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A nagyvárad-kolozsvári vasútvonal vizeinek 
vegybontása, kazánköre vonatkozólag. 

Aii jeszky Lipót tó l . 

A magyar kir. vasút-épitészeti igazgatóság ez évi márczius hó első nap-
jaiban tizenötféle, részint kút, részint tó és folyó vizet küldött a nagyvárad-
kolozsvári vasút vonaláról a pesti főreáltanoda vegymühelyének, hogy Preysz 
Mór vegytanár ur, kazánkőre vonatkozólag, elemezze. Fájdalom, Preysz tanár 
urnák egészségi állapota nem engedé meg ezen munkának véghezvitelét, s ez 
okból hajdani tanárom s jelenben tanártársam engem bizott meg e munka 
teljesitésévol, s igy az ő szives utasítása szerint, melyért hálámat kifejezni el 
nem mulaszthatom, eszközöltem a vizek vegybontását. 

Jelen értekezésem tárgyát tehát a nagyvárad-kolosvári vasut-vonal vi-
zeinek kazánköre vonatkozó vegybontása képezi, mely értekezésem a dolog 
természete szerint három részre oszlik. Az első részben t. i. czélszerünek tar -
tom a kazánkö képződéséről néhány megjegyzést tenni: a kazánkő alkatré-
szeit felsorolni, állományát és káros befolyását ocsetelni, valamint a vizek 
kazánkőre való vegybontásának szükségét kimutatni, végro az ásványvizek 
vegybontása és a vizek kazánkőre való elemzése közti különbségre figyelmez-
tetni az érdeklőiteket. A másik részben a küldött vizek lelhelyeinek fekvé-
sét, s az ide vonatkozó physikai és geologiai viszonyokat fogom röviden 
vázolni; a harmadikban pedig magának az elemzés munkálatának menetét 
előadni és a talált eredményeket közölni. 

I. 
Ismeretes ugyan, hogy ha vizet szárazra elpárologtatunk, maga után 

szilárd testeket hagy, és pedig a hátra maradt szilárd testek összege szűkebb 
határok közt (egy köbmeterben 22 és 1240 gramm között) ingadozik. Ezen 
hátra maradt szilárd testek, kevés kivétellel, rendesen szénsavas, kénsavas, 
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kovasavas sókból és halvagfémekből állanak ; phosphor és salétroinsavas só-
kat pedig rendszerint nem tartalmaznak. Kivételképen, s csak ri tkán fordul-
nak bennök más^testek elő. 

Az aljak közül a mész és kesersó a legritkább esetben hiányzanak, gyak-
rabban hiányzanak ezen szilárd testekben égvények, még gyakrabban a vas-
éleg és timföld, leggyakrabban pedig hiányzik a cselenyéleg. 

A szénsavas sók mennyisége szűkebb határok közt 6—620 gramm, a 
halvagfémek 2—500 gramm, a kénsavas sók nyoma 2600 gramm közt válto-
zik egy köbmeterben; teljesen pedig e három sónem soha sem hiányzik. 

Gyakran fordul elő azonban, hogy e szilárd testekben a kovaföld hiány-
zik, még pedig 3 esetben 100 közt, s mennyisége változik 1—390 gramm közt. 
A phosphorsav már 60 esetben nincsen jelen és mennyisége változik az észlel-
hető nyomtól egész 39 grammig. A légsavas sók majd 48 esetben nem lelhetők 
fel, mennyiségre nézve változnak 0'4 és 277 gr. között. A vaséleg és timany-
föld 30 esetben hiányzik, mennyisége pedig változik, a nyomtól egész 
23 grammig. Epen annyiszor hiányzanak a szerves testek, azonban mennyi-
ségűk ott, hol előfordulnak, a puszta nyom és 190 gr. között változik. Legrit-
kábban, s alig meghatározható mennyiségben fordulnak még a kút és forrás 
vizekben elő a lithium, caesium, rubidiuin (Bunsen,) stroncium (emper Hera-
path,) vörösréz (Bunsen) és arsen. A halvany néha kevés iblany (Chalieu v. 
Aukum) és büzenytől (Marchaud, van Mark) kisérve. 

A légnemü_alkatrészek közül túlmennyiségben fordul elő a szénsav ren-
desen, azonban a vizek sohasem foglalnak belőle többet, mint a mennyi a ben-
nök létező aljaknak ketted szénsavas sókká való feloldására szükséges. Ugy 
szintén a légeny és éleny sem hiányzanak a vizekben, de ezek már alább ren-
delt szerepet játszanak. — Hidrothyon mellett szénköneny gázok is valószi-
nüleg többször fordulnak bennök elő, mint a mennyiszer kerestetnek. Az 
eddigiekből kitűnik az is, hogy mily savak fordulnak bizton minden vizben 
elő, melyek ritkábban, s melyek soha sem. A természetes vizek, nevezetesen 
pedig a folyó és forrás vizek természeti okoknál, valamint különböző felhasz-
náltatásuknál fogva, gyakran működésbe jövő befolyásuk folytán változásoK-
nak vannak alávetve, melyek az elméleti tudományra vonatkozólag épen úgy, 
mint a gyakorlati életben, igen érdekesek és nevezetesek. Köztudomású do-
log, hogy vizben a szilárd testek egy részét szénsav tart ja oldva. Az égvé-
nyek ugyanis, mint szénsavas sók, könnyen oldhatók, mely oldhatóság több 
mint elég arra, hogy azokat a természetes vizek oldott állapotban megtartsák. 
Nem úgy áll a dolog a földnemekkel és a fémélegekkel, melyek a vizekben 
előfordúlnak. A szénsavas mész csak amorph, kis mértékben oldható a vizben, 
sőt ez esetben is rövid időn ismét teljesen kiválik, a midőn aztán jegecznemü 
alakba megy át. Ha azonban a szénsav túlmennyiségben van jelen a vizben 
ketted szénsavas mész képződik, mely már nagyobb fokban oldható. Tehát a 
szénsavas mész vizben'mindig mint ketted szénsavas mész fordul elő. Epen 
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úgy áll adolog a szénsavas kesreny- vas- és cselenyélecs sókkal is. E szerént 
kötött szénsavnak az neveztetik, mely egyszerű szénsavas sókban, és szabad 
szénsavnak az mondatik, mely nem az aljakhoz kötve fordul elő, hanem a 
vizekben csak túlmennyiségben van jelen. 

Ha már most oly vizek, melyek szabad szénsavat tartalmaznak, huza-
mosb ideig levegőn állanak, akkor ezen szénsav belölök lassankint eltávozik, 
mi által a sóknak oldhatósága is megszűnik, és mint egyszerű szénsavas sók a 
vizből k iválnak; a mész és kesersó további átváltozása megszűnik, a vas- és 
cselenyélecs átváltozása azonban még tovább tart, ezek t. i. egész szénsavukat 
teljesen elbocsátják és ezen elbocsátott szénsav helyett a vizben oldott éleny-
nyel egyesülvén, élegokké változnak át, mire az álló vizben zavarodás kelet-
kezik, mely az edény fenekére és oldalaira lerakodik, és mely körülmények 
szerint szénsavas mész, kesersóból, vas-'és cseleny éleg változó mennyiségeiből 
áll. Ha a párolgó viz még kénsavas mészben gazdag, akkor a párolgás alkal-
mával a nevezett sókhoz még kénsavas mész is^csatlakozik. Hasonló módon, 
de határozottabban és gyorsabban jelentkeznek ezen tünemények, ha a viz 
forraltatik. Ily esetben gyakran még a timany és kovaföld is kiválik a vizből. 
Midőn tehát a viz folytonos forrásban tartatik, mint ez a gőzkazánokban tör-
ténik, a viz folytonos gözképzés mellett ^töményebb lesz, és ily körülmények 
közt, mint épen mondottam, kiilömbözö mész, kesreny vegyek, vaséleg, timany 
és kovaföld s. a. t. kiválnak, melyek a folytonos gőzképzés és a kazánbani 
vizpótlás következtében sokszor tetemes menynyiségben összegyűlnek és mint 
szilárd testek kiválnak, mely válmányok mind mennyiségre mind állományra 
nézve igen (külömbözők, azonban az üzletre s technikai használatban mindig 
alkalmatlan befolyásunk, többé kovésbé hátrányosak, sőt sok esetben vesze-
delmesek is. 

Hogy miből állanak ezen szilárd, forralás által képződött válmányok, az 
imént mondottakból ismeretes, de fontos még tudni azt is, hogy mily alakban 
jelentkeznek. Néha ugyanis csak iszap alakjában választatnak ki, a mely 
iszap száraz állapotban mint finom, minden összefüggés nélküli por jelenik 
meg; más esetben bir ugyan összefüggéssel, de csak lágy és könnyen szét-
morzsolható tömeget képez, ismét más esetben kemény, csak nehezen széttör-
hető, a kazán oldalaira tapadt kéreg alakjában találjuk, s ez utóbbi szilárd, 
kemény, a kazán oldalaira lerakodó kéregnemü válmány neveztetik ka-
zánkönek. 

A kazánkő szerkozete majd földes vagy szemcsés, majd taj tkő vagy 
csepkönemü, majd leveles vagy jegőczös, vagy végre rostos lehet. Szine kü-
lönböző : szürkétől kezdve, sárgás, vörös és hússzinübe átmenő, vagy barna, 
mely egész feketébe mehet át. Egy és ugyanazon kazánban képződött kazánkő 
nem minden részében tartalmaz ugyanily alkatrészeket egyenlő mennyiség-
ben, és igy rétegeket lőhet rajta megkülömböztetni, sőt a kazánkönek vastag-
sága sem mindenütt ugyanaz, mi onnan származik, ho'gy a kazán nem mindig 
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és nem mindenütt egyenlően melegittetik meg. Igen kemény kazánkövet hagy 
maga után a nagyobb mennyiségben kénsavas meszet tartalmazó viz. 

A kazánkőnek ártalmas volta abban nyilatkozik leginkább, hogy a hő-
nek átboesátását a tüzelési helytől a vizig, részint mint rosz hővezető test, ré-
szint mivel általa a kazán fala vastagabbá lesz, akadályozza, minek következ-
tében a hő külömbség a kazán belső és külső felülete közt a kazánkö vastag-
ságával mindinkább növekszik, miért is aztán a kazán külső felületének egé-
szen izzó állapotba kell jönnie, ha azt akar juk, hogy a kazánkő az uralkodó 
nyomásnak megfelelő forrpontot elérhesse. ' 

Az ily állapot a kazánra nézve több mint veszedelmes. Gyakran t. i. az 
izzó kazánfal nem bir a gőz feszerejének ellentállni, és igy ott, hol legizzóbb, 
kidudorodik, mely kidudorodás, hogy ha még tovább fejlesztetik a gőz, ki-
pattan. Többször ily kidudorodás nélkül is átég a kazánfala. Ha az ily felre-
pesztése a kazán oldalának rögtön történik és hozzá a keletkezett nyilás még 
nagyobb kiterjedésű is, akkor a gép körül elfoglalt személyzet a legborzasz-
tóbb leforrázásnak van kitéve. A kazánkő oka tehát a kazán gyakran elő-
forduló rögtöni szétvetésének, mivel megtörténhetik, hogy az egyenlőtlen mele-
gítés következtében a kazánkő a kazánfalától elválik, vagy megreped, s a viz 
most egyszerre, s közvetlenül jővén az izzó vassal érintkezésbe, rögtön oly 
nagymennyiségű gőzt képez, melynek feszereje a kazánt szétveti. Az emlí-
tett veszedelmek mellett, melyeknek oka a kazánkő, még több tüzelő szer is 
szükségeltetik, akadályozza a kazánnak tüzetes megvizsgálását és fokozza 
annak elkopását. 

A felsoroltakhói látható, mennyire szükséges oly vizeknek gőzfejlesz-
tésére való használatától őrizkednünk, melyek tetemesb mennyiségű kazánkö-
vet hagynak hátra. Kerülnünk kell egyszersmind oly vizek használatát is, 
melyek szabad savakat tartalmaznak, mivel ily vizek a kazánfalát megtámad-
ják , köneny fejlesztése mellett rongálják. 

Ily veszedelmek és károk elháritása szempontjából tehát elkerülhetlen 
szükséges, a rendelkezésre álló és gőzfejlesztésre használandó vizeket kazán-
kőre vegybontani. A vizek vegybontása pedig kazánkőre az ásványvizek tö-
kéletes vegybontasától lényegesen különbözik. Mig t. i. az ásványvizek töké-
letes vegybontásánál nem csak minden elemnek jelenlétét vagy hiányát kell 
kimutatni, hanem azok menynyiségét is meg kell határozni, az alatt a vi-
zek elemzésénél kazánköre csak is azon testek határoztatuak meg meny-
nyiségileg, mely a kazánkövet képezik, vagy másként a kazánra ártalmas be-
folyással vannak ; mint p. a savak. 

II. 

Értekezésem második részére t. i. a küldött vizek lelhelyének természe-
tes fekvésére, valamint physikai és geologiai viszonyaira áttérve, szükségesnek 
látom megjegyezni: miszerint az ide vonatkozó s a következő adatokat a fent 
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emiitett tekintetes igazgatóság szívességéből, a hozzá beküldött hivatalos jelen-
tésekből merítettem. 

Könnyen belátható, hogy nem elég csak tudni, vájjon jó-e valamely viz 
a vaspálya mozdonyai számára? hanem szükséges egyszersmind kipuhatolni, 
kielégitheti-e valamely forrás mennyiségre nézve a pálya szükségleteit. Az 
erre vonatkozó meghatározásokat is fogom tehát egyúttal e helyen közleni. 

Öt vizet kaptam ugyan is Birtyinből, mely helység Nagyváradtól nyu-
gatnak s a most építésben lévő vaspálya Rév nevü állomása közelében fekszik. 
Megjegyzem egyébb iránt, hogy a kútak, illetőleg vizeiknek jeleit, melyekkel 
a vegymühelybe érkeztek, e helyen is megtartom. 

Az első számú kú t Birtyinben, mely a vaspályára merőleges vonalban 
ettől 34G meternyi távolban fekszik, átmérője l'O meter, egész mélysége 5"2 
meter legmagasabb vízállása 5'0 m. Közép vízállása 3'G m. legkisebb vízállá-
sa pedig 1"8 m. 

A forrás bőségének meghatározása tekintetéből a viz belőle vödörrel tel-
jesen kimerittetett, mire 2 óra 10 percznyi idő kivántatott ; merítés előtt 3'6 
meter mély volt benne a víz. Egy óra 30 perez alatt 0'7 meternyi magasságra 
emelkedett ismét a kútban a viz. miből a forrás bőségét meghatározva, az egy 

— p y- 3'14. 2 -215= 17-4 köbláb és G_óra alatt 69'6 köb-
lábat ad azon esetben, ha a viz a kútban arányosan nő, ezen víztömeg azonban 
valamivel kisebb, mivel a nyomás az alapra a viz magasságával nő és szaporo-
dását hátráltatja. Hasonló módon határoztatott meg a többi kútakban is a for-
rás bősége. 

A kút ásásánál kihányt anyag pedig állott: termő földből, melyre tégely, 
erre földes kavics s végre tiszta kavics következett. A küldött viz tiszta, siilye-
dék nélkül való volt. 

A második számú kút szintén a pályára merőleges vonalban tőle 387 
m. nyíre esik és pedig az előbbi kúttól a pályával egyenközii vonalban balra 
91 meternyire. A kútnak méréséből és a tapasztalt észleletekből kiderült, hogy 
egész mélysége 4'3 meter, legmagasabb vizállása 4 '0 meter, közép vízállása 
3'0 meter, legkisebb vizállása pedig l'O m. A forrás bősége és a kiemelt 
anyag minősége ismeretlen. A beküldött viz tiszta s szag nélkül való. 

A harmadik sz. kút hasonló irányban a pályától 377 m. és a 2 számútól 
9'3 meter távolságban van, egész mélysége 1'5 met. legmagasabb vizállása 
a fenéktől 1'5 in.; közép vizállása l'O m.; legkisebb vizállása 0'5 meter. A 
kiemelt anyag agyag és földes kavics. A forrás bősége ismeretlen. Vize tiszta 
sülyedék nélküli. 

A negyedik számú kút az előbbiekkel egyenlő irányban a pályától 189 
meter, és a 3. számú kúttól 92 meter távolban fekszik, Ezen kútnak egész 
mélysége 3 -0 meter ; legmagasabb vizállása 2-5 m. legkisebb vizállása l'O m 
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A forrás bősége 6 óra alatt 18'3 köbláb. A kiemelt anyag agyag és földes ka 
vics. Vize tiszta s szagnélküli. 

Az ötödik számú kút a pályától 252 és a 4 számú kúttól 14"4 meternyi-. 
re esik, melynek egész mélysége 3"3 meter, legmagasabb vizállás benne 3 '0 
közép 2"1 m. a legkisebb O'ő m. Forrás bősége ismeretlen, vize ismét tiszta s-
szagnélküli. 

A hatodik számú kút Rév helységben, Birtyinnek tő szomszédságában, de 
a pálya másik oldalán fekszik. Ezen kút a Körős folyótól 200, a pályától pedig 
38 meternyire esik. E kútnak egész mélysége 5'2 m. legmagasabb vizállása 
3'5, közép 2'7 és legkisebb 0"5 meter, közlekedik Körös folyóval. A kiemelt 
anyag inisége ismeretlen. Az ide érkezett viz tiszta s szag nélküli. 

A csúcsai kút. Csúcsa helység már Erdélyországban a határhoz közel 
fekszik. A szóban levő kút pedig az épitendő pálya udvarában létezik Ada-
tok nem érkeztek. A beküldött viz csekély üledéket képezett. 

Egeresi állomás. Az Egeres alsó végén levő házak közötti A kút. Egeres 
helység már mélyebben fekszik Erdélyben és vidéke hegyes. A kút, melyről 
itt szó van, vizét a Nádas folyó balpart ján levő hegy oldalából nyeri, s a Nádas 
folyónak a kút vízállására semmi befolyása sincs. A kút mélységéről szóló 
adatok ismeretlenek. Forrásának bősége pedig abból Ítélhető meg, hogy ezen 
kútból egy óra alatt egy köbmeter viz merittetett k i a nélkül, hogy a kút viz 
szine változott volna. Vize színtelen, szagtalan s üledék nélküli. 

Egeresi állomás. Az Egeresen aluli B. tó. Ezen forrás a hegy oldalban 
fekszik s ennek tövében, egy körülbelül 64 • meternyi tavat képez, melynek 
vize sohasem fagy be. Tavaszkor és sok esőzések u tán a forrás nagyobb meny-
nyiségü vizet szolgáltat, úgy, hogy a tó mélysége 2 lábnyira nő és a szomszéd 
réteket elönti. Ad ezen forrás minden órában 4"22 köbmeter vizet, soha sem 
apad ki, s vize még a legszárazabb években is alig észrevehetöleg kevesbül. 
Beküldött vize kissé zavaros. 

Egeresi állomás. Az Egeresen aluli C. forrás. Kerítését kiváj t fatörzs ké-
pezi. Minden órában ad e forrás 1'06 köbmeter vizet, mely szagtalan s tiszta. 

Kolosvári állomás. Az Agyar melleti D kút. Ezen magán-gyár mellett 
lévő kút kevés vizet ad s azért bősége meg nem határoztatott. Hasonló okból 
a többi kút forrás erősége is ismeretlen ; a kút. vize különben tiszta. 

Kolosvári állomás. A kolosvári E kút a ház sorok közötti 5 számú 
szelvénynél. E kút forrása 0'6 köbmeter vizet ad a nélkül, hogy vizszinét változ-
tatná. Vize kevés üledéket hagyott az üvegben. 

Kolosvári állomás. A Kolosvári F kút az állomás végén 0 szel-
vénynél. Ezen kút is kevés vizet szolgáltat. A D és E kutak vizeiket azon 
hegy oldalból veszik, mely a Szamos és Nádas folyók közötti völgyben egé-
szen Kolosvárba benyúlik. Az F. kú t azonban számos folyóból kapja vizét, 
mit már a viz ize is elárúl, miután ezen kút vize egészen közönyös, holott 
D és E kútaké kissé keserű- és sós izüek. Ezen izzel birnak rendre a Kolos-
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vári kútvizek, melyek nincsenek a Szamos folyó közvetlen közelében Ezen 
vizek sok kazánkövet képeznek. Az F kúttól felfelé a Szamos közelében több 
kút vizsgáltatott meg, az ottani állami mérnök által, minek eredménye az, 
miszerint már 60 meternyi távolban a Szamos folyótól nem Szamos, hanem az 
előbb emiitett sósizü vizet tartalmaznak a kutak. A kavicsréteg, mely az ot-
tani tapasztalt épitészek állitása s észleleteik szerint nem vastag, vezeti a vi-
zet, mely alatt aztán kék tégely terül el. Az F kút vize tiszta. 

A Szamos vize vörös üledéket hagy maga után, különben szagtalan. 
A Nádas folyó vize, midőn üvegből Litterbe bocsátottam, majdnem 

tiszta s színtelen volt; alig pár nap múlva azonban egész zavaros s vörös lett, 
és ha ekkor hosszabb ideig állott, a kivált vas nagyobb mennyiségben ülepe-
dett le, mire a viz ismét tiszta s színtelenné lett. 

I I I . 
A felsorolt vizek vegybontása kazánköre. 

Már ezen értekezésem első hasábjain jeleztem azt, hogy a vizek kazán-
köre vonatkozó elemzésénél csak azon testek határozandók mennyiségileg, me-
lyek a kazánkö képzésében részt vesznek, vagy máskint a kazánra ártalmas 
befolyásnak. Hogy tehát a kitűzött czélt elérhessem és kimutathassam, vájjon 
melyik viz mennyi kazánkövet képez, s e szerint melyike ezen vizeknek al-
kalmasabb gőzfejlesztésre, mindenik vizben a következő meghatározásokat 
eszközlém: 

a) Meghatároztam a szilárd testek összegeit. 
b) A meszet és kesersót a természetes vizekben. 
c) A meszet és kesersót a forralt vizekben. 
d) A kén és chlorsav mennyiségeit. 
A mi a többi al jakat, földeket és savakat i l leti , mivel azok, a mint fönt 

láttuk, csak ritkábban fordulnak elő a vizekben, azok közül csak azokat, és 
csak azon vizekben határoztam meg, melyekben a milyenleges elemzés azokat 
a mennyileges meghatározásra érdemesnek mutatta. Következőkben az egész 
munkálat menetét röviden leirom, végül pedig egy főtáblázatban a talált ered-
ményeket sorolom fel. 

a) A szilárd testek összegcinek meghatározása. A mi a szilárd testek 
összegeinek meghatározását illet', mindenik lemért vízmennyiséget platin csé-
szében szárazig elpárologtattam. A hátramaradt száraz viz részeket légfürdöben 
180 cels-foknál addig száritottottam, mig súlya többé nem változott. A nyert 
eredmények, megtartatván az egész értekezés alatt a vizek fönnebbi 1 sz., 
2. sz A, B, C, . . - jelei, 1000 suly részre kiszámítva ezek : 

Az 1. sz. kút Birtyinben . . . . 0-391 
A 2. „ „ „ 0-807 
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A 4. sz. kút Birtyinben . . . . 0*703 
Az 5. „ „ „ . 0 693 
A 6. „ „ Rév 0-730 
Csúcsa helységben levő kút . . . 0*418 
Az egeresi állomásnál levő A kút .. 0'513 

„ B t ó . 0-332 
Az egeresi állomás melletti forrás C 0*299 
Állomás Kolosvárt D . . , . . 0*784 

E 2*663 
F 0*298 

Szamos folyó 0*060 
Nádas folyó . . , 0*705 

Hogy az itt felsorolt vizek szilárd testeinek összegeit a Duna és esőviz 
szilárd testeinek összegével összehasonlíthassam, röviden megemlítem, misze-
rint az esővízben a szilád testek összege 0 05 és a Duna vízé 0*200 (lásd ter-
mészettudományi társulat 1862-ik évi Közlöny 3-ik kötetének 113. lapját), 
miből látni, hogy a Szamos vize az eső vizét igen megközelíti, mig a Kolosvár 
F vize valamennyi elemzendő vizek közt a Dunáéhoz legközelebb áll. 

b) A mész és kesersó meghatározása a természetes vizekben. A mész megha-
tározására 500 gr. vizet vettem, s azt sósavval savitva addig párologtattam, 
mig körülbelül '/6-résznyire elpárolgott. Ezen vizből az ismert szabályok sze-
rint a meszet sóskasavas ammónia által választottam ki. A sóskasavas mész 
megszáritása után 10—15 perczig enyhén izzítottam, és a képezett szénsavas 
meszet (CaO, C0 2 ) megmértem és mészélegre kiszámítottam. Az eredménye-
ket a kesersó eredményeivel alább közlendem. — Megjegyzem ezúttal, hogy 
az ellenőrzési kémlék nemcsak itt, hanem mindenütt, hói helyén voltak, meg-
tétettek. A sóskasavas mészről lesziírt folyadék melegítve phosphorsavas szi-
kenyéleg által az összes keseréleg tartalomtól megszabadíttatott. A csapadékot 
aminoniat tartalmazó vízzel kellőleg kimostam. A pyrophosphorsavas keser-
éleg megszáritása után 10—15 porczig izzitottam. — Ezen eljárásból csak a 
Nádas folyó vi-zénél tértem el, hol az ismert módon előbb a vas és timföld 
mennyiségeit határoztam meg, és csak azután a meszet és kesersót. Találtam 
pedig 1000 részben timföldet és vaséleget együtt 0*0154 gr. a mész és ke-
sersó eredményei pedig ezek : 
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í z s g á l t V 1 z 
Mész-
éleg 

Keser-
éleg 

1000 részben 

Az 1. sz. kút Birtyinben . . . 
A 2. „ „ „ . . . . 
A 3. „ „ „ . . . . 
A 4. „ „ „ . . . . 
Az 5. „ B „ . . . . 
A 6. „ „ Rév . . . . 
Csúcsa helységbeni kú t . . . 
Az egeresi állomásnál levő A kút 

„ _ B tó 
v v •» 

Állomás Kolozsvárt 
C forrás 

D . . 
E . . 
F . . 

Szamos folyó 
Nádas folyó 

0-0709 
0-2156 
0-1519 
0-2231 
0-2308 
0-2542 
0-0667 
0-1932 
0-1245 
0-0975 
0-2949 
0-4575 
0-0838 
0-0225 
0-1786 

0-0137 
0-0282 
0-0137 
0-0173 
0-0141 
0-0409 
0-0250 
0-0261 
0-0181 
0-0316 
0-0186 
0-0316 
0-0444 
0-0057 
0-0450 

A gépészek igen szeretik, sőt a]gyakorlatban egyszerűbbnek tartat ik a 
viz keménységéből Ítéletet hozni a r ra nézve, mely viz alkalmasabb gőzfejlesz-
tésre. Ez okból czélszerünek látom itt ezen vizek keménységfokait fel-
jegyezni. 

Ismeretes ugyanis, hogy azon viz bir egy keménységi fokkal , a mely 
100,000 részben egy rész mészéleget tart oldva (1. természet tudományi társu-
lat 1862-ik évi Közlönyének harmadik kötete első részének 96 oldalát.) Hogy 
tehát a talált eredményekből, t. i. a mész és kesersó mennyiségekből a vizek 
keménység fokait kipuhatolhassam, nem kellett mást tennem, mint minden 
egyes viz kesersóját, mészre kiszámítani, az igy nyer t mennyiséget a valódi-
hoz hozzá adni, s ezen összeget még 100-zal szorozni, ily eljárás után az tűnt 
ki, miszerint vizeink következő keménységi fokokkal b í rnak : 

Az 1. sz. kút Birtyinben . 
A 2. „ „ „ 
A 3. „ „ „ 
A 4. „ „ „ 
Az 5. „ v n 
A 6. „ Rév „ 
Csúcsai pálya udvarbani kút 
Az egeresi állomásnál levő A kút 

7i » » „ B tó 
„ _ melletti C forrás 

9-01 
25-51 
17-11 
24-73 
25-05 
31-14 
10-17 
22.Í-4 
14-98 
14-17 
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Kolosvári állomáson D kút . 32'90 
E „ . 57-51 
F „ . 10-39 

Szamos folyó 3-04 
Nádas „ 24-16 

Az itt felsorolt természetes vizeknek keménységei, összes keménységek-
nek neveztetnek. 

c) A mész és kesersó meghatározása a forralt vizekben. A mi a mész és ke-
sersó mennyiségeinek meghatározását a forralt vizekben illeti, ismét mindenik-
ből 500 gr.-ot vettem, s mintegy 3/« óráig forraltam, pótolván időnkint az el-
párolgott vizet lepárolt vizzel. Ezen főzés alatt kivált szénsavas mész és ke-
sersó leszűrése után a mész és kesersónak azon része maradt a leszűrt vizben, 
mely kénsav- és halvanyhoz kötve volt. 

Ezen kiválasztása és elválasztása, valamint |a forralt vizek keménység 
fokainak meghatározása a már I ismert módok szerint történt, s az ered-
mények ezek : 

V i z s g á l t v i z 
Mész-
éleg 

Keser-
éleg 

K
em

én
y-

sé
gi

 f
ok

 

V i z s g á l t v i z 
1000 részben K

em
én

y-
sé

gi
 f

ok
 

1. sz. kút Birtyinben 0-0578 0-0063 6-66 
0-0635 0-0192 9-04 

n n n 0-0098 0-0079 2-08 
4 n y> n 0-0637 0-0141 8-34 

0'0882 0-0109 10-34 
6. „ Rév 0-0403 0-0353 8-97 
Csúcsai pálva udvarban levő kút 0-0523 0-0121 6-92 
Az egeresi állomásnál levő A kút 0-0280 0-0254 6-42 
» » » » B tó 00365 0-0168 6-00 
» „ » „ C forrás 0-0490 0-0115 6-51 

Állomás Kolosvárt kút D 0-1254 0-0169 14-90 
r, t, T, E 0-2722 0-0825 38-77 

F •n r> r> A 0-0219 0-0106 3-67 
Szamos folyó . . . . 0-0183 0-0036 2-33 
Nádas „ 0-0992 0-0434 15-99 

Ezen keménysége a forralt vizeknek állandó keménységnek neveztetik. 
Ha már most'a forralt vizben talált mész és kesersó mennyiségeket le-

vonjuk a természetes állapotú vizben talált mész és kesersó mennyiségéből, a 
maradvány adja a főzésnél kivált mész és kesersó mennyiségeket. Az összes, 
és a maradó keménység közti külömbség azonban adja az ideiglenes kemény-
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s éget. A következő táblázatból, valamint a forralás által kiválasztott mész és 
kesersó mennyiség, ugy szinte az ideiglenes keménység látható. 

Mész- Keser- 5"* 
V i z s g á l t v i z éleg élek 

§ -s> 
1000 részben a « 

1. sz. kút Birtyinben 0-0131 0-0074 2-35 
0-1521 0-0090 16-47 
0-1421 0-0058 15-03 

4 0-1594 0-0032 16-39 
<5- n n n 0-1426 0-0032 14-71 
6. „ Rév 0-2139 0-0056 22-17 
Csúcsai pályaudvarbani kút 0-0144 0-0129 3-15 
Egeresi állomáson A kút 0-1652 0-0002 16-52 

» » B tó 0-0880 0-0013 8-98 
„ állomás melletti C forrás 00485 0-0201 7-66 

Kolosvári állomáson D kút 0-1695 0-0015 17-19 
» » E „ 0-1853 0-0015 18-74 
» » F „ 0-0619 0-0038 6-72 

Szamos folyó 0-0042 0-0021 0-71 
Nádas „ . 0-0794 0-0016 8-17 

Az eddig felsorolt eredmények elégségesek arra, következtetni, melyike 
a vizeknek képez több vagy kevesebb kazánkövet, tehát melyik bir elönynyel 
a másik fölött, s igy hátra marad még megmutatni azt, milyen és mennyi 
savat tartalmaznak ezen vizek azok közül, melyek többnyire a vizekben elő-
fordulnak. 

d) A kén és chlorsav meghatározása. A kénsavat ugy határoztam meg az 
itteni vizekben, hogy a lemért vizeket sósavval savanyitottam meg, kevéssé 
hevítettem, ezután BaCl oldatot adtam hozzájok egész addig, mig csapadék 
többé nem támadt. Ezek tökéletes leülepedése után a vizeket leszűrtem, forró 
vízzel kimostam, megszárítottam, platin tégelyben izítottam, megmértem, BaO, 
S03-ból az S03-at kiszámítottam. Az eredményeket a chlorsavval köz-
lendem. 

A chlorsavnak meghatározására a lemért vizeket salétrom savval sava-
nyitottam meg, azután AgO, N0 5 oldatot adtam hozzájok mind addig, mig 
többé más esapadék nem támadt. Ezen csapadékot, miután tökéletesen leüle-
pedett volt, megszántottam és porczellán tégelyben olvasztásig hevítettem. 
A nyert AgClből a chlorsav mennyiségeket kiszámítottam s igy a vizek kén-
és sósav tartalma ez: 
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V i z s g á l t v i z Kénsav Sósav V i z s g á l t v i z 

1000 í észben 

1. sz. kút Birtyinbon 0-0340 0-0266 
o 

» » fl 0-0384 0-0716 
•X 0-0247 0-0365 
4 0-0405 00690 

0-0607 0-0575 
6. „ Rév 00295 0-1076 
Csúcsai pályaudvari kút 0-0192 0-0705 
Az egeresi állomásnál levő A kút 0-0244 0-0167 

0-2949 nyom. 
„ „ „ melletti C forrás 06272 nyom. 

Állomás Kolosvárt kút D kút — — 

0-0292 0-0405 
F 0-2881 0-2844 

o -o i i — 

Nádas „ 0-2408 0-0103 

Megtekintvén közelebbről ezen eredményeket, látni való, hogy az ege-
resi B tó, a kolosvári F kút a Nádas folyó és főleg az egeresi C forrás vizei 
legtöbb kénsavat, továbbá a révi kút és kolosvári F kút vize legtöbb sósavat, 
tartalmaznak. 

Végtére az összes eredményeket, hozzá téve még a vizek physikai tulaj-
donságait, a következő táblázatos kimutatásban sorolom fel. 
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Q 
TGOO részben 

1000 
részben] 

1000 
részben 

1. sz. kút B
irtyinben 

tiszta ülledék nélküli 
0391 0*0709 0*J137 

9*01 0*0578 0*00(53 
6'66 0*0131 0*0074 

2*35 0*0340 0*0266 
2. „ 

„ 
„ 

„ 
szag 

„ 
0-807 0-2156 0-0282 25-51 0-0635 0-0192 

9*04 0-1521 0'0090 16-47 0-0384 0*0716 
3. „ 

„ 
„ 

„ 
ülledék 

„ 
0455 0-1519 0-0137 17-11 0-0098 0-0079 

2-08 0-1421 0-0058 15-03 0-0247 0-0365 
4. „ 

„ 
„ 

„ 
szag 

„ 
0-703 0-22310-'173 24-73 0-0637 0-0141 

8*34 0-1594 0*003216*39 0-0405 0*0690 
5. „ 

„ 
„ 

„ 
„ 

0-693 0-2308 0-014125-05 0-0882 0-010910-34 0-1426 0-0032 14-71 0-0607 0*0575 
6. „ 

R
év 

„ 
„ 

„  
0-730 0-2542 0-0409 31-14 0-0403 0-0353 

8*97 0*2139 0*0056 22*17 0*0295 0*1076 
C

súcsa pálya udvb. kút kevés ülledék 
„ 

0-418 0-0667 0*0250 10*17 0-0523 0-0121 
6"92 0*0144 0"0129 

3"15 0*0192 0"0705 
Egeresi állom

ás A
 kút tiszta 

„ 
„ 

0"513 0*1932 0*0261 22*94 0*0280 0*0254 
642 0-1652 0*0002 16*52 0'0244 0"0167 

„ 
„ 

B
 tó 

kissé zavaros 
0*332 0*1245 0*0181 14*98 0*0365 0*0168 

6*00 0*08800*0013 
8*98 0*2949 nyom

. 
„ 

„ 
C

 forr. tiszta szag nélküli 
0*299 0*0975 0*0316 14*17 0*0490 0*0115 

6*51 0'.''485 0*0201 
7*66 0*6272 nyom

. 
K

olosvári 
„ 

D
 kút tiszta 

0*7840*2949 0*0186 32*09 0*1254 0*0169 14*90 0 1695 0*0017 17*19 
—

 
—

 
„ 

„ 
E 

„ 
„ 

hagy ülledéket 
2*663 0*4575 0*0840 57*51 0-2722 0*0825 38'77 9-1853'o-0015 18-74 0*0202 0"0405 

, 
„ 

F 
„ 

„ 
0*298 0*0838 0*014410*39 0*0219 0*0106 

3*67 0-0619 0.0038 
6"72 0*28810"2824 

Szam
os folyó 

a 
hagy vörös ülledé- 

0*06 0*0225 0*0057 
3*04 0*0183 0*0036 

2*33 0*0042 0*0021 
0*71 0*0110 

—
 

ket szagtalan 
N

ádas 
a 

kissé 
zavaros, 

és 
áll-0*7050*17860*045024*160*099200434 15*990*07940*0016 8*17 0*2408 0*0103 

va jóform
án hagy vörös 

ülled. vasizü 
0-0126 FeO

. 


