ...   2.1167
« más esetben ... ... ... ... .... 2,1143

Kén száraz pora ... ... ...  ......... . ... ... 2,0357
« más esetben . . ... ................. . ... 2,0202
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A volumenometerrel való térfogat illetőleg fajsúlymeghatározás sok 
esetben nélkülözhetetlen. Használhatjuk úgyszólván minden szilárd testnek 
fajsúlymeghatározására, még azokénak is, a melyek különben vízben vagy 
más folyadékokban oldódnak vagy pedig ezekben felbomlanak, vegyileg vál
tozást szenvednek ; használhatjuk, ha a testek likacsosak, poralakúak, vagy 
ha a víznél könnyebbek.

Yégiil jelzem, hogy az itten felsorolt valamint más irányú kísér
letek folyamatban vannak.

FAJ SÚLYMEGHATÁROZÁS VO LUM EN  OM ETERREL

Dr. M uraközt K ároly-tói.*

(Egy ábrával.)

Evek óta szabad időmben élelmi szerek megvizsgálására ajánlott mód
szerek átdolgozásával foglalkozom, hogy közülök a legmegbizhatóbbakat és 
gyorsan végezhetőket kiválogassam.

Sok élelmi szer jóságát közelítőleg már a fajsúlyból meg lehet állapí
tani, ilyenek a kávé, liszt, zsír, vaj stb.

Mivel a fajsúlymeghatározás ennyire fontos, én pedig tapasztaltam, 
hogy sok esetben a szokásos fajsúlymeghatározási módszerek épen meg 
nem bízhatók, szerkesztenem kellett egy olyan készüléket, melylyel a mel
lett, hogy gyorsan, pontoson is lehessen dolgozni.

Yolumenometeremmel már 1887 deczember havától dolgozom, de 
azt eddig sehol le nem írtam, mert annak kiválóbb tudományos értéket 
nem tulajdonítottam és mert 1888 április havában közösen Pavlicsek 
Sándor úrral ajánlkoztunk a Term. tud. társulat könyvkiadó vállalata 
részére az élelmiszerek minőségének megállapítását tárgyaló munka meg
írására, —  ajánlatunkat a társulat választmányi ülése el is fogadta, —  én 
tehát úgy ennek a készüléknek leírását, mint több más ezen a téren tett 
tanulmányaimnak eredményét, illetőleg azoknak közlését, megírandó mun
kánk részére tartottam fenn.

Ma azonban K alecsinszky Sándor úr bemutatott egy ő általa szer
kesztett volumenometert. Felhasználom az alkalmat és pár szóban leirom 
én is a magamét.

Előadta az 1890 november 5-én tartott szakülésen.
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