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3533 lábnyi mélységben 105° F. =  40% C.
3604 „ 105° F. II o

 
© " C.

3643 „ 104 72Fr.

cT""II G.
3728 „ * 105‘/2Fr.
3800 n „ 105° Fr.
3837 105° Fr.

cII C
A csövezés a következő módon történt:
Először egy l l ‘/2/'-nyi átmérővel biró öntöttvas-csövet vezettek 

be, mely a mészkőtől a kút fenekéig ért. Ezen cső egy facsövezettel lett 
bélelve úgy, hogy az átmérő 4 72"-nyire kisebbítfetett. Ezután egy i 1 / . / ' -  
nyi fúrót eresztettek le. A fúrás 1866-ik évi március hó 31-én kezdő
dött, és folytatva lett éjjel-nappal, kivéve a vasárnapokat, egészen 
1869-ik évi augusztus hó 9-éig, tehát 3 év, 4 hó és 10 napig, mire a 
munka 3843' és 6 "-nyi mélységnél beszüntetett. 1866-ik évi julius hó 
9-étől egészen 1867. január hó 28-áig a fúrlyuk tágításával foglalkoztak.

Tágítva lett 11 V2"nyire 1131'-nyi mélységig, egy rövid vas-cső il- 
lesztetvén be. Az e mélység alatt folytatott fúrlyuk kezdetben 6“, ké
sőbben pedig 10"-nyire lett tágítva egészen 953'-nyi mélységre.

Ezután egy 79 láb hosszú, vaslemezekből álló csövet eresztettek 
be, úgy hogy ez a 10 hiivelyknyi cső alsó részén lévő nyúlványon nyu
godott. Ezután a 4 hiivelyknyi fúrlyuk 6 "-nyire lett tágítva 1022'nyi 
mélységre, és egy 5 hiivelyknyi, vert vasból álló, s 6 tonnát nyomó 
cső beillesztve, mely a 6 hiivelyknyi fúrlyuk hosszát bélelte ki. A 4'/2" 
fúrlyuk folytatva lelt egészen a 3843' és 6"-ii37i mélységig anélkül, hogy 
további csövezés szükséges lett volna.

V egyesek.
F. S.—B e r i c h t e d .  d e u t s c h e n  c h e m. Ge s .  B e r l i n .  1875.
Petersburg.
N. Mennhutkin Jazukovits által beküldött értekezletet olvas fel. 

Az éleny hatása a kén és paraffinra. Ha kőszén 120ft-ra szárittatik, súly
szaporodás vehető észre, a szénben levő szénkönegek oxydálódnak.

O. Meister jelentést tesz egy még soha sem észlelt só előjövete- 
léről, kénsavas vasoxydról. Jegecei háromhajlásuak. Átlátszó, szép hya- 
cintvörös jegecek, a levegőn való állás után szétmállanak.

P á ri s.
L. Thoost és Hautefeuilte a könenynek nikel, vas és kobaltban 

való feloldását tanulmányozzák; ezen fémek direct elnyelik a könenyt 
anélkül, hogy vele vegyiiletet képeznének.

Tissandier a lég szénsav-tartalmát mérte meg 800 és 1000 meter 
magasságban, első esetben 2,40, másodikban1 3,00-t talált 10000 részben.

L. Smith egy meteorról értekezett, a mely 1835. augusztus 1-én



59

Diksor-grófságban'bTmesfct) esett le. Olvadt felület rajta nem látható, né
mely helyütt fém fényű, a Widmanstädti alakok nagyon szépek rajta. 
Tömöttsége 7,717. Feltűnően sok vasat tartalmaz, 91,15 vasat, 8,01 ni
kelt, 0,72 kobalt, 0,06 rezet; phosphor nyomait mutatja, a kén hiány
zik. A fém 2,2 térfogat légnemet zárványol, a mely 71°/,, H, 15°/0 CO és 
13°/o C02-ból áll.

Girard és Morin a francia kénkovandokra vonatkozó geológiai és vegyi 
tanulmányozásaikat ismertetik. — Franciaország felhasznált a múlt évben 
180,000 tonna kénkovandot kénsav készítésére, ebből 9/10 része francia 
leihelyről származik. Legnevezetesebb lelhelvei a du Rhone, du Gard és 
de l’Ardéche-departementok. A du Rhone-departement bányái a Brevenne- 
folyó jobb és balpartján feküsznek. Jobb partján (Saint Bell) fekvő 
gazdagabb mint a balparti, évenként 120,000 tonna kénkovandot 
ád. Ez két részre oszlik, déli és éjszakira. Az éjszaki 46 - 48°/0 kéntar
talmú ásványt ád, és 10 —12% homok, agyag és barytban jön elő, 
az arsen nyomait tartalmazza. A déli rész kénkovandja 50—53% ként 
tartalmaz, arsen nyomait; homok és agyagban jön elő.

A du Gard-departemcnt pyritje 40 — 45% ként és 0,1% arsent 
tartalmaz, és mészkőben jön elő.

A de l’Ardeche-departement pyritje 45—50 % ként és 0,3°/0 arsent 
tartalmaz, agyag és folypátban jön elő.

Lecoq de Boisbaudran Pierresitteből (Pyreneák) egy fényiében na
gyon kis mennyiségben a horganyhoz nagyon közel álló új elemet, fémet, 
talált és galliumnak nevezé. Ezen néhány centigrammból a következő re- 
actiókat volt képes felállítani.

Chloridoldata, baryum carbonattal kicsapható, élege ammoniumban 
és ammoniumearbonatban oldható ; kénege higitótt ásványsavakban old
ható, ecetsavban és kénammoniumban oldhatlan. Kénköneny vagy kénain- 
monium által a zink előtt látszik kicsapatni úgy, hogy a fractio- 
nált kicsapásnál az első csapadék a galliumot tartalmazza. Színképében, 
mi a gázláng felett csak gyengén futólag, mig villámszikra átütése alatt 
folytonos szép színképet ad, két ibolyavonal látható. A gallium legelő
ször a szikraszinképezés által lett feltalálva és feltalálója érdeme, ki e 
szikraszinkép-elemzést kezdé használni.

L o n d o n .

Thomas J. W. A Dél walesi szénben levő gázokról értekezett. 
Rendes hőraérséknél gázt szivattyúzni lehetetlen volt, 109°-ra való hevítés
nél bitumenes szenek kevesebb gázt adtak, mint az antracit. E légnemek 
bányalég, szénsav és légenyből állottak, hanem nagyon különböző ará
nyokban, például a bitumenes szén csak kevés bányaleget tartalmaz, mig 
az antracit 87%.ot.

Maskelyne az andrewsit és chalkosideritről értekezett. Az előbbi 
ásvány pár évvel ezelőtt lett ismertetve, azóta valódi vegy-jele meg- 
alakittatott Az andrewsitot kísérő ásvány, mely világos zöldszinű jege- 
c<-k, a Brittish-museumban lévő példány Összehasonlítása után az Eli-
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man chalkosideritje. Ezen ásvány eddig mint dufrenit lett clássificálva. 
Továbbá W. Flight ismerteti a phosphorsav leválasztását Al2 0 3 és Fe 0  
jelenlétében. John Williams 1000-osztatú thermometert ajánl, a hoi a 
fagy- és forrpont közti tér osztatnék fel 1000 részre.

C. Griffin egy készüléket mutat be, a melyben 35 perc alatt 
10 cubikláb jlégszesz fogyasztás mellett fél font vas folyékonynyá 
tehető.

A vasipar fejlesztésére szánt intézet érdekes kísérletet közöl a 
phosphor quantitativ kimutatását illetőleg, spectroscop utján, Sir Jolin 
G. N. Alleynetől.

Phillips. Az orthoklas-alakú egyes pseudomorphok structurája- és 
összetételéről értekezik. Ezen nevezetes jegecek, Cornwallban Huel Cen
tesben találhatók, földpátok, melyekben a káli zinnoxyd^vagy más fémek
kel helyettesittetik. Vékony csiszolatuk a mikroskop alatt ezüstfohér, 
csillámtáblákkal átszövött tömegnek látszik, quarz, zinuoxyd, néha kék 
turmalin-jegecekkel.

Howe H. egyes új schottlandi ásványokat ismertet: Centralassit, 
stilbit, mangantit stb.

S. F. — A m e r i k a i  B r o m.  Amerikában már 1846 és 1856 
között is állítottak elő bromot gyárilag, mely időben különösen a daguer- 
rotypiában használtatott fő i; midőn azonban ez az ambrotypia által ki- 
szorittatott a bromnak gyártása tökéletesen beállitatott. 1866-ban a brom- 
alkaliák a gyógyászatban kezdtek szerepelni s ennélfogva előállításuk 
az Egyesült-államokban ismét folytattatok. E célra a natrona és taren- 
tumi sómüvek anyalugja használtatott fö l; később, 1868-ban, a pennsyl
vaniai s azután az ohio- és kanohivai sómüvek is szolgáltattak e célra 
anyagot. Ez idő óta minden egyes sóvidéken emelkedtek gyárak, neve
zetesen Ohioban és Ejszak-Virginiában. A brom előállítása az ismereres 
úton barnakő- és kénsavval való melegítés által eszközöltetik. 1867—1873-ig 
a gyártás 5000 kgrról 88000 kgrra emelkedett. 1870-ig az összes termé
nyek az Egyesült-államokban használtattak fel, ez időben került innét 
az első brom-szállitmány Németországba. Ez idő óta a kivitel folyton tar
tott, miután a termelés tetemesebb volt, mint a mennyi felhasználtatott. 
A túltermelés azonban az árakat oly annyira ^leszorította, hogy új 
gyárak többé nem is állíttatnak fel. (Amer. Journ. Pharm. 47. 69).

S. F.-A m e r i k a i  a s b e s t - i p a r .  Régóta ismeretes már az as- 
bestnek rendkívüli ellentállása magas hőmérsék iránt, de bár nagy számú 
kísérlet tétetett már ezen anyagnak praktikus földolgozására, csakis a 
legutóbbi 25 évben jutottak tulajdonképeni eredményre. Ez eredmény 
az amerikai kutatók kitartásának köszönhető. Az említett időközben 
ugyanis azon felfedezést tették, hogy az asbest alkalmas cement segélyé
vel gőzkazánok és csövekre erősítve a legjobb burkolóanyagok egyi



61

két képezi a meleg-kisugárzás meggátolására, mig másrészt maga igen 
hosszú ideig teljesen ellentáll a hő behatásának. Igen jó anyagnak hi 
zonyult be továbbá a házak befödésére is. a A kazánok és csövek be
fedésére nézve az asbest minden más anyagot (talán az üveggya
pot kivételével) felülmúl. S zívós, el nem égethető s oly rugalmas, 
hogy a kiterjedés és összehúzódás folytán meg nem repedezik. Továbbá 
igen könnyen feldolgozható s szilárd, sima, elpusztithatlan bevonatot 
képez, mely a hő kisurgázását teljesen megakadályozza. Amerikában nagy 
számmal találhatók üzletek, melyek tisztán asbest-árukkal kereskednek, 
ezek közöl azonban akár a terjedelmet, akár az áruk jóságát tekintve 
egyik sem versenyezhet az Asbestos Packting Companyval New-York 
ban, melynek jó hírneve Virginiában levő terjedelmes asbest-művein s 
egy sajátos gyártási módszeren alapszik. Naponta vagy 300 hordó as- 
best-cementet szállít s nagy számú munkást foglalkodtat. Az asbest,-ce- 
mentnek óriási mérvű felhasználása alig hihető, ha meggondoljuk, mily 
rövid idő óta nyert csak praktikus alkalmazást s előre látható, hogy a 
kereslet ép oly mértékben fog fokozódni, a mint ezen anyagnak előnyös 
sajátságai általánosabban ismeretesekké lesznek. A nevezetesebb gyá
rak legnagyobb részében, a vízmüvekben, hajókon stb. a kazánok és 
csővek már általában asbest-szövettel vannak bevonva. Ezen anyagnak 
igen nagy előnye van a tekintetben is, hogy a munka még akkor is 
végezhető, In a kazánok forrók s használatban vannak, s gyakran meg 
esik, hogy a hajók menetközben láttatnak el vele. Kezdetben háromszo
ros bevonatot alkalmaznak, l l/2 hüvelyknyi vastagsággal, mely a mun ka 
bevégeztével kemény, sima felületet képez. A tűzálló szövetet, mely a 
cementtel együttesen dolgoztatik fel, az emlitett társulat egy fiókgyár
ban, New Jerseyben állítja elő. (Ind. Bl. 13. 4.)

TÁRSULATI ÜGYEK.
Közgyűlés 1876. évi január hó 26-án.

I. Elnöki je len tés a  magyarhoni földtani társu la t  
1875-ödik évi működéséről.

T i s z t e l t  k ö z g y ű l é s !
Midőn szívélyes üdvözletem kifejezése mellett a t. köz

gyűlést megnyitni szerencsém van : kedves kötelességemnek 
ismer ni a t. közgyűlést rövid foglalatban a múlt év azon 
esem ényeivel megismertetni, melyek szerényen bár, de foly-


