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tartalmának három negyedrészét veszíti el. De ha tekintetbe vesszük, hogy 
az én kísérletemnél 2*3798 g. arsenopyritből 1*2338 g. Fe S képződött, hogy 
pedig ennyi Fe S képződhessék, arra 0*4490 kén szükséges, mely a kísérlet
hez vett arsenopyrit mennyiségének 18*86°/o-át teszi ki; már pedig a csik- 
lovai arsemrpyrit elemzésem * szerint 20*24% ként tartalmaz; így tehát a 
hevítésnél csak 20*24— 18*86 =  1*38% kén távozhatott el. Az arsenopyrit- 
nek tehát majdnem összes kénje Fe S alakjában kötve marad, míg majd
nem összes arzéntartalma szabaddá lesz és fellengül. Kísérleteim eredménye 
szerint az arsenopyritben a hevítés alkalmával végbe menő vegyfolyamatok 
ezen képletek által fejezhetők k i:

1. Fe As* +  Fe S2  =  Fe Ö +  S +  Fe Asa
2. Fe As2 +  S =  Fe S +  2As_________
3. Fe As2 +  Fe Sa =  2Fe S +  2As

E kísérleteket jól hüzó fülke alatt kell végezni.
Az égető csőből elvezetett széndioxydot hígított légenysavas ezüst

oldaton vezettem keresztül, hol kis mennyiségű fekete csapadék keletkezett, 
melyet közelebbről meg nem vizsgáltam.

A PÜSPÖKLADÁNYI ARTÉZI KÚT GÁZÁNAK ELEMZÉSE.
Dr. Muraközy Károly-tói.

(Előadatott a magyarhoni földtani társulat 1887. május 4-én tartott szakülésén.)

Az említett mintegy 270 m. mély kút az államvasutak birtokát 
képezi. Vize, Grittner, az állami vasutak vegyészének mérése szerint, 
22*4° C. hőmérséklettel bír, nagyon csekély szilárd alkotórészeket tart oldva; 
ugyanis 1000 súlyrészben van mintegy 0*767 szilárd rész, és ebből 
0*557 súlyrész natriumcarbonat, tehát szénsavsó, a többi benne található cse
kély mennyiségű savak calcium- és magnesiumhoz vannak kötve.

Nevezetessége ezen kútnak, a mit éppen tárgyalni óhajtok, azon nagy- 
mennyiségű mocsárgáz, mely a vízzel együtt abból a felszínre tör.

Baross miniszter úr ő nagyméltósága egy alkalommal szinte megláto
gatta e helyiséget, és midőn meggyújtották előtte a 17 cm. átmérőjű vas- 
csövön kiömlő gázt, mely hatalmas szövétnekként égett, azon kérdést vetette

* Természetrajzi Füzetek IX. 3. 4. 1885 p. 291.
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fel, miként lehetne ezt a természet adta gázt a pályaudvar világítására hasz
nálni ? és ha igen, előnyös lenne-e az ?

Hogy e kérdésekre a választ megadhassuk, a többek között a következő 
pontokat kellett tisztába hozni :

a)  Mily összetétellel bír a gáz ?
b) Hány köbméter gázt szolgáltat a kút 24 óránként?
c) Mily nyomással tör a gáz a felszínre ?
d) Miként lehetne a különben halvány lánggal égő gáz fényerősségét 

előnyösen növelni?
e) Mily fényerővel fog az erősbített láng égni ?
j )  Hány lángot képes a kiömlő gáz, így erősbítve, táplálni ?
A többi, kereskedelmi szempontból fontos pontokra e helyen nem

terjeszkedhettem ki, csupán a vegyész hatáskörébe tartozókról értesültem, 
a mennyiben már fent nevezett tisztelt barátom, ki a kérdések megoldásával 
lett megbízva, hozzám fordult, járjak közben főnökömnél, Ilosvay tanár 
úrnál, hogy a vezetése alatt álló laboratóriumban végezhesse ezen gáz elem
zését. A munkát közösen végeztük és a felállított kérdéseket a következőkben 
leírt módon oldottuk meg.

aj  A gáz összetételének megállapítása czéljából a Bunsen-féle gáz
elemző módszert követtük, mely által kitűnt, hogy a gáz 100 térfogatá
ban van :

Mocsárlég =  methán ... ........... c h 4 83-64
Széndioxyd ........... ........... c o , 1-38
Nitrogen ................ ................ . N J 4*98

100-00

A további kísérleteket a hely színén végeztük az itt lerajzolt készülék 
segítségével. Az összeállításban a legnagyobb egyszerűséggel alkalmazkod
tunk a viszonyokhoz. A vízvezeték a két k, k oldalon vízlefolyási csövek 
vannak felerősítve, melyek egyike el volt zárva, b pontokon a csövezet felső
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részét eltávolítva, c üvegharangot erősítettük fel, melynek nyakába jól záró 
dugó segítségével T  alakú két csapos üvegcsövet alkalmaztunk; d csap a 
szabadba nyílt, míg e csap vastagfalú kaucsukcső segélyével /  üvegedénynyel 
van összekötve, melynek a másik végére erősített hasonló kaucsukcső g gáz
órával van kapcsolatban.

b) A gáz mennyiségének meghatározása czéljából d csapot elzárva, 
az összes gáz mennyiségét kényszerítettük a gázórán áthatolni, a mikor úgy 
találtuk, hogy 24 óra alatt 34’8 köbméter gáz nyerhető. Nem mulaszthatom 
el azonban megjegyezni, hogy a gáz mennyisége tetemesen növelhető lenne 
a csövezés megváltoztatásával, mivel jelenleg a vízlefolyási csövön is tetemes 
menuyiségű gáz jut a szabadba.

c)  Azon nyomást, melylyel a gáz a felszínre tör, a jelenlegi csövezés 
mellett pontosan meghatározni lehetetlen : mert ha az összes gáz mennyisé
gét a gázórán g keresztül, h manometerben foglalt higanyoszlop tükrére 
vezetjük, a higany ellentállása azt eredményezi, hogy egy bizonyos magas
ságú higanyoszlop felemelése után, a gáz a víz tükrére gyakorol nyomást, 
és azt kényszeríti sülyedésre, a mikor k vízlefolyási csapon több víz nagyobb 
erővel fog lefolyni, de egyszersmind több gázt is ragad a víz magával. Ha 
pedig mind a két vízlefolyási csapot elzárjuk, úgy a viz és gáz együttes nyo
mását fognék mérni, és egyidejűleg a víz a készülékbe is hatolna.

d) A gáz, mely mint már tudjuk, methan, felette halvány lánggal ég, 
óránként egy lepkeláng 80 liter gázt fogyaszt, és csupán egy gyertyaláng 
fényerejével világít. Szokásos a láng világító képességét hasonló esetekben 
benzinnel növelni; e czélból a gázt oly edényen vezetik keresztül, melyben 
a benzin felett kénytelen áthaladni, és a szénben gazdag, könnyen illő 
benzint ily esetekben magával ragadja, úgy, hogy a lángban benzinen 
saturált gáz ég.

Van a magy. kir. államvasutak birtokában jelenleg már egy olajgáz
gyár is, az itt termelt gázt körülbelül 10 légköri nyomással töltik nagy gáz
hengerekbe, melyekben a nagy nyomás következtében az olajgázból könnyen 
illékony olajos folyadék válik le. Ezen olajból kaptam néhány litert és azt 
megvizsgálva állíthatom, hogy az legnagyobb mennyiségére nézve benzol, de 
a benzol mellett tartalmaz még telítetlen szénhydrogénekből egész soro
zatot, melyek felette könnyen illók. Fejletlen chemiai iparunk mellett ezen 
nyerstermény értékesítése az igazgatóságnak csak részben sikerülhetett, úgy, 
hogy azon is örülniük kell, ha potom áron túladhatnak a különben érté
kes benzolon.

Mi megkísértettük a láng erősségét fokozni benzin helyett ezen leírt 
olajjal, melyet ezentúl nyers benzol megnevezéssel fogok említeni. A gáz 
telítését az ábrán feltüntetett módon végeztük, h o l /  üveghengerbe, mely 
vízszintes helyzetben van, helyeztük előbb a benzint, majd a nyers benzolt. 
Ily berendezés mellett 60—65 cm, hosszú felületen érintkezett a gáz a köny-
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nyen illó folyadékkal. Az átáramló gáz mennyiségét szabályoztuk az által, 
hogy e csapot teljesen nyitva hagytuk, d csapon pedig annyi gázt bocsátot
tunk a szabadba, hogy a láng táplálására 80 1. használtatott óránként. Ugyan 
annyi idő alatt 30‘5 gr. benzin, vagy a nyers benzolból 16 gr. volt szüksé
ges. Mindkét láng szépen világító, de mivel egyszerű gázlángzókat használ
tunk, a nyers benzol kormozó lánggal égett. Nagyon hiszem, hogy vékonyabb 
vágású és esetleg kettős lángzóval, ezen a hátrányon is lehetne segíteni.

e)  Mindkét láng fényerősséget is megállapítottuk. A benzines láng 
fényerőssége 10-8 angol normál gyertyának, míg a nyers benzolé 10*2 ha
sonló gyertyának felel meg. Említettem, hogy a gáz tisztán 1 gyertyaláng 
fényével ég. Összehasonlítás czéljából megmértük a jelenleg használatban 
levő petroleumlángok fényerősségét, és azokat két gyertyafényűeknek ta
láltuk.

f )  Az összes gáz mennyisége a csövezés megváltoztatása után táplál
hatna 50—60 lángot. Jelenleg 60 és egynéhány petroleumláng szükséges, 
melyek közűi egy rész huzamosabb, más rész rövidebb ideig ég; átlag
7—8 órai használatot véve, még a gáz mennyisége elegendő lenne.

Tapasztalataimat összegezve, azon óhajomnak adok kifejezést, vajha a 
dolog technikai oldala is annyira könnyen elhárítható akadályokkal talál
koznék, mint az én laboratóriumi munkálatom közben; úgy bizonyára 
rövid idő múlva Pűspök-Ladány vasúti indóháza természetadta gázzal 
lehetne kivilágítva.

A SZENTESI ARTÉZI KÚTBAN TALÁLT VIVIANIT ELEMZÉSE.
Dr. Muraközy KÁROLY-tól.

(Előadatott a magyarhoni földtani társulat 1887. május 4-én tartott szakülésén.)

Múlt év deczember havában fölkért H alavács G yula tagtársunk, hogy 
a szentesi artézi kút fúrásánál körülbelől 160 m.-nyi mélységben feltárt 
agyagban talált köles-, egész borsószem nagyságú tekéket elemezzem.*

A kérdéses apró tekék a tórés és a jellegzetes kék szín után Ítélve 
vivianit =  foszforsavas vasoxydulra vallanak.

A minőleges elemzés útján kimutattam, hogy vas, aluminium, foszfor
sav, siliciumdioxyd és víz szerepelnek benne mint alkotó részek.

A vizsgálat mennyileges részét előnyösnek láttam két táblázatban ösz- 
szeállítani, melyek közül az első feltűnteti az elemzés alá vett anyag összes 
alkotó részeit o/o-okban kifejezve; míg a második táblán a vivianit mellett levő

* V. ö. A m. kir. földtani intézet évkönyve, V ili. köt. C. füzet, 163. old.
(287) 3 0Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888.


