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XVII. KÖTET. 1885. DECZEMBER 196-ik FÜZET.

XXXI. AZ ELEKTROMOSSÁG A CHEMIAI ELEMZÉSEKBEN.*

N i c h o l s o n  és C a r l i s l  e** 1800-ban a vizet elektromos áram
körbe kapcsolván, nagy meglepetésökre észrevették, hogy az áramot 
bevezető fémlapokon gázbuborékok fejlődnek. A  gázokat felfogván 
és közelebbről megvizsgálván, kiderült, hogy a pozitív sarkkal ösz- 
szekötött fémen fellépő gáz oxigén7 a másik fémlapot bevonó gáz 
pedig hidrogén. A  kisérlet rendkívül feltűnt s a fizikusok és chemi- 
kusok figyelmét ez új tér felé írányitá. B e r z e l i u s  munkálatait 
D a v y  fényes felfedezései követték s a chemia ez új tényeit G r o t -  
t h u s s  elmélete magyarázni igyekezett, szemlélhető képben állítva 
elénk á chemiai bontás folyamait. Később F a r a d a y  részben a 
meglevő tényeket összeegyeztetve, részben pedig saját nagyszámú 
eredeti megfigyeléseire támaszkodva, a chemiai bontás törvényeit 
megállapította, s így  a tudományt sarkalatos igazságok ismeretével 
gazdagította.

F a r a d a y  szerint a vegyületek csakis oldott (folyós) állapot
ban vezetik az elektromosságot s e közben alkotó részeikre bomla
nak ; az elektródokon — árambevezetőkön — kiváló alkotó részek 
tömege mindig arányos az átáramló elektromosság mennyiségével s 
a különböző-elemeknek ugyanazon áram által kiválasztott tömegei 
az aequivalens-súlyokkal arányosak; pl. az áram, mely bizonyos idő 
alatt egy gr. hidrogént fejleszt, ugyanazon idő alatt 8 gr. oxigént, 
108 gr. ezüstöt, 31*5 gr. rezet, 65*5 gr. aranyat stb. képes kiválasztani.

A  tudomány számára meghódított ezen új ismeretek első gya 
korlati alkalmazását J a c o b i  és S p e n c e r  egyidejűleg mutatták 
meg. Mindenkorra emlékezetes az a nap, melyen Jacobi a szent
pétervári tud. akadémia előtt elektromosan megindított chemiai bon
tás útján nyert első fémes másolatot mutatott be. Ez egy új, ma 
már rendkívüli mértéket öltött fontos iparágnak, a galvanoplaszti
kának veté meg alapját. Jacobi ugyanis észrevette, hogy ha gyenge

* Előadatott a Társulat szakülésén, 1884. decz. 10-ikén.
** Gilbert Ann. d. Physik VI. 350.
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galvánáramot rézgálicz (kékkő) oldaton vezet keresztül, a nega
tív elektródon igen szabályos, egyenletes, selyemfényű rézréteg 
rakódik le, melyet az elektródról kellő vigyázattal eltávolítva, az 
az árambevezetőül szolgáló fém felületének minden egyenetlenségeit, 
horpadásait, karczolásait, bámulatos hűséggel tűnteti fel, avval a 
különbséggel, hogy a homorú részeket domborúan s viszont a dom
ború részeket homorúan adja vissza. Ez természetes, a mennyiben 
az áramkiválasztotta fém az elektród felületére rakodván, annak 
hézagait betölti. Ha az elektród finom vezetőporral, pl. grafittal előre 
bevonatott, a galvános úton képezett fémréteg egész könnyen levá
lik, a mi egészen tiszta fémfelületü elektródnál nem mindig történik. 
Jacobi elektródul fémes, domború metszetü képeket használván, 
azoknak rendkívül hű homorú másolatait készítette, s ha most ezeket 
használta elektródok gyanánt, a mikor a grafittal való bevonás 
elengedhetetlen, az eredeti dombormüvel mindenben teljesen meg
egyező másolatot kapott. Ilyen úton tetszésszerinti számú másolatot 
lehet készíteni. Az eljárás, mint látható, arra képesit, hogy gyenge  
árammal oly munkát végeztethetünk, melyet különben csak a leg 
ügyesebb s egyúttal legtürelmesebb művész volna képes végre
hajtani.

Másik igen fontos alkalmazása a fémes tárgyaknak más fémmel 
való bevonása. Aranyozni, ezüstözni ezelőtt csak úgynevezett fon- 
csorozással lehetett, mely miveletben a mérges higanygőz a munká
sokat megtizedelte; most kis galvánelem hajtja végre a munkát 
olcsóbban, jobban; nikkelezni meg épen nem tudtak s a galvánáram 
ezt is lehetővé teszi.

Legújabban más irányban is fontos szerep vár az elektromos
ságra : a fémeknek érczeikből való kiválasztása.

Az elektromosságnak köszönhetjük számos elemnek, fémnek a 
felfedezését; ennek segélyével képesek vagyunk a különböző ve- 
gyületekből a fémeket, minők a kálium, nátrium, rubidium, cásium, 
lithium, calcium, bárium, strontium stb. tiszta állapotban előállítani.

A  Faraday törvénye értelmében meghatározhatjuk az elemek 
és vegyületek egyenértéksulyát.

Elektromosság segélyével vizsgáljuk a gázoknak és némely 
fémeknek színképét.

Ezekben arra szorítkoztunk, hogy az elektro-chemia gyakor
lati alkalmazását felemlítettük; most közelebbi czélunkká tűzzük az 
elekro-chemiának tudományos s főleg elemzésre alkalmazásának 
ismertetését.

Az elektromosságot a quantitatív analízisre először W  o 1 c o 11
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G i b b s *  használta, 1869 óta pedig- L u c k o w * *  arra, hogy az 
érczekből a rezet meghatározza. Azóta számosán foglalkoznak e 
tárgy gyal, különösen C l a s s e n ,  aacheni tanár, kinek már eddig is 
sok elválasztást köszönhetünk.

Soroljuk fel röviden azokat a tényeket, melyekkel az elektro- 
chemia ez idő szerint feladatának megoldásához láthat.

A  folyadékok és a feloldott vegyületek a galvánáram iránt 
igen különbözően viselkednek. Némelyek vezetik az áramot és ez 
esetben chemiai változást szenvednek, szétbomlanak, a milyenek kevés 
kivétellel az oxidok, chloridok, jodidok, valamint az oxisavak és 
oxisók. Mások ellenben erősebb árammal sem bonthatók f e l ; ilyen 
pl. a chemiailag tiszta víz, a kénessav, megolvasztott kénsavas 
hidrid, bórsav, kénchlorid, szénchlorid, zinnchlorid, antimonpenta- 
chlorid, cseppfolyósított sósav, bromhidrogén, jodhidrogén, kén
hidrogén stb. és igen sok organikus vegyület.*** Nevezetes, hogy  
gyakran két nemvezető folyadék, vagy  egy  nemvezető folyadék és 
ugyanilyen gáz, igen jó vezető folyadékot ad, pl. chemiailag tiszta 
víz és sósav, bromhidrogén, jodhidrogén vagy fluorhidrogén igen 
jó vezető közeget adnak, a miből arra lehet következtetni, hogy  
ezen gázok a vízben nem csupán oldva vannak, hanem hogy vele 
chemiailag egyesülniök kellett.

Ha a különböző savak és sók oldatán elektromos áramot 
vezetünk át, megfigyelhetjük, hogy minő változást szenvednek és azt 
találjuk, hogy a chlór, bro?n, jó d > cydn, ferro -, ferricyan és a kénnek 
hidrogén-vegyületein áramot átvezetve, ezek úgy bomlanak, hogy a 
negatív sarkon a hidrogén, a többiek pedig a pozitív elektródon 
válnak le. A  cyán tovább bomlik szénsavra és nitrogénre. A  ferro- 
és ferri-cyánból a pozitív sarkon berlinikék keletkezik.

A konczentrált salétromsav az elektrolízisnél szétbomlik: a 
 ̂ negatív sarkon salétromossav keletkezik, a pozitívon pedig ammóniák.

Hígított salétromsav gyenge árammal bomlást nem szenved, 
még kénsav jelenlétében sem ; de ha a hígított salétromsavhoz kén
savas rézoldatot adunk, akkor a réz leválik a negatív sarkon s 
minden jelenlevő salétromsav kénsavas ammonná alakul át. Hasonló 
változás történik, ha más kénsavsót adunk hozzá. Ha valamely 
salétromsavsó-oldatban szabad alkali van jelen, akkor ammóniák 
nem keletkezik, mert ezen esetben a pozitív sarkon salétromsavsóvá 
alakul át.

* Zeitschr. f. analyt. Chemie 3. 334. — Dingler’s Polyt. Journal 117. 235.
** Zeitschrift f. analyt. Chemie 8. 23.; 19. 16.

*** Bleckerode, W ied. Ann. 1878, 3. 166.
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Tömény kénsav kén leválása mellett szétbomlik.
H ígított kénsav és a vízben oldható kénsavalkalisók semminő 

változást nem szenvednek, csupán a víz bomlik.
Kénessav vízoldatban szétbomlik kénre és kénhidrogénre; sói

ban kénsavsóvá alakul át.
Alkénessavsók kén leválása mellett a megfelelő kénsavsókká 

alakulnak át.
Az alkaliás fémszulfidok kéntartalma szerint a kén majd levá

lik, majd nem, és kénsavsók keletkeznek.
Az alkaliák kénessav- és alkénes sav sóiból kevés fémszulfid mel

lett átmenetileg még polythionsavsók is képződnek.
A  foszfor sav és sói híg oldatban nem változnak.
A szénsavsók tökéletlenül bom lanak; a pozitív sarkon bikarbo- 

nátok keletkeznek.
A  kovasav fémhez hasonlóan, a bórsav faalakúlag csoportosult 

kristályokban válik le a pozitív elektródon, ha az oldat konczentrált.
A hígított fém chloridokndl csak alchlórossav keletkezik, míg 

a konczentrált oldatokban e mellett chlór is.
Az alkali és földfém ek chloridjaiból chlórsavsók keletkeznek.
Ha a chlorid, jodid- és bromidsók szabad alkalit tartalmaznak, 

csak chlórsav-, brómsav- és jódsavsók származnak.
A  cyankáli szétbomlik szénsavas káli és szénsavas ammonra.
M inden oldhatatlan chlór, jó d , bróm, cyán, ferrocyán és ferri- 

cyán vegyületből híg kénsav vagy salétromsav jelenlétében a nega
tív elektródon leválik a fém és a pozitív sarkon a sóképző jele
nik meg.

Sok organikus savnak alkalisói könnyen szénsavsókká alakul
nak át.

Az antimon chlórvegyületéből, hánytató borkő vagy szulfosó 
oldatból könnyen és tökéletesen leválik, szabályos alakban, sötét
barna színnel, fémfénynyel.

Az arzén oldataiból sötétbarna vagy fekete, grafitfényü csapadék 
alakjában, de nem mennyiségileg, válik le, mely a sósavban nem 
oldódik fel, de salétromsavban, vagy alkénessavas nátriumban 
könnyen.

Az ón sósavas, kénammoniumos, vagy sóskasavas ammonium 
kettőssó oldatából erősebb áramnál fehér csapadék alakjában, homá
lyos fémfénynyel válik le. Ha ez utóbbiak egyszerre vannak együtt, 
akkor először az arzén, utána az antimon és végül az ón válik ki.

A  platinasó  (platinachlorid) hígított oldatából, kivált konyhasó 
jelenlétében, gyenge áram mellett (egy Bunsen-elemmel) tömött fém 
alakban, erősebb áramnál platina tapló alakjában válik le a platina.

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



Az arany úgy viselkedik, mint a platina. A  platina-csészét, 
melyben az aranyat le akarjuk választani, előbb rézzel vagy ezüst
tel kell bevonni, különben nehéz a tisztítása.

A réz szabad kénsavat, salétromsavat vagy eczetsavat tartal
mazó és sóskasavas ammonium kettőssó-oldatból gyenge áram által 
teljesen leválik, ha a sav nem túlságos sok.

Az ezüst legfeljebb 8— io°/0-ot tartalmazó szabad salétromsav
oldatból vagy cyankáliumos oldatából nyerhető fémfényű és sziva
csos alakban, de egyidejűleg kevés ezüsthiperoxid válik le a pozitív 
sarkon, a mit megakadályozhatunk, ha gliczerin, tejczukor vagy  
borkősav-oldatot keverünk hozzá. Hígított ezüstsó-oldatból és igen 
gyenge áram által az ezüstfém tömötten válik le.

A higany oxidul- és oxidsók salétromsavval megsavanyított 
oldatából, gyenge áram hatására teljesen leválik és pedig fémcseppek 
alakjában, de ha más fém is van jelen, akkor amalgamot képez vele.

Az ólom neutrális oldatokból részben mint fém a negatív, rész
ben mint hiperoxid a pozitív elektródon válik le. Tiszta fémalakban 
csak akkor jelenik meg, ha az oldatban könnyen oxidálódó test van 
jelen, mely a hiperoxid képződését megakadályozza. Alkalikus 
oldatban fém alakjában válik le és a kezdetben leválott hiperoxid 
később eltűnik. Mint hiperoxid teljesen leválik, ha io°/0-nál több 
szabad salétromsav van jelen ; de kevesebb salétromsav is elegendő 
ha pl. réz vagy ezüst van az oldatban.

A  bizmut kevés salétromsavat tartalmazó oldatból szabályos 
alakban, de nem tökéletesen válik k i ; kis része a pozitív sarkon 
mint hiperoxid jelenik meg. Az oldhatatlan bizmutvegyületekből a 
fém könnyen lecsapódik, fekete tömeg alakjában.

A cadmium hígított és közömbös kénsavsó-, salétromsavsó-,, 
és eczetsavsó- és sóskasavas kettőssó-oldatokból tökéletesen leválik 
fémes állapotban czink-szürke színnel. Ha higany, ezüst, bizmut és 
réz együtt van, akkor először a higany és ezüst, és csak miután 
ezek nagyobb részben leváltak, válik le a bizmut és a réz.

A  czink, a nikkel és a kobalt neutrális kénsavoldatból tökélet
lenül szabadul fel, a mangán és az urán pedig fém alakjában egy 
általában nem válik k i ; ha azonban eczetsav-, borkősav-, sóskasav-, 
vagy czitromsav-alkalisót adunk hozzá, a czink, a nikkel és a kobalt 
erősebb áram alatt tökéletesen leválik; az urán csak kis részben 
sárgásszürke színnel; a czink fémfénynyel, a nikkel sárgásszürke és 
a kobalt vereses-szürke színnel.

A  mangán neutrális oldatokból vagy szabadsav jelenlétében 
nem vonható ki fémállapotban, hanem hiperoxidhidrát-alakban a
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4 86 KALECSINSZKY SÁNDOR

pozitív sarkon jelenik meg. Igen híg oldatban és sok sav mellett 
felmangánsav keletkezik, vörös színnel.

A  vas oxidulsók neutrális oldatából tökéletlenül válik le fém
állapotban ; egy része oxidsóvá alakul á t ; ha ellenben a neutrális 
kénsavas oxid-, vagy oxidul-sók oldatához czitromsavas-, vagy feles 
sóskasavas ammont adunk, akkor a vas erősebb áram hatása alatt 
tökéletesen leválik. A  vasoxidul alkénessavas nátriumoldatából min
den vas lecsapódik, nagyobbrészt szulfid alakjában.

Az alkalikus földek (calcium, bárium, strontium) abban külön
böznek az alkaliáktól, hogy neutrális vagy gyengén savanyú olda
tokban, szerves savak jelenlétében az alkaliföldek szénsavsók alak
jában leválnak, mig az alkaliák változatlanul maradnak.

Az ammonsók a negatív sarkon ammoniákot fejlesztenek.
A  felsoroltakból láthatjuk, hogy némely fémek akkor válnak 

le, ha a folyadék savanyú ; mások, ha a folyadék közömbös vagy  
alkaliás; vagy akkor, ha eczetsavas, borkősavas, czitrom- vagy  
sóskasavas alkali fémsók vannak jelen. Egyes fémek gyenge, mások 
meg erősebb galvánáramban válnak ki. Végre némely fém hiperoxid 
alakjában a pozitív elektródon lép fel. Ha pl. egy oldatban réz- és 
ólomsó van jelen, akkor a réz a negatív sarkon fém alakjában válik 
le, ellenben az ólom a pozitív elektródon mint hiperoxid jelenik meg, 
és pedig még azon esetben is, ha czink, nikkel és vas is volt jelen; 
ezek az oldatban maradnak, a réz és az ólom pedig el van választva.

Az ezekben jelzett eljárásnak a quantitatív analízisnél már 
most is nagy használata v a n ; jó oldala, hogy az analízisnél a reak- 
czióhoz új anyagot az oldatba vinni nem kell, és véghezvitele e mel
lett oly egyszerű és biztos, hogy sok esetben az aránylag kevésbbé 
gyakorolt analitikus is oly eredményt mutathat fel, a minőt ügyes 
chemikus az eddigi módszerek segélyével alig érhet el. Ehhez járul 
még az, hogy a galvánáram a munkának jelentékeny részét maga 
v é g z i: nem kell filtrálni, a csapadékot kimosni, sem szárítani, heví
teni, csupán csak az elektródnak, használt platinacsészét vagy kó- 
nuszt kell leöblíteni, ioo° C-nál megszárítani és megmérni. Azon
kívül a galvánáramot az éjen át is dolgoztathatjuk. Csak az áram 
erősségére, az oldat töménységére és a hőmérsékletre kell megfelelő 
figyelemmel lennünk. Általában gyenge árammal és higítottabb 
oldattal kedvezőbb a fémleválás és a felfogó elektródhoz jobban 
tapad.

Ezeket tudva, az áramot az egyes alkatrészek elválasztására, 
vagy leválasztására használhatjuk. A  művelet véghezvitele általános
ságban a következőképen történik:

Negatív elektródul tiszta, fényes, körülbelül 250 kcm. folyadé-
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kot befogadó platinacsészét használunk és a vizsgálandó folyadékot 
ebbe ö n tjü k ; pozitív sarkúi platinadrótot, vagy  spirálist veszünk, 
vagy  pedig abban  az esetben, ha  a folyadékot tovább akarjuk  fel
dolgozni, a hengerüvegbe öntjük és negatív  sarkúi platina-köpenyt, 
pozitív elektródnak pedig platina spirálist alkalmazunk. Az elektró
dok alakja az i-ső ábrán, az összeállítás a 2-ik ábrán  látható. Ezen 
a szerkezeten gyengébb vagy  erősebb elektromos áram ot vezetünk 
át addig, míg gázfejlődés m utatkozik, vagy  míg a kivett próba a 
kellő reakcziót nem mutatja. E rre  az elektródot kiveszszük, desztil-

I - s ő  á b r a .  2 - i k  á b r a .

I-ső ábra. A  két p la tina  elektród átmetszetben. A  platina-köpeny súlya körülbelül 20 gr., 
magassága 75 mm., felső átmérője 9 mm., az alsó átmérője 58 mm. — 2-ik ábra. Az

elektródok összeállítása.

Iáit vízzel leöblítjük és az áram ot csak ezután szakítjuk fé lb e ; erre 
az elektródot körülbelül io o #-nál megszárítjuk és megmérjük. A  
súlyszaporodás a leválott fémnek mennyiségét adja.

A leválasztáshoz használhatunk néhány (4-—-5) Daniell (Mei- 
dinger-Pinkus)-féle elemet (ez 2—3 hónapig használható), vagy  
Bunsen-elemet. Ú jabb időben C 1 a m o n d* szerkesztett egy thermo- 
battériát, mely e czélra elég erős, óránként körülbelül 300 kcm. 
durranó léget fejleszt és elektrominditó erejének állandósága mellett

* Zeitschr. f. anal. Chem. 14. 350. — Dingler, pol. Journ. C C X V  , 427.
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kezelése igen egyszerű és kényelmes ; csupán a gázt vagy  a bo r 
szeszt kell a la tta  m eggyujtani s állandó nagyságú  lánggal égetni.

A  Clamond-féle elem vasból (Z), továbbá czink-antimón ötvényé
ből (B) áll. Az elemek körben sugárszerüleg és egymás fölött oszlop - 
szerűen úgy  vannak  elrendezve, hogy a középen egy lám pa (A) elfér. 
Az egyes elemek egymástól aszbeszttel vannak e lválasztva; ugyan 
evvel vannak  a lám pa felé néző forrasztási helyek is megvédve. 
H ogy  az áram  egyenletes legyen, a gáz Girond-féle (C) vagy  más 
nyomásszabályozón megyen át. A  therm oelektrom os oszlopoknak az 
az egy roszoldaluk van, hogy az áram  erőssége sok m eghatározásra

3-ik ábra. A  Clamond-féle thermo-oszlop egészben és keresztmetszetben. A  a gázlámpa ;
B  czink-antimon ötvény ; L  ónozott vaslemez • C a gáz-szabályozó.

és elválasztásra nem elegendő és igen hosszú használatnál felmond
ják  a szolgálatot, a midőn vagy  igen nehezen vagy  egyáltalában 
nem igazíthatok meg.

C 1 a s s e n szerint* a Meidinger és más elemeket, a melyek hosz- 
szabb ideig állandó áram ot adnak, csak egyes esetekben lehet hasz
nálni ; pl. a réz, bizmut, és cadmiumnál, m inthogy az áram  erőssége 
kicsiny és a legtöbb fémet a sóskasavas kettős sókból leválasztani 
nem lehet. Ezen elemeket a Bunsen-elemmel helyettesíthetjük, ha 
gyengébb áram ot akarunk  használni. Pl. a rézm eghatározásnál két 
Bunsen-elemet egymás mellé helyezve, az egynemű sarkokat ősz-

* Berichte d. Deutsch. Chem. Gesellsch. X V II .  15* sz. 2467.
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szekötjük, úgy hogy ezek egy nagy elemet képezzenek. Ilyen elemet 
használnak azon fémek meghatározására, a melyek az erősebb re- 
dukcziónál szivacsszerüleg válhatnak le.

Néhány év óta C l a s s e n  egy kis Siemens-féle mágneselektro
mos gépet használ, a melylyel különböző erősségű áramot idéz
het elő.

Igen szép jövőjök van e téren az akkumulátoroknak.
A  fentebbiekből láttuk, hogy az áramot vezetik a chloridok, 

bromidok, jodidok, fluoridok, az oxidok, az oxisavak és az oxisók. 
A quantitatív analízisre leginkább a kénsavas sók, néha a chloridok 
használtatnak, vagy a legalkalmasabban ezeknek sóskasavas kettős 
sói, mert szabadsav jelenlétében csak kevés fém válik le tökéletesen, 
mint pl. a réz, a higany, a platina; míg a sóskasavas sók egyrészt 
az áramot jól \rezetik, másrészt a képződött végtermékek, (főképen 
savanyú szénsavas ammonium vagy kálium) a levállott fémeket nem 
támadják meg, még azon esetben sem, ha az áram gyengül.

A  sóskasavas kettőssókra úgy teszünk szert, hogy a fémeknek 
kénsavas sóit fölös sóskasavas ammoniummal vagy sóskasavas ká
liummal, néha e két só keverékével hozzuk össze.

A  leválasztásra szükséges áram intenzitása függ a leválasztandó 
anyagtól s egyéb körülményektől; így  gyenge áram elégséges a 
réznek, cadmiumnak, bizmutnak leválasztására (Leclanché-, Daniell-, 
Meidinger-elemek); erősebb áram, 1 — 1 % Ampere*, szükséges a vas
nak, nikkelnek, kobaltnak stb. leválasztására (Bunsen-, Grove-elemek, 
mágnes-elektromos gép). A  kellő áramerősséget úgy kapjuk, hogy  
egy erősebb áramot használunk és ellenállást (Rheostatot) csatolunk 
közbe. — Az áramerősséget voltaméterrel vagy galvanométerrel 
mérjük.

A különböző fémeknek oxálsavas kettőssókból váló leválasz
tására ugyanazon töménység stb. mellett közelítőleg (Classen sze
rint) a következő áramerősségekre van szükség:

Az ezüstnél olyanra, mely 1*5— 2 kcm. durranó léget fejleszt óránként.
A  bizmuthnál » » o*i » » » » perczenként.
A  réznél » » o*l— 0*2 » » » » »

A  cadmiumnál » v o*2 » » » » »

* A z ellenállás egysége 1 Ohm — 1*0615 Siemens-egység. (Egy Siemens =  egy 

méter hosszt és egy Qmm. keresztmetszetű higanyoszlop 0 foknál).
Az elektromotoros erő egysége 1 Volt == 0*95 Daniell.
Az áramerősség egysége 1 Ampére =  azon erővel, mely egy perez alatt, 0 ° C.-nál 

760 mm. nyomásnál 10*436 köbcentiméter durranó léget fejleszt, vagy 19*69 mgr. rezet, 

vagy 67*1 mgr. ezüstöt leválaszt egy perez alatt.
Az Ohm-törvény szerint egy Volt olyan áramban, a melynek ellenállása egy Ohm 

egy Ampére áramerősséget ad.
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Az ólomnál olyanra, mely 0*2 kcm. durranó léget fejleszt perczenként.
A  higanynál » » 0*2— 0*5 » » » » »
Az antimonnál » » 1-5— 2 » » » » »

•A zinknél » » 8— 10 » » » » »
A  kobaltnál » » 8— 10 ’ » » » » »

A z ónnál » » 9— 10 * * v> * *
A  mangánnál » » 9— 12 » » » » »
A  vasnál » » 10— 12 » » » » »
A  nikkelnél » » 12— 15 » » » » »

A mennyiségi meghatározásokra és elválasztásokra egészen 
állandó áramerősségekre szükség nincsen.

Az elektroanalízis időtartama igen változó; első sorban a levá
lasztandó anyag mennyiségétől, továbbá az áram erősségétől és 
egyéb körülményektől is függ az. Általában mondhatni, hogy o'z 
grm. vizsgálandó anyag leválasztása egy Ampere áramerősség és 
ugyanazon körülmények mellett 1 órától 12 óráig eltarthat.

Ha a fémeket sóskasavas kettőssók alakjában elektrolizáljuk, 
ezen az alapon a fémeket 6 osztályra osztályozhatjuk:

Az I. osztályba tartoznak azok a fémek, a melyek fölösleges 
sóskasavas alkalival oldhatatlan vegyületeket adnak: ezüst, calcium, 
bárium, strontium.

A  Il-ikba azok, a melyek gyenge árammal fém alakjában 
a negatív elektródon vállanak l e : réz, cadmium, higany (salétrom
savas oldatban), ólom, platina, palladium, arany, antimori, ezüst 
(cyankáli vagy salétromsavoldatban), bizmuth.

A IlI-ik osztályba azok, a melyek csak erősebb árammal vál
nak le fém alakjában: vas, kobalt, nikkel, zink, ón.

A  IV-ik osztályba azok, a melyek hiperoxid alakjában a pozi
tív elektródon vállanak l e : mangán, ólom (salétromsávoldatban).

Az V-ikbe, a melyek fémszerüleg egyáltalában nem, hanem 
hidroxid-, vagy szénsavsó alakjában esnek k i : alumínium, beril- 
lium, urán, zircon, vanadium, egyéb oldatokból a calcium, bárium, 
strontium.

A Vl-ikba, a melyek se fém, se csapadék alakjában le nem 
vállanak, hanem az oldatban visszamaradnak: kálium, nátrium, 
lithium, rubidium, caesium, magnézium, chróm.

E beosztás képet nyújt, hogy az elektromosságot hol és miként 
használhatjuk leválasztásra és elválasztásra a mostani elemzésmód 
mellett. Remélhető, hogy ez a módszer rövid idő múlva annyira ki 
lesz dolgozva, hogy méltán fog a tudomány kidolgozott, klasszikus 
módszereihez sorakozni.

K a l e c s i n s z k y  S á n d o r .
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