Rónaki László

V Í Z N Y O M J E L Z Ő F E S T É K E K ÉS K I M U T A T Á S T
LEHETŐSÉGÜK
A FLUORESZCE1N
Eddig a szakirodalom nem tért ki olyan gyakor
lati fogásokra, melyek ismeretében a vízfestést
végző, gyakorlattal nem rendelkező kutató idejeko
rán felvértezhette volna magát. Ezért próbáljuk
részleteiben ismertetni a szükséges tudnivalókat.
Az alábbiakban főleg a kolorimetriás analízissel
foglalkozunk. Ennek lényege az, hogy egy színes
oldat színezőanyag tartalmát meg lehet állapítani
olymódon, hogy ismert festékkoncentrációjú (eta
lon) oldattal (vagy oldatokkal) hasonlítjuk össze a
vizsgálandó folyadékot. A színerősség összehason
lítása révén ún. félmennyiségi analízist végzünk.
A barlangkutatás gyakorlatában ez talán szokatlan,
mert a festőanyagokkal történő víznyomjelzéseknél
eddig úgyszólván csak minőségi ún. kvalitatív
elemzést végeztek. A festéseknél megelégedtek azzal,
hogy a beadott festék valamely forrásban vizuálisan
észlelhető mennyiségben jelentkezett. A hidrológiai
kutatómódszerek fejlődésével azonban egyre több
következtetésre adódik alkalom, ha a nyomjelzés
eredményét részletesebb vizsgálat alá vesszük.
Ennek kezdeti formája, amikor a koncentráció
változás észleléséből (pl. konyhasóval történő víznyomjelzés esetén) a megjelenésen kívül pontosan
megállapítható a jelzőanyag maximumának megér
kezési ideje is. Vagyis már ilyen szinten jelentkezett
a kvantitatív (mennyiségi) elemzés igénye, de ezt
nem a festékanyagok vizsgálatával oldották meg,
hanem más nyomjelző anyagokat használtak ilyen
kísérletek lebonyolításához. A víznyomjelző anyag
idő függvényében vizsgált koncentrációváltozása
bizonyos körülmények mellett mindig jellemző a
földalatti vízfolyásra, így annak vizsgálata még akkor
is indokolt, ha pillanatnyilag a kiértékelés lehetőségei
tisztázatlanok. Egyébként a kiértékeléshez szükséges
vizsgálatok elvégzéséhez is csak a gyors félmennyi
ségi analízis módszerei adhatnak lehetőséget,
melyek közül a jó vizuális észlelést biztosító festék
anyagok alkalmazása a legcélszerűbb.
A fluoreszcein vagy más néven rezorcinftalein
(Co0HI2O5) pro anal, minőségben kerül kereske
delmi forgalomba sötét porüvegben (P-2) 100, 500,
1000 grammos csomagolásban 2940,— Ft/kg-os
árban (1). Ennek nátrium sója a fluoreszcein-nátrium
indikátor (C 2oH1(l0 5N a2) vagy — használatos, de
helytelenített (4) elnevezéssel — az uranin, ami 100
g-os csomagolásban 2570,— Ft/kg-os áron kap
ható. Vízben e festékek közvetlenül nem, vagy csak
nehezen oldódnak. Alkoholban, híg nátriumhidroxidban, vagy szalmiákszeszben jól feloldhatók, és
csak így célszerű a víznyomjelzéshez való beadásuk.
(A vízfestés kivitelézéséhez szalmiákszeszben való
oldás a legajánlatosabb.) Festőképességük csaknem

azonos. A házilag történő előállítás során (6, 7, 8, 9)
jelentős költségmegtakarítás érhető el, ugyanis a
szükséges reagensek költsége nem haladja meg a
250,— Ft/kg-ot a kitermelt fluoreszceinre vonat
koztatva.
Észlelhetőségének érzékenysége minden egyéb
színezőanyagot túlszárnyal. A kimutathatóság
határát természetesen bizonyos kritériumokhoz kell
kötni. Így savanyú közeg esetén kis koncentráció
ban nem vizsgálható, ugyanis a pH 4-nél színtelen,
csak 4,5 fölött fluoreszkál (8). A víz lebegő szenynyezettsége vagy egyéb elszíneződés is nagymérték
ben rontja a kimutathatóságot. így aztán érthető,
hogy különböző szerzők más-más értéket adnak meg
a hígíthatóságra. Az 5 x l 0 ' 9-től (3) lx lO " I2-ig
(10) sok közbülső értékkel találkozhatunk. Nem
mindegy az sem, hogy a szabad szemmel történő
megfigyelésnél világos, vagy sötét háttérrel milyen
mélységű és tömegű vízoszlopot vizsgálunk.
A hígíthatóság a kimutathatóság függvénye.
Amíg a kimutathatóság koncentrációt jelent (pl.
0,01 g/1
10"2 g/1), addig a hígíthatóság egy
dimenzió nélküli viszonyszám. Ha egy bizonyos
analitikai módszer érzékenysége valamely festék
anyag kimutathatóságát megszabja, úgy a festék
hígíthatóság ebből adódik. Vagyis az lx lO " 2 g/1
kim utathatósága esetében 0,01 g festékanyag l
liter
1000 g oldószerben van, ami
0,01 [g]
•
io o ö lg ]
°'00001' vagy|s:
1 X 10"5 hígíthatóságot jelent.
Látható tehát, hogy a hígíthatóság és a kimutat
hatóság között három nagyságrend különbség van,
amire fel kell hívni a figyelmet a tévedési lehetőség
elkerülése miatt.
A színező hatásra vonatkozóan megemlíthetjük,
hogy egy 5 m mély, 2 x 1 km felületű, színtelen,
átlátszó vizű tóban 1 kg fluoreszcein a tökéletes
oldás-elkeveredés révén 0,00001 mg/1
0,01 gamma/1, vagyis 10'8 g/1 koncentrációt eredményez,
ami teljesen tiszta víz esetén ilyen vízmélység mellett
napfény hatására szabad szemmel is megfigyelhető
jellegzetes zöldes fluoreszcenciát mutat. Itt a hígítás
mértéke 10'11. Ez természetesen nem fogadható el
kimutathatósághoz alkalmas hígítási határnak.
A festék beadagoláshoz feloldva (tehát töményen)
vörösesbarna sötétszínű, hígítva sárgászölden fluo
reszkál. A víztömeg jellegzetesen üde zöld színt
mutat. Sekély forrásokban, vagy patakban, különö
sen világos meder alj esetén 10— 100 gamma/liter
koncentráció alatt szemmel nem észlelhető, jóllehet
60—80 cm-es vízmélységnél sötét háttérrel már 5
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500 gamma/l-es koncentráció zöldessárga színnel
erősen fluoreszkál még fehér alapon is. Nagyon
feltűnő még összehasonlító null-minta nélkül is a
rendkívüli elszíneződés.
2. Egyliteres fehér üvegben levő minta:
5 gamma/l-es fluoreszcein tartalom esetén enyhe,
alig észlelhető elszíneződés a null-mintával össze
hasonlítva bizonytalanul, de felismerhető. Az igen
gyenge zöldes árnyalat napsütésben még sötét háttér
nélkül is észlelhető.
10 gamma/l-nél felülről rátekintve egész határo
zott a zöldes színezetű fluoreszcencia, míg oldalról a
fény felöl, vagy a fény felé átnézve csak fekete hát
térrel észlelhető a zöldes árnyalat.
20 gamma/l-nél még fehér háttér mellett is enyhén
de határozottan felismerhető a zöldes fluoreszcen
cia. A festék jelenlétét összehasonlító null-minta
hiánya sem teszi kétségessé.
Gyakran találkozunk az irodalomban olyan ki
tételekkel, hogy a fluoreszcencia műszerekkel nanyon jól kimutatható. A fluorszcein mérésére szol
gáló spektrofotométer még I0"n-es hígítást is
(10) kimutat (vagyis 10”8 g/1 = 0,01 gamma/liter
koncentrációt). Saját kísérleteink igazolták, hogy
Pulfrich fotométerrel 5 gamma/liter alatti koncen
tráció (5 x 10"6 g/1, azaz 5 x 10^9 hígítás) nem, vagy
csak bizonytalanul határozható meg.
Ez az érzékenység viszont terepen is könnyen
biztosítható lényegesen olcsóbb felszereléssel. így
kiváló eredményt lehet elérni a 2 literes mérőhengerek
alkalmazásával, ha üvegjük és falvastagságuk azonos.
1.
100 ml-es, becsiszolt dugós folyadéküvegbe Méginkább ajánlható külön e célra üvegtechnikus- %
sál készíttetni 75 mm átmérőjű, 500 mm hosszú
helyezett minták a tiszta vízzel összehasonlítva:
hengeres üvegedényeket, melyeken a 2 és 1 literes
50 gamma/l koncentrációnál enyhe zöldes árnya
jel állandósított. A kolorimetráláshoz a hengerek
lattal gyengén, de határozottan észlelhető eltérés.
(lehetőleg 4 db) olyan tároló dobozban helyezendők
100 gamma/l-es oldat zöldes elszíneződése kétség
el, melyben 3 oldalról minden henger választófallal
telenül megállapítható.
van védve. A láda egyik oldala kihúzható lemezből
250 gamma/l-es oldat jóval erősebben észlelhető.
legyen, hogy a fény felé fordított nyitott oldallal a
Fiz már fehér lapra helyezve is zöldes árnyalatot ad,
kihúzott lemez árnyékában fényrekesztő lepel alatt
s a tiszta víztől határozott eltérésével a festék jelen
lehessen felülről a hengerekbe tekinteni.
létét illetően kétség nem merülhet fel.

gamma/liter is határozottan erős színeződéssel
jelentkezik, ha a víz átlátszósága is megfelelő.
Viszont 20—40 cm vízmélységnél sö rét mederben
10—20 gamma/liter koncentráció napsütés nélkül
is észlelhető, de nem feltűnő mértékben (enyhe
piszkoszöld, vagy fakózöld árnyalat). Ugyanilyen
körülmények között 35—40 gamma/liter koncent
ráció esetében már rendkívül feltűnő élénk zöld
színhatás figyelhető meg. A vizuális helyszíni for
rás-ellenőrzésnél sok esetben megtévesztő hatást
vált ki az algásodás, vagy az erdei környezet ref
lexiós színhatása, nem beszélve arról, hogy a nagy
tisztaságú karsztvíz 2'—3 m-es mélységek fölött már
amúgy is zöldeskék színt mutat. Mindez helyi
ismeretet és gyakorlatot kíván, amivel bizonyos
mértékig ellensúlyozható a téves értékelés.
Ezek figyelembevételével arra kell törekedni,
hogy a várható vízmegjelenési helyeken a festés ered
ményeként a koncentráció a 20 gamma/liter határ
fölé emelkedjen. Megjegyzendő, hogy 100 gamma/
liter koncentráció felett nagyobb víztömeg esetén
szemre már nem igen különböztethetők meg a szín
eltérések.
Talán nem érdektelen részletesen ismertetni a
különböző mennyiségű fluoreszceint tartalmazó víz
minták vizuális hatását a tárolóedény térfogatának
tükrében. Minden esetben tiszta vízvezetéki vízből
(pH-7—8) állítottunk elő próbamintákat. A vizsgá
lat természetes fény mellett fekete papírra helyezett
üvegedényekkel történt.

A kimutatási lehetőségek
vizsgálatához használt
laboratóriumi eszközök
egy része.
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A láda belső felének alját feketére kell festeni és
az összehasonlítás pontosabbá tétele érdekében
feketére festett, pálcához erősített fémkorongokat
célszerű a vizsgálat alatt az edényekbe meríteni.
A korongok egyidejű emelésével a színhatások vál
tozása pontosabb összehasonlítást biztosit.
A koncentráció megállapítása úgy történik, hogy
például 10 000 gamma/l-es etalon oldatból a 2 literes
edényben lévő tiszta vízhez pipettával mindaddig
adagolunk, míg a minta és az általunk beállított
oldat azonos színhatást nem mutat. Az összehason
lító korongokkal gyors és tökéletes keverést is
biztosíthatunk az etalon beadás közben, a le- és
fel történő mozgatás révén. Az etalonból így fel
használt minden egy ml mennyiség 5 gamma/I-es
koncentrációt jelent a 2 literhez számítva. Vagyis,
ha például 50 ml az etalon-fogyasztás az azonos
zsínbeállításig, akkor a vizsgált mintánk koncentrá
ciója 250 gamma/liter. Az ilyen, vagy ennél tömé
nyebb mintát célszerűbb úgy vizsgálni, hogy a fele
mennyiség kiöntésével (I liter) a hiányt tiszta víz
zel pótoljuk, és ezt a műveletet mindaddig ismétel
jük. míg a célszerű hígítást el nem értük. A hígított
minta kolorimetrálásához felhasznált festék m e n 
nyiséget természetesen a hígítás mértékének meg
felelően számításba kell venni, hogy helyes értéket
kapjunk. Az előbbi példa szerinti víz négyszeri fel
hígítása 16-szoros hígítást eredményez, aminél 3 ml
etalonoldat felhasználás adódik. így 3 x 1 6 = 4 8 ml,
vagyis a koncentráció 48 » 5 = 2 4 0 gamma/liter.
Tehát ebből látható, hogy a hígítás mértékével ará
nyosan növelni kell a kimutatás pontosságát, mert
csak így kerülhető el a hiba növekedése, itt ugyanis
3,13 ml fogyasztás érzékelésével kaptuk volna a
hibamentes 250 gamma/literes eredményt.
Az etalont úgy készíthetjük el, hogy analitikai
mérleggel kimért 10 mg anyagot (fluoreszcein p.a.,
vagy nátr. fluoreszcein-ind.) kevés alkoholban (kb.
1 0 -1 0 0 ml) történő teljes feloldódása után desztil
lált vízzel pontosan I literre kiegészítjük. (Konc.
10000 gamma/l.)
Az összehasonlító mintát
amihez az etalont
adjuk a kívánt érték eléréséig
a vizsgálandó for
rásból eredő (még festés előtti) vízből célszerű
készíteni, a víz azonos vegyi jellegének, színezetének
és pH-jának biztosítása miatt.
Mivel a fluoreszcencia csak 4,5 pH felett jelent
kezik, az ilyen savanyú vizek festése fluoreszceinnel
általában kudarcra van ítélve. A pH 5- -7 között a
minta és az összehasonlító oldat egyenlő mértékű
lúgosítása ajánlható néhány csepp szalmiákszesz
hozzáadásával. Ezzel a gyenge színhatás élénkít
hető.
A fent ismertetett 2 literes üveghengerekkel
történt gyakorlati méréseinket célszerűnek tartjuk
részleteiben is ismertetni. A pH 7,5 vízvezetéki víz
minta árnyékos helyen fény felé fordulva történt
vizsgálata során (helyiség nyitott ajtajában, barlang
szádájában sötétítő lepel alatt, napsütés nélküli
helyen) az alábbi eredményeket kaptuk:
0,1 gamma/liter koncentráció az összehasonlító
null-minta mellett már árnyalati eltéréssel észlelhető.

Ez viszont csak laboratóriumi körülményekre érvé
nyes, egyéb színező szennyezettségtől mentes víz
esetén.
0,5 gamma/literes koncentráció már határozott
eltérést mutat a tiszta festékmentes víztől.
/ gamma/literes koncentrációnál észlelhető a
fluoreszkálás, és a tiszta vízzel való összehasonlítás
kor nem merülhet fel kétség a festék jelenléte felöl.
2,5 gamma/literes koncentráció jól látható fluo
reszcenciát mutat. Szakember összehasonlító minta
hiányában is kétségtelenül felismeri a fluoreszcein
jelenlétét.
Ugyanezek a koncentrációk megvilágított szobá
ban vagy szabadban, ahol felülről is kapnak fényt
(fényrekesztö lepel használata nélkül) lényegesen
rosszabb megfigyelési eredményt adnak. Például a
2,5 gamma/liter csak igen gyengén észlelhető. Gyenge
lúgositással (pH 8) sem kaptunk jobb eredményt.
A lesavanyított mintában viszont már pH 6,5 eseté
ben az 1 gamma/liter koncentráció nem volt észlel
hető. Ezen értékek még intenzívebb fluoreszcenciá
val vizsgálhatók a napsütés hatására. Az UV lám
pával (kvarclámpa) történő megvilágítás mellett
(UV-szürö nélkül) lényegesen rosszabb eredményt
kaptunk, mint természetes fénynél borús időben.
Külföldi irodalomban (4) találunk ajánlást 2 cm
átmérőjű, 0,5—0,6 m hosszú kolorimetráló üveg
csövek kivitelezésére, ahol a feketére festett és
hasítékkal (festékmentes csík) ellátott 3 cső a vizs
gálandó minta, az etalon és a null-minta befogadá
sát szolgálja. Ennek előnye a szükséges mintamennyiség csekély térfogat-igénve, viszont hátránya
Laboratórium a terepen.

Terepen történő kolorimetrálás
kétliteres üveghengerekkel.

a tisztíthatóságon kívül a folyamatos bepipettázással történő meghatározási módszer nehéz kivitelez
hetősége. Minőségi vizsgálathoz természetesen jól
alkalmazható, ahol bizonyos korlátok között fél
mennyiségi kiértékelésre is van mód, ha megfelelő
fix etalon sorozatot állítunk elő az összehasonlítás
hoz. A tisztíthatóságon úgy segíthetünk, hogy az
üvegcső alsó végét nem forrasztjuk be, mint a kém
csőnél szokásos, hanem gumidugóval zárjuk. A feke
tére festést illetően ugyanolyan jó eredményre szá
míthatunk, ha a csövek befestése helyett a kémcső
állványon minden cső 3 oldalról fekete lemezzel
van védve. Az irodalomban ajánlott méretet meg
duplázva próbáltunk nagyobb érzékenységet elérni,
ami sajnos nem sikerült, mert ugyan a vízmélység
növekedett, de ezt keresztmetszet-növekedésnek is
kellett volna követni ahhoz, hogy a kimutatási
érzékenység is növekedjen.
Az. így kipróbált 1 m hosszú üvegcsövekbe helye
zett kb. 200 ml vízmintában felülről nézve a fluo
reszcencia 5 gamma/liter koncentráció esetén már
kétségtelenül felismerhető. Ez a felszerelés tehát al
kalmas nagyszámú kvalitatív mintavizsgálat le
bonyolítására. Nem közömbös ugyanis, hogy a
megfigyelt vízmegjelenési helyekről a kereskedelem
ben kapható 0,5 literes csavaros fedelű műanyag
palackokban könnyen beszállítható egy központi
helyre a minták tömege. Itt megfelelő számú kém
lelő csőbe töltve biztos döntésre nyílik mód a festék
megjelenését illetően, ha a koncentráció teljesen
tiszta víz esetén legalább 5 gamma/liter értéket elér.
A karsztvíz többnyire egészen tiszta, lebegő
szennyeződéstől mentes, átlátszó, viszont nem ritkán
a csapadék hatására többé-kevésbé zavarosodik.
A zavarosság mértéke szerint rohamosan csökken a
kimutatási érzékenység. Ugyancsak nagymértékben
zavar a víz egyéb elszíneződése is (pl. a vastartalom).
Az erdei patakokba hulló őszi falevelek is sárgás
barnás színre festik a vizet, ami 20—40 cm mély
ségnél még kristálytisztának tűnik. Az ilyen elszí
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neződés a hosszú kémcsőben szabadszemmel
nagyon jól látható. Az UV. lámpa fényére viszont
már olyan zöldes színt mutat, mintha fluoreszcein
festené. Természetesen az ilyen csekély színeződés
is lényeges eltérést eredményez a vizsgált mintában
kimutatott koncentráció meghatározásánál, ha az
összehasonlító oldatot nem ugyanabból a vízből,
hanem pl. egy teljesen tiszta forrás, vagy a vízvezeték
vízéből készítjük. Amíg a tiszta víz esetén az 5— 10
gamma/liter koncentráció a vizsgáló üvegekben
üdezöld csillogást mutat, ugyanez a koncentráció
vasas, vagy egyéb vegyi, illetőleg lebegő szennyezett
ség (zavarosság) esetén tompa piszkoszöld színnel
jelentkezik. így aztán érthető az összehasonlítás
kivihetetlensége a különböző eredetű vizek eseté
ben.
Tömeges mintavizsgálatnál a félmennyiségi meg
határozáshoz ajánlatos egy összehasonlító sorozat
összeállítása. Külön mérőhenger segítségével, vagy
a vizsgáló edényeken rögzített űrtartalom meg
jelölések alapján a vizsgálat során elvégezhetők
a hígítások, melyek az összehasonlító sorozat két
szélső értéke közé állítják be az egyébként össze
hasonlításra alkalmatlan nagy koncentrációjú min
tákat is. Az összehasonlító sorozathoz az alábbi
értékeket javasoljuk:
0—2—5— 10— 15—20—30—40 gamma/liter.
Ezek közül az utolsó három főleg kényelmi szem
pontból a hígítás mértékének csökkentése miatt
ajánlott. Ezeket a meglevő 10000 gamma/1 itérés
etalonból közvetlenül a vizsgálat megkezdésekor
célszerű elkészíteni, a színváltozás bekövetkezésének
elkerülése miatt.
A félmennyiségi meghatározás igen kevés időt
igényel, ha az etalonsorozat és a minta alkalmas
módon megfelelő szerkezetű állványon bármely
pillanatban egymás mellé helyezhető. Ehhez olyan
elrendezést javasolhatunk, hogy egy forgatható
korongon elhelyezkedő 8 db etalon mellett a korong
kerületén kívül legalább 2 db vizsgáló edény legyen

a minták számára. Az etalon és a minta befogadá-.
sára szolgáló edények azonos térfogatúak legyenekMéretük a fent leírt 2 literes mérőhengerig változ
hat.
A legjobb megoldásként 32—35 mm átmérőjű,
500 mm hosszú kémcsövek befogadására készített
forgó kolorimétert javasoljuk. Itt a 12 db 4 dl
mennyiségű minta egy 260 mm átmérőjű körön
helyezhető el olymódon, hogy a kémcsövek fel
hasított és belül feketére festett fémcsövekbe állít
hatók (kb. 2 cm-es hasítékon jut be a fény a kémcső
palástján a mintához). A körön belül excentrikusán
elhelyezett kb. 100 mm-es átmérőjű körön foglalnak
helyet az összehasonlító oldatot tartalmazó kém
csövek (8 db) ugyanolyan tartócsövekben, mint a
külső kcrön. A koszorúkat alkotó tartócsövek
hasítékai radiálisán a külső kerületen vannak. A két
forgatható koszorú közötti excentricitás folytán
bármelyik két minta közötti réshez közelíthető akár
melyik összehasonlító kémcső.
A kolorimetrálás a fejünkre borított fekete lepel
alatt felülről történő megfigyeléssel akár ülve labo
ratóriumi körülmények között, vagy állva terepi
körülmények között történet, ha a kb. 60 cm magas
szerkezet három lábbal 90 cm-re van magasítva.
A kívül fehérre festett tartócsövek számozhatok.
Az összehasonlító sorozatot alkotó koszorú egészen
könnyen cserélhető, mert a súlypont felett csúcsos
tengelyen nyugszik. így lehetőség van két koszorú
alkalmazásával az összehasonlító sorozat kibővíté
sére is.
A kísérleteink alapján bebizonyosodott, hogy ked
vező körülmények között a tiszta vízzel való össze
hasonlítás során már 0,25 gamma/lit. koncentráció
is észlelhető, de 0,5 gamma/liter határozottan ki
mutatható. Ez 5 X 10 10 hígításnak felel meg, ahol a
kimutatási érzékenység 5 x 1 0 7 g/1.
A konstrukció terepi munkára is kiválóan
alkalmas. A kimutatási érzékenysége folytán, vala
mint a laboratóriumi fotométerek beruházási árához
viszonyított olcsó kivitelezése az egyéb műszeres
vizsgálatokkal szemben előnyben részesíthető.
A forgó elhelyezésű etalonos csöveken lehetőleg
mérőlombik segítségével a 400 ml űrtartalmat jellel
állandósítjuk. így a terepen történő etalon össze
állítás könnyen lebonyolítható a következőképpen:
A 10 000 gamma/literes etalonból 10 ml-t bepipeltázunk egy 100 ml-es mérőhengerbe, melyet tiszta
vízzel a 100-as jelig feltöltünk. így 1000 gamma/
literes koncentrációjú etalonoldatot kapunk, ami az
etalon sorozat elkészítéséhez már alkalmas. Az
összehasonlító sorozat kémcsöveit a vizsgálati hely
festékmentes vízéből a 400 ml-es jelig töltjük, majd
az 1000 gamma/l-es oldatból egy 25 ml-es büretta
segítségével mérjük be a szükséges mennyiséget,
így a 0,4 ml oldat 1 gamma/liter koncenrációt
eredményez. Vagyis 1 ml beméréssel 2,5 gamma/liter
koncentrációt kapunk. Ennek tudatában a célnak
legmegfelelőbb összehasonlítható koncentrációk ál
líthatók elő. A magasabb koncentráció sorozathoz
természetesen a 10 000 gamma/literes etalonból

Kolorimen áló kémcsövek használata terepen.
célszerű a bemérés, ahol a 400 ml-es tiszta vízhez 1
ml hozzáadás 25 gamma/liter koncentrációt ered
ményez.
Minden igény kielégíthető két sorozat összeállí
tásával, ahol pl.
1. 0—0,5 1- 2—4—6—8— 10 gamma/liter és a
2. 0—5— 10— 15—20 25 -30—40 gamma/liter
koncentrációk szolgálnak összehasonlítási lehető
ségként.
Előfordul, hogy a megfigyelés alatt tartott víz
megjelenés időközben zavarossá válik. Ilyenkor a
vizsgálatot minden esetben a minta megszűrésével
kezdjük. Természetesen a zavarosodásban résztvevő
agyagos alkotórészek a festékből adszorbeálhatnak
valamennyit, ami a szűrésnél veszteséget jelent,
viszont csak így válik meghatározhatóvá a minta
fluoreszcein tartalma.
Ismeretes, hogy a festék hátrányos tulajdonsága
éppen az, hogy savanyú anyagokon erősen adszorbeálódik (11). Dr. Kessler Hubert is azt tapasztalta,
hogy a festéket az agyagos talaj nagymértékben
leköti. Ez a hátrányos tulajdonság éppen a vízjelzési
kísérletek eredményeinek kiértékelése során hasznos
információkat eredményez, ha kombinált vízjelzést
alkalmaznak.
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Az adszorbció jelensége felhasználható még a
festett víz megjelenéséről nyerhető utólagos értesü
lés megszerzésére is. Erre nézve dr. Bertalan Károly
útmutatásával és közreműködésével sikerült forrás
munkákhoz jutni (2, 5). Az amerikai cikk alapján
jelent meg — csaknem változatlanul — egy francia
lapban az aktív szénnel történő kimutatási eljárás
ismertetése.
Ennek lényege, hogy 10/12 kaliberű granulált
aktív szén szitaszövettel lezárt plasztikcsőbe he
lyezve a megfigyelésre kijelölt vízmegjelenési helyen
kontaktusba kerül a fluoreszceinnel festett vízzel,
melyből kimoshatatlanul adszorbeál egy bizonyos
mennyiségű festéket. Később ez a festék láthatóvá
tehető hamuzsír (K 2COs) 5%-os alkoholos oldatá
val olymódön, hogy ebben rázás nélkül áztatva a
szén felületén hosszabb-rövidebb idő múlva zöldes
szín rögzítődik. Az irreverzibilitásra közölt példa
szerint 15 másodperces aktivitást követő 1,5 hóna
pos kimosás után is megmaradt a színeződés.
Ennek hazai alkalmazásával szerzett tapasztala
tokról remélhetőleg rövidesen részletesen beszámol
hatunk.
Nem tudjuk, hogy a módszer mennyire alkalmas
mennyiségi meghatározásra, de a zágrábi Hidrometeoroloski Zavod SRH igazgatójának (Ing. Radovinovic) személyes közlése alapján (1964. IX. 4.)
náluk kvarclámpa segítségével 10 _ 7— 10'8 a szok
ványos kimutatási érzékenység, amit aktív szén
alkalmazásával 10_12-ig fokoztak. Az eljárást nem
ismertette, így annak érzékenysége ellenőrizhetet
lensége miatt fenntartással fogadható. Ennek elle
nére célszerűnek tartunk olyan kísérleteket lefoly
tatni, melyek az aktív szénnel történő kvalitatív
megoldást esetleg továbbfejleszthetik a kvantitatív
meghatározás irányába.
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Wassertrassierfarben und Möglichkeiten zu ihrem
Nachweis. Das Fluoreszein
von L. Rónaк i
Nach Besprechung der Frage der Anschaffbarkeit
des Fluoreszein- und Natriumfluoreszein-Indikators
(Uranin) und der Frage der ökonomischen Herstel
lungsmöglichkeit dieses Stoffes prüft Verfasser die
Verdünnbarkeit und die damit verbundene Nach
weisbarkeit aus praktischem Gesichtspunkt, unter
besonderer Berücksichtigung der Labor- und Ge
ländeverhältnisse.
Verfasser schlägt zwei kolorimetrischen Methoden
für quantitative Bestimmung vor. Beim Gebrauch
von Glasgefässen von 2 Liter Rauminhalt (75 mm
Durchmesser) kann ein Farbengehalt von 5 x 1 0 7
g/1 mit Sicherheit nachgewiesen werden. Unter
idealen Verhältnissen kann die Nachweisbarkeit
bis zu 10 7 g/I erhöht werden. Bei Anwendung
eines mit Prüfgläsern von 4 dl (35 mm Durchmesser)
versehenen, drehbaren Kolorimeters, das zur Auf
nahme von 12 Proben und 8 Eichmustern fähig ist,
können wir eine rasche, halbquantitative Bestim
mung von 2 x l 0 ~ 6 g/1 Empfindlichkeit erreichen,
was durch Erweiterung der Eichmusterserie unter
Laborverhältnissen bis auf 5 x 1 0 - 7 g/1, ja nach
Zeugnis der Versuche sogar bis auf 3 x l 0 -7 ge
steigert werden kann.

Трассировочные краски и возможности
их выявления.
Флуоресцеин.
Л. Ронаки
После характеристики возможности при обре
тения или изготовления в домашних условиях
индикатора из флуроесцеина и натриевого флуоресцеина (уранин) автор рассматривает с практи
ческой точки зрения разбавляемость и связанный
с ней возможность выявления данного индикатора,
применительно к лабораторным и полевым усло
виям, соответственно.
Он предлагает применять для количественного
определения два разных колориметрических ме
тода. Для стеклянных сосудов емкости 2 л (75 мм
в диаметре) содержание краски в 5 х 10 - 7 г/л
может быть установлено надежно. В идеальных
условиях это может быть повышено до чувстви
тельности в 1 0 -7 г/л. Колориметр вращаемой
системы, оснащенный с пробирками емкостью
4 децилитров (35 мм мм) и предназначенный для
8 эталонов, позволяет производить скоростные
полуколичественные определения с чувствитель
ностью 3 X 1 0 -7 г/л, что путем расширения серии
эталонов в лабораторных условиях может быть
повышено до чувствительности 5 х 1 0 - 7г/л, а в
весьма благоприятных условиях даже до 3 х 10-7
г/л.

