
5. Jelentés a chemiai laboratórium működéséről.

Dr. E mszt KÁLMÁN-tól.

Az 1910. évben chemiai laboratóriumban a tőzegfelvétel utolsó be
gyűjtött anyagának a feldolgozásán kívül a következő munkálatokat vé
geztem el:

Gróf A ndrassy D énes krasznahorkaváraljai jószágkormányzósága 
fehér anyagot küldött be, mely Krasznahorkaváralján gyűjtetett, hogy 
határoztassék meg, vájjon ez az anyag kaolin-e?

100 súly részben van:

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1910. 2 0
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Dr. Papp K ároly kir. oszfálygeológus felvételi területén előfor
duló kőzetek arany- és ezüst-tartalmának a meghatározását kérte.
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Ha ez elemzési eredményeket a Jamesonit chemiai alkatával össze
hasonlítjuk, úgy az eredmények teljesen egyeznek.

L iffa A urél kir. osztálygeológus felvételi területén a pannon
halmi főapátság pusztadömötöri gazdaságában előforduló keserüviz meg- 
elemzését kérte.
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Az anyagból az oldható kovasav mennyisége Na2C 03 oldattal 
8*87°/o volt. ü g y  a higroszkópos viz, mint az oldható kovasav mennyisége 
tehát az előirt normáliánál kisebb.

A  megőrölt porból, egyenlő mennyiségű mész és durva homok és 
viz keverékéből készült próba-testek 24 óra alatt megszilárdultak, s e 
testek látszólagos szilárdsága 29 napi vízben való áztatás után sem 
változott meg. A  vízből kivett próba-testek négyzetcentiméterenként 
35 kg. nyomásnak álltak ellent.

Tehát a zalahalápi hegy bazalt-tufájának anyaga cement-gyártásra 
nem alkalmas anyag.

A  végvári takarékpénztár igazgatósága Panyováról származó festék 
föld és agyag chemiai vizsgálatát kéri. Az agyag a következő százalékos 
öszetételü volt:
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t e 20 3 ....................................................... 8-92 „
A h O s ..................................................... 10-57 „

CaO...................................................... 7-92 „
MgO....................................................... 3-62 „
K 20........................................................2-88 „

Na20  ................................................ 6-92 „
N e d v e s s é g ...........................................12-19 „

Összesen . . 99-59 sr.
tűzállósági foka IV., azaz 1200° C. hőmérsékletnél a kísérleti piramis 
változatlan 1500° C-nál azonban alaktalan tömeggé olvad össze. Tehát 
a nem tűzálló agyagok osztályába tartozik.

A festék föld,halvány-zöldes színű, kihevítve sárga por, mely 
erősen tapadó és festő képességű. Százalékos alkata a következő:

100 súlyrészben van:
SiO, . . . . .  58-83 sr.

FeO ........................................  12-21 „
AL_Os ...................................................... 8-41 „

CaO.....................................................2-03 „
M g O ...................................................... 0-40 „

K 20................................................  1-41 „
Na20  ......................................  4-90 „

H20    11-33 „
Összesen . . 99-52 sr.

Ez elemzési adatokból kitűnik, hogy ez agyag főtömegét vasoxidul- 
szilikát alkotja, s festék-föld gyártásra előnyösen felhasználható.

A  szászrég envidéki gőztéglagyár telepéről gyűjtött agyag szürke
színű, sósavval erősen pezseg, képlékeny.

100 súlyrészben van:
Si02 ................................................ 49 12 sr.
Fe20 3 .....................................................11-27 „
A l20 3 .................................................... 15-34 „
CaO .....................................................  7-46 „
M g O ................................................2-87 „
K 20 .....................................................  0-49 „
Na20 ...................................................... 3-51 „
C02   6-43 „
H20   4 11  „

Összesen . . 100-60 sr.
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Ez agyagból készült piramis 1200° C-nál változatlan maradt, 
1500° C-nál azonban salakszerüen megolvadt, tellát a IY . tűzállósági 
fokba tartozik.

Dr. G a l l  J ó z s e f  főrendiházi tag lukareczi birtokán levő forrás 
melletti feltárásból egy trasz-szerű anyag chemiai megvizsgálását kérte.

100 súlyrészben van:



3 1 2 DE. EMSZT K ÁLM ÁN (8)

E vizsgálatból kitűnik, hogy a vizben feloldott sók viszonyos meny- 
nyisége, összehasonlítva az 1909-ben megelemzett ugyané helyről merí
tett sósviz chemiai alkatával, lényegesen nem változott, de kissé higabb. 
Az előbbeni vizsgálat ugyanis a Ferencz-bánya talpáról gyűjtött vízben 
309:1094 gr., a főtején gyűjtött vízben 319:0535 gr., a mostani vizs
gálat pedig 299*3776 gr. szilárd alkotórészt tartalmaz. Ez az eredmény 
igazolja azt, hogy a bányába beszivárgó viz nem tömény sósviz, hanem 
édesviz, s ennek megfigyelésére szükséges volna, hogy a beszivárgó viz 
koronként vizsgálat alá vétessék.

Az állami hőszénbányák központi igazgatósága a következő szén
minták elemzését kérte:
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A  cs. és kir. zágrábi 13. számú hadtestparancsnokság a dodosi szén
bányából bizottságilag vett lignitet küldött be, hogy annak nedvesség- és 
hamutartalma, továbbá a BERTHiER-féle fűtőértéke határoztassék meg. 
A  beküldött lignit 12-39% nedvességet és 6*42% hamut tartalmazott 
1 gr. szén 15*53 gr. fémólmot redukált, melynek alapján fűtőértéke 4501 
kalóriának felel meg. Tehát a beküldött lignit 89*7 kilogrammja egyenlő 
értékű 100 kgr. puhafával, a fa fűtőértékét 4040 kalóriának tételezve föl.

A  kassai 6. számú hadtest parancsnoksága ugyancsak bizottságilag 
beküldött salgótarjáni és sajószentpéteri szenek e módszerek szerinti érté
kelését kérte. A  salgótarjáni szén 9:62% nedvességet és 11*37% hamut 
tartalmazott s BERTHiER-féle fűtőértéke 5148 kalória. Tehát ez értékből 
számítva, a vizsgált szén 78*4kgr-ja 100 kgr. puhafával egyenlő értékű. 
A  sajószentpéteri szén 16*68% nedvességet és 10*48% hamut tartalma
zott, fűtőértéke pedig B e r t h i e r  szerint 4797 kalóriát tesz ki, amelyből 
számítva, 84*2 kgr. szén egyenlő értékű 100 kgr. puhafával.

Z s i g m o n d y  Á r p á d  ny. főbányafelügyelő kérte, hogy a ruszka- 
bányai fúrásokból kikerült szén-minták hamu-, kén-, nedvesség- és ég
hető alkotórészekre előlegesen vizsgáltassanak meg.
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Czimment Géza és D eák Márton bánffyhunyadi lakosok agyag
mintát küldtek be Bánffyhunyadról tűzállósági fokának megállapítása 
végett. A  beküldött agyag képlékeny, tűzállósági fokú. IV., azaz 1200° C- 
nál változatlan, 1500° C-nál salakszerű tömeggé olvad össze.

F arcádi K ovács D énes ügyvéd, állítólag Brassó közvetlen kör
nyékéről egy homokkövet küldött be, mely sűrűn higany-cseppekkel volt 
inpregnálva, hogy higanytartalma határoztassék meg.

A  higanycseppek centrifuggal könnyen egyesíthetek voltak s 100 
súlyrész kőzet 1*22% fémhiganyt tartalmazott.

Dr. Papp K ároly  kir. geológus 4 kőzetnek részleges vizsgá
latát kéri.

1. Pirit, melynek származási helye Petresd (Hunyad vm.), 46* 10% 
ként tartalmaz.

2. Piroluzit, mely Godinesd (Hunyad vm.), a Dsiu-bányából való, 
29*32°/o mangan-oxidot tartalmaz, amely 23'12% fém mangan-nak 
felel meg.

3. Piroluzit, Godinesd (Hunyad vm.), Zangre-bányából, 39*62 
mangan-oxid tartalmú, mely mennyiség 32*22 fém mangan-nak felel meg.

4. Piroluzit, mely szintén Godinesdről a Dsolu Meruluj-bányából 
való, a következő százalékos összetétellel bir:
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A II. és IY-ik sorban levő kvarc-homok üveg-gyártásra előnyösen 
felhasználható mert F20 3 elenyésző csekéty mennyiség van benne, s- e 
vas is csökkenthető, HCl-e 1 kivonva ugyanis a II. számú 002%  Fe20 3-at, 
a IV. sorban levő pedig 014°/o Fe20 3-at tartalmazott. A  másik két homok- 
féleséget csupán zöld palack-üvegek gyártására lehet felhasználni.
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Dr. L ó c z y  L a j o s  igazgató úr a Balaton-tó környékén gyűjtött, 
különböző kőzetekből fakadó vizeknek chemiai vizsgálatát kérte. Az 
elemzési eredményeket a következő táblázat mutatja:
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I. Balatonfüred, Permi veres homokkő.
II. Balatonfüred, Alsówerfeni agyagpala és dolomitlemezek.

III. Balatonarács, Werfeni-rétegek alsó-campili sorozata.
IY. Csopak, felső Werfeni-réteg alsó-campili homokkő

V. Csopak, felső Werfeni-réteg alsó-campili homokkő mélyebb 
szintjéből.

VI. Csopak, Benedűlő felső Werfeni lemezes dolomit.
VII. Csopak, felső Werfeni középső-campili szintjéből.

VIII. Csopak, lemezes dolomit.
IX. Révfülöp.

X .— XI. Balatonlelle, homok.

A  m. kir. kálisót-kutató kirendeltség, s a m. kir. komlói állami 
kőszénbánya hivatal vizet küldöttek be chemiai vizsgálatra, hogy kazán
táplálásra alkalmasak-e? s ha nem, mily anyagokkal lehet a vizet kazán- 
táplálásra alkalmasakká tenni.

Az elemzési adatokat a következő táblázatban állítottam össze:


