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az időpontot véve a legnagyobb hullámok beérkezésének, a fentebbi számí
tás mód szerint a hullám sebességéül 131 mj -1 nyerünk.

St. Brandon szigetén napnyugtakor a nyugati láthatár sajátszerű füs
tös tekintetű volt. 38-án délután ugyan azon dagályjelenségek ismétlődtek, 
de gyengébben. Hajnalodáskor KKÉ-tól KDK-ig különös bíbor színe
zés volt az égen és a nap úgy kelt fel mint a sextáns veres üvegén keresz
tül látszik.

A Szejcsellesz szigetekre 37-én délután 4 órakor rohant be a dagály, 
esti ö órakor a nap tiszta és tündöklő volt, alkonyaikor fényes derengés 
árasztotta el az eget, fél 7-ig mindig élénkebb lett az, egy negyed óra alatt 
eltűnt. Másnap reggel 7 órakor a teli holdhoz volt hasonló és 70° maga
san látszott állani 30° helyett a horizont felett.*

Az adatok, melyek arra szolgálhatnak, hogy a Krakatau kitörését, 
annak mellékjelenségeit és átalakító hatását megítéljük, még távolról 
nincsennek mind együtt. Az eddigiek után jó hiszemmel remélhetjük, 
hogy e katasztrófa, minő csak hosszú századok után szokott ismétlődni, 
kellőképen meg fog mérlegeltetni minden oldalról és a vulkanológia 
számára minden eddigi eseményeknél jobb példát fog szolgáltatni.

" Nature 28 k. 6gí>—í>27. 29 k. 32—33 1.

A TEIíAIES-KKX KÉPZŐD ESI FELTÉTELEIRŐL.
K ísérle tekkel egybekapcsolt előadás

a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén, 1883 deezember ö-ikén, a kir. József 
műegyetem általános ehemiai előadó termében.

Dr. IIosvay L ajos-tói.

Az a hatalmas ehemiai erő, mely a kén és különféle femek és fémoxy- 
dok között különösen magas hőmérsékletnél uralkodik, nagyon valószínűvé 
teszi, hogy a termés-kén földünknek nem azon korából való, melyben izzó 
gömb lehetett, hanem a sutiatok bomlási terményeiből állott elő.

A sutiatok bomlása folytán két terménynyel találkozunk, melyek a 
termés-kén képződésére befolynak: — ezek a kénhydrogen és kéndioxyd.

Ha stílfátok magas hőmérsékletnél organikus anyagokkal találkoznak, 
sultidokká redukálódnak. Ezek közönséges hőmérsékletnél savhydratokkal 
vagy haloidsavakkal, -— kellő magas hőmérsékletnél hydrogen vagy hydro
gen tartalmú vegyületek — tehát vízgőz befolyására is kénhvdrogent fej
lesztenek.
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Némely főleg neliez fém-sulfátok elég magas hőmérsékletnél kéndioxi
dot adnak bomlási terményül. Hogy a vulkánok láváját létesítő magas 
hőmérsékletnek jut-e szerep akkor, midőn vulkánok exhalatiojában ken- 
dioxyd fordul elő, — vagy a sulfidokból, a kénhydrogenből a levegő oxigén
jének rovására nem is nagy mélységben keletkezik-e a kéndioxyd, olyan 
kérdés, melyet definitiv eldönteni nem lehet. Képződhetik mindkét módon ; 
a két nézet egymással ellenmondásban nincs.

Annyi bizonyos, hogy régibb és újabb működésű vulkánok gázainak 
vizsgálata kiderítette, hogy a vulkánok gázaiban ha nem is mindig de gyak
ran fordul elő kéndioxyd és legtöbbször kenhydrogen; és az is bizonyos, 
hogy friss kitörésü vulkánoknál a kéndioxyd az eddigi megfigyelések szerint 
nem hiányzott, míg a folytonosan működőknél mondhatjuk minden eset
ben csak kenhydrogenről van szó.

A kénhydrogen akár szabadon akár vízben oldva érintkezzek huzamo
sabb ideig levegővel, részben oxydálodik: hydrogenje vízzé alakul, a 
kén leválik. Kénhydrogen exhalatióval bíró vulkánok közelében, továbbá 
kénhydrogen tartalmú vizeknél talált tetemes kénből azt következtették, 
hogy a termés-kén forrása a kénliydrogén. — Ezen föltevés ellen semmit 
sem szólhatunk, a tényék meggyőzőn bizonyítanak.

De ha a kénhydrogen és kéndioxyd képződési feltételei a vulkánoknál 
adva vannak, mi történik e testekkel, minő chemiai átalakuláson mennek 
át, hogy egyidejűleg a két gáz nem igen kerül napvilágra?

A felelet következő. A kénhydrogent erős redukáló anyagnak ismer
jük; hydrogenje némely oxygen tartalmú vegyiiletek oxygénje rovására 
is könnyen változik vízzé. E tulajdonságánál fogva a kéndioxyd oxygénjét 
is elvonja, és ennek az lesz következménye, hogy mind az egyik mind 
a másik vegyiiletben foglalt kén leválik.

Ez az átalakulás végbe megy magas hőmérsékletnél, könnyen végbe 
megy vízgőz jelenlétében; tehát olyan feltételek mellett, minők a vulkánok
nál nem hiányoznak. De legyen meg csak egyik feltétel, a vízgőz, ez is 
elég, mert ha a két gáz nedvesen közönséges hőmérsékletnél találkozik, a 
kén leválik. Es miután a ként nem is találják soha nagy mélységben, hol a 
hőmérséklet emelkedettebb lehet és lehetett, nagyon calószínü, hogy a kén 
közönséges fagy a közönségest new jelentékenyen meghaladó hőmérsékletnél 
keletkezik.

A kén leválását kénliydrogénnek és kéndioxydnak egymásra hatása 
alkalmával a következő kísérlet igazolja. Egy 6-—8 literes száraz lombikba, 
mely három nyílással bír, egyik nyíláson kénhydrogent, másikon kéndioxy- 
dot bocsátók be. A harmadik nyíláson az átalakulásban részt nem vevő 
gázokat vezetem el.

Ha jói szárított gázokat bocsátók be, körülbelül 3/i óra múlva észlel
hetünk csekély kén-leválást, ezután a kén mennyisége gyorsan szaporo
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dik. Ez a körülmény összefüggésben áll a keletkező víz mennyiségével: 
minél nedvesebb lesz az edény fala és az edényben foglalt gáz, annál 
nagyobb mértékben válik le a kén. — Míg ha nedvesen vagy csak gyapottal 
szárítva bocsátom be őket, nehány perez alatt a lombik fala gazdag kén
réteggel vonódik be. Bizonyos, hogy közönséges hőmérsékletnél bizonyos 
mennyiségű víz jelenlétében pentathionsav is képződik, de ha kénhydro- 
gen fölöslegben hat, a pentathionsavból is ként választ le.

Ha ennél az átalakulásnál egyszerűség okáért azt teszszük fel, hogy 
csak víz képződik és a kén leválik, úgy egy térfogat kéndioxyd és két 
térfogat kénhydrogén vesznek részt az átalakulásban; miből könnyen 
megérthető, hogy ha a kráterekben találkozó gázok között kéndioxyd van 
fölöslegben, akkor kéndioxyd távozik el változatlanul, ellenkező esetben 
kénhydrogén.

Azonban nemcsak ennek a körülménynek tulajdonítható, hogy eruptio 
alkalmával főleg kéndioxydot találnak, hanem annak is, hogy az uralkodó 
elég magas hőmérsékletnél sulfidok és kénhydrogén oxydatiója folytán is 
keletkezik kéndioxyd.

A lombik falára lerakodó kén sárga szendisulfidban oldható és oldha
tatlan részből áll, és mikroskoppal vizsgálva rhombos kristályok töredékeit 
fedezhetjük fel benne. Ha meggondoljuk azt, hogy a termés-kén kristá- 
lyodva a rhombos rendszer kristály alakjában fordul elő, az említett észlele
tet még figyelemre méltóbbnak tarthatjuk. Igaz ugyan, hogy a kén bár
minő módosulata állás vagy bizonyos esetekben mechanikai hatás követ
keztében rhombos kenné alakul, de tudván azt, hogy a kénhydrogenből 
különösen sok víz jelenlétében leváló kén színe nagyon eltér a termés-kén 
színétől, míg a kénhydrogenből és kéndioxydból az egymásrahatás alkalmá
val leváló kéné megegyez, föltelietjük, hogy ereactio hozzájárul a természe
tes kristályodott kén közvetlen képződéséhez.

Nehány kísérlet eredményét kell még íelemlítnem, melyeknek fontos
ságot tulajdonítottam annak eldöntésében, hogy a természetes kénkristá
lyok milyen hőmérsékleti viszonyok között képződhetnek.

Miként ismeretes, a széndisulfidból levált kén a természetes kén
kristályok alakjával bir. S chützenberger észlelte legelőbb, hogy a széndi
sulfidból levált rhombos kén kellő óvatossággal 111°—-lr!0° között meg
olvasztva, a lehűlésnél ismét rhombos ként szolgáltat. Ismételvén ezt a 
kísérletet, azt igaznak találtam; sőt nem csak 90-ig szánhattam le a meg
olvadt kén hőmérsékletével, miként S chützenberger Írja — hanem 86 -5°-ig  
és csak ekkor kezdődött a ken megszilárdulása. De tapasztaltam azt is, 
hogy ha a megolvadt kén —-  egyébként ugyanazon elővigyázat mellett — 
az olvadási ponton nehány fokkal tulhevitve huzamosabb ideig állott, már 
egyhajlásu oszlopokban kristályodott. Egyhajlásu oszlopokat kaptam, ha 
kénvirágot, kénrudat, kéntejet, egyhajlásu ként, és termés — nem kristá-
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lyos — girgenti ként olvasztottam meg. Az eredményen nem változtatott, 
ha a különféle ként megolvasztás előtt széndisnlfiddal megnedvesítettem.

Ezekből a tényekből következtethetjük, hogy a természetes leéli kristá
lyok 1 2 0 °  hőmérsékletén túl nem lehettek, és ha olvadt állapotból vették fe l  a 
rhovibos kristály alakot, az a hőmérséklet az olvadási pontot 111  -t — 
legfőlehb egy-két tokkal es akkor is csak nagyon riadd időre haladhatta meg ; 
mert ellenkező esetben ha a belső ids részecskék vhombos alkotóisuaknak néz
nek is ki, a külső alaknak egyhaj Iá s úriak kellene lenni, azaz a paramorphis- 
ninsnak a természetes kénkritályoknái is valami nyomat kellene találni.

Nincs okunk tehát kételkedni abban, hogy akár kénhydrogen, akár 
kénhydrogen és kéndioxyd voltak a ken forrásai, közönséges hőnél vált le 
a kén, míg a kristályodás a mennyiben közvetlen oldószerről nem szólha
tunk, inkább ugyan ezen hőmérsékletnél vegbe menő sublimationak mint 
hő okozta halmaz állapot változásnak tulajdonítható.

Merész speculatio nélkül nem mondhatjuk, hogy a természetes ken- 
kristályok oldatból válnak le. Igaz ugyan, hogy a széntartalmu testeknek 
időben meg kellett előzni a sulfidok képződését és földünk életében nem 
hiányoznak a feltételek, melyek mellett a széndisulfid képződését magya
rázni lehetne, de nem támogathatunk tényekkel olyan föltevést, mely a 
természetes rhombos kénkristályok oldószeréül széndisulfidet tartana.

Kitünően oldja a kent a petroleum is, és 100° alatt készített petroleu- 
mos oldatból ugyan olyan kénkristályokat kapunk, mint a szóndisultid- 
ból. De bár feltűnő, hogy a kén bitumenes márga társaságában fordul elő, 
mely bitumen a petróleummal összefüggésben áll, nem ismerek még 
adatot, mely eldönthetné, hogy petroleum a természetes kén oldószere 
lett volna.

A természetes kén harmadik forrásául tekinthetjük a szénoxysulfidot 
is. Az ebből leváló kén nem nagy mennyiségre tehető. Továbbá az a körül
mény, hogy a szénoxysulfid víz hatására széndioxydra és kénhydrogenre 
bomlik, bizonyossá teszi, hogy mindenütt, hol szénoxysulfid van, a kén
leválás már a kénhydrogen oxydatiojának következménye.
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