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A háborús ipari anyaggazdálko-
dás egyik na y probléiaája fi növényi zeiros ola-
jOknák, íulat fontos ipari nyersanyagoknak be-
szerzése is nzükségozerlnti feldolgozása. Ez a 
kér lé a neatceak & festék, szappan stb, gyárvál-
lalatoknui égeti kérdése, de a gyógyszertári 
gyakorlatban ie ozámabmnk kall vele. M hábo-
rús erőfeszítés folyton fokccóáá tttome több 
te meláet leLván & mivel az o lej felhasználás a 
hadi ipart is foglalkoztatja, érthető, hogy be* 
szerzési hiányokkal kell osámolnunk mind az i-
perl, aiafl a gydgyáss&ti ellátásben. 

Kívánatos tehát e ns'oraanya-
gok békebeli meunyiaégeinek csökkenése folytán 
beállott hiányok miatt figyelmünket e növényi 
olahok helyettesítésére és megfeleld pótlásá-
nak kérdésért irányítani. Ismeretes, hogy az 
elsőrendű ipari olajnövdnyek mellett van szá-
mos gyón- éa disznövényünk, amelyek olajtar-
talma felhasználás szempontjából szerepet játsz-
hat. Ezek létezésével a béke években nem sokat t* 
rödHtttak, e háborús szikség azonban indokolttá 
teszi eeen növények olaj tartalmával valé beha-
tó fOgloUcozáeát és megfelelő felhasználását. 

lektori dolgozatom célja i-
lyen növény, nevezetesen a parthonocissus trl- • 
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cuspidata zsíros olajának előállítása fizikai» 
kémiai vizsgálata és felhasználási lehetőségé-
nek alkalmazása a gyógyszertári gyakorlatban. 

A növény ismertetése* 
a»ts3s=:~ =s=*==sBars=aE at sta rs as 

A Parthenocissue tricuepida-
ta japán szőlő, a ezőlőfélék iszalagja, rajta 
klvUl 13 fajjal Ázsiában és Amerikában honos. 
Nálunk dísznövényként tornácok és épületfalak 
befuttatására előszeretettel használják* 

A Vitaceék családjába tarto-
zik, virága 4-5 tagú? felső állású, többnyire 
2, néha 4 termőlevélből alakult magh^L, mely 
ugyanannyi rekeazü, 2-2 magkezdeménnyelT esé-
ezéjük gyakran redukált, pártájuk csúcsán ösz-
szenőtt, mézfejtőiük gyakran különvált miri-
fyekbŐl áll, termésük bogyő* Fás növények, öbbnyire kusző cserjék, ujjasan karélyos vagy 
osztott levelekkel és gyakran a levelekkel át-
ellenes kacsokkal, amelyek hajtás-kacsok és a 
virágzatoknak megfelelő helyeken állnak* A ka-
csok vagy spirális bekunkorodással kapaszkod-
nak, vagy pedig tapadő korongocekákkal tapad-
nak* Levelei aősk&savas mészkristályokkal, py-
rokatochinnel van tele, megrágva viszketegséget 
és égést okoz. őszre megvörösödik. Bogyója sö-
tétkék. Gyorsan nő s a legkeményebb telet is 
jól kiállja. 

A sejt nedvében vannak oldott 
festőanyagok. Ezek közül egyike a legelterjed-
tebbeknek az anthoeyén. Amint Wíllst-'tter leg-
újabb vizsgálatai mutatják, ezalatt a különbö-



ső, egymással rokon, más és más szinü antho-
cyánok egész csoportját kell értenünk. Ezek-
nek az egymással különböző arányban való ke-
veréke okozza azután a növényi részek, pl. 
levelek, virágok vörös, kék ée ibolya szine-
ződését. Ha meggondoljuk, hogy ezekkel kapcso-
latban a chromatophcrok különböző színárnyala-
tai is jelentkeznek, ugy könnyen megérthetjük 
a levelek pazar színpompáját* Ide tartózd kü-
lönböző szinü anyagokat szőlővörös csoport név 
alatt foglalnak Össze. Az ide tartózd szina-
nyagok nagyon gyakoriak, ezek okozzák a parthe-
nociBsus tricuspidata levelek őszi sötétvörös 
ssinét. 

A parthenocissus tricuspi-
datanák zárt procambiuma van. A procambium 
gyürü egymás mellett elhelyezett edénynyalá-
bokká ás parenchyma sejtcsoportokká /széles 
bélsugarakká/ differentiálddik. Ilyen növény 
csak igen kevés van. A mechanikai elemek, 
háncsrost és sclerenchymasejt úgyszólván min-
den fa háncsában meg vannak, ellenben a parthe-
nocissus tricuspidata második háncsában mind a 
két elem hiányzik. 

A család 600 faja főleg -
majdnem kizárólag - trópusokon él. Ausztráliai 
övön a legszegényebb, máshol a meleg övön e-
gyenletesen vannak elosztva. Hyirkos talajú, 
melegövi erdők lakéi, ahol, mint liénáknak van 
nagy szerepük; egyesek a melegövi hegyvidékeken, 
pl. a Himaláján magasra felhatolnak. 
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Az olaj előállítása magvakból. 
A rartheiiGciBsufl tricuepidata 

egy éves termését májusi»» szedtem le és pedig 
a bogyókat fürtöstől s azután a bogyókat lefej-
tettem és szárítószekrényben megszárítottam. A 
speciális száritószekrény asabeszt lapokkal bo-
rított, jél zárédó. alulról fűthető, tetszéssze-
rinti hőfokra beállítható. A szekrényben ez ü-
vegpclcolt ugy v&naak elhelyezve, hogy a meleg 
levegő a poleok között jól cirkulálhat s a pá. 
ráo levegő a szekrény felső részén alkalmazott 
nyíláson kitódulhat, /l.kép./ 

Az üveglapokra kiteregetett 
bogyókat 36 Óráig szárítottam 40°C körüli hő-
mérsékleten. A jc'l kiszáradt bogyókat azután 
III.sz. rostára öntöttem ée flenell ruhával 
dörzsöltem, hogy a magvakról a gyümölcsburkot 
tökéletesen eltávolítsa®, A letöredezett gyü-
mölcsborok részek a szitán átestek, a magvak 
pedig fent maradtak. A megtisztított magvakat 
darálás végett a megőrlő garotrészébe öntötte,:, 
a szabályozót agy állította® be /2.kép./ e ga-
rat alatti henger baloldalán, hogy a megőrőlt 
mag szemcse finomsága megfeleljen a IY.-es ez. 
szita fonálközének. 

A finoman őrőlt magvakat ezu-
tán préselésnek vetette® alá. Az őrletet egy 
kisebb vászon zacskóba helyeztem s ezt még kö-
rülvettem vászon ruhával h beletettem a sajtc-
lóhengerbe, mely oldalt és alól perforált. 

A s&ítolást hideg uton ioko-



zatosan végeztéin. Először a sajtold segítségé-
vel 100 atra. nyomást fejtettem ki s ezen a nyo-
máson 24 áráig állani hagytam a iaagdrleményt, 
majd 20 atm.-val fokozatosan felemeltem a nyo-
máét. A nymaáenüvelést coar akkor hajtottam 
végre, ha már több olaj nem csepegett ki. 

Ily módon. 300 a ti. nyomásig 
utottam. Az utolsó olaj részlet eket szappan e-
dállitáeéra tettem félre. 

Az olajat barna szinti X0Ö 
gr.-oe ílvogekbe fejtettem. 

As olaj barnáé-zöld szinti 
fluoreszkáló azme állác közben nea változik, 
csaknem szagtalan. Az olajból levegőn való hu-
zamosabb állás közben fehér ezinü lerakódás 
észlelhető az edény íalán.Az elsj vékony réteg-
ben kiveriive beezkruű, a felületen Összefüggd 
hártyát képezve• 

Az olaj vizben neia oldódik, 
org.oiáószerek közül abc alkoholban kies', chlo-
roformban, szánté trachloriában, aetherben, ost-
rolaetherban, benzinbea, iigrornbar., ezándisnil* 
fiiban, moí>obroianaphtalinban bőségesen oldódik. 

Az olaj szűrőpapíron átfolyat 
va maradandó zairfoltot hygy hátra, hevítve rangy. 
gyullad, égett zairaaagct árasztva. 







3. es. kép. 
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Minőségi vizsgálat, 
tí£i33ts::ac_ ÍE-üsx 
1./ "»ér een olajba egy kris-

tály antimon trichloriáot helyeztemj állás köz-
ben a kristály ez'le ssesyöröeöaött' ás a kri stály 
körül sötétvörös ráver keletkezett, Az olaj e-
rélyep rázósra. viláro^ sölf árnyalatot vett fel, 
A TV»dy,r,-ben hiv. ©lejek s reaetiát r.er eő.jáfc, 
tehát a arába ar nmnclopei? olajra ná«ve speci-
fikus, 

2./ rdvid-félo olajsav rsac-
tió» Száras kíUcsSbon par cg V&HIIIXHEÖS ?ds-
tcigS séeav&t alva addig rázogattam, a kémcsövet, 
mig a vanillin fel nem oldódott, llost csepp 
vizsgálandó olaj koszáadása és fél percnyi eré-
lyes ráaás után as elkülönülő savráteg rósea-
és,int eltett, 

'5./ Aerolein nr<ha . porcel-
lán tégelyben egy eon olajat 'kel .hvdrosalfit-
tal elkeverve bevitettem, ez olaj ir.eggyullsűt 
kellemetlen égett aeiTTssagot fejlesztve, Az 
eszterkötésbóí felszabaduló glycerin 2 nol, vi-
zet veszítve átalakul e jellemző rzegu aerylal-
debvőáé v, screleinnés 

CH9 
CK i ^ Cin« 

- OH 
OH H2° 

- QE 

iiU 
w ün il ' 

OH 
0 * 0 

4,/ Kreis-féle reactidt 1 ccm 
olaj ée 1 ccm sósavat aetneres phloroglucin ol-



fiattel Be^zerá«ve 1 / 2 ér* srnlva a reactiáe fo-
lyadék Ibolyésvöroe szint ^utat, 

5./ Pn: tos torig v issgdlat. 
A növényi zsíroknak és olajoknak Q^k^llegiroji-
toeabb alk&trérze az «1acappar:.si taata tlan 
bő'l is oL-llbat ő pkytoeterin. .Jellemző feiisrieri-
se a Sslkowsky-prfV.vaX történik. 3 oca oklorc-
f óimban 3 csepp* ele jst oldottam <ls az oldatot 
Óvatosan 3 ©cm tömény k/neevra rdtegeztem. A. kit 
folyadék érintkezési felületén vörös-barna győ-
ri/ keletkezett? a ehloicfcrmcs réteg kis ide 
walvt?. piszkos-barna «színűvé vélt, a kénsav felő-
li rész viszont sárgée-iöld szirten fluor«*: zkflt. 

ó.igberT'.sor-'ŐMrohsró~f é -
le st&iin reacti 5. Az slFj ehlbrbrormos oldaté-
hbz néhány" caepi oesttavanhydriiet adtam s az 
oldatot tömény kénttarra r-tegeztem. vörös ozioSt 
gyűrű keletkezett, Sezzcr'.zásva álláo után az 
oldat megHVilt. 

?•/ Blaidin arába, hengeres 
üvegben 20 ocm tömény «elitSemeHvbS kevés 
hi*ftnyt cseppentettem ás 2-2 ccm olajat adva a 
rcactíds ölegyhez ko. 1 óra múlva - iOl o-on 
tartva az elegyet - a perthenoeioeus olaj meg. 
keményedett. 

A reactió magyarázatai a 
sal aromoav.mint erőaebb eav egyrészt az olaj-
earat felszabadítja eszter-kö tlaébol, máerészt 
a féohiganyt nitráttá oldja vörös-barna nitro-
zue gőzök fejlődése közben. 
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Hg * 41 TV, lg /!fO-,A * 21?,, C * 2TT0-J 
A nJLt-'osus gőzük katalytizros hatására az olaj-
eav megszilárdul ős !31°C-OA olvadó uun* elair-
flinsawá" alakul, Az olajsav és elaiáinsavmlc 
©ind a bruttót aiuC e siroktur képlete egyfor-
mát egymáetól a geometriai 'cls-trsuu isomé-
riáből különböznek, amit a kettős kötés hoz 
lltra. 

2./ *?.Ijtromnym3 roactiói 
az olaj próbáját v~le r vsriő tó^ogatu 
/5C s^lctro^ -nvval ösaaeránra, a fslya-' 
dákok «l^üöifildoe után. as olajee rósz barnás 
BBinfívé vált, a rslétromsrv peíig színtelen 
Barnát, 

9«/ Ktt̂ itAay;. ili. anoraarti-
fcue alkatrészek via©«"la/£a. X'i&gSS^rbstSf 

vae^'feM. Vizsgalat előtt 
kiizzitotcam, majd exsic oá torban. való lehűlés 
utáu lexaórtei- a eulyát. 5 gr. claj oeiaéróe* u-
tán a tégelyt agyag aérorszűkre tettem óe pör-
cellán tágelyfedSvöl ieieötem, egy kis nyiláét 
hagyve, ivosy az ág* olaj levegőt kapjon, álőbb 
kie gázlánggal hevítettem óvatosan, as olaj 
meggyulladt és 1 'ngra lobbant, A hevítést közbea 
megszakítottam, nehogy az olaj kifreo^^enje^. 

szakaszos hsvitéosal az olajat teljes©» el-
égettem* Az égésnél koletkesett korom eltávoli-
tás£ céljából a tégelyt fuvj lánggal izzítottam, 
majd ©aslecátorba téve kihűlés után mérte®. A 
partheaocifíüut olaj elégetés után ráérhető szer-
vetlen maradékot nem adott. 



10•/ Kéntartalom vizsgálata. Az 
olaj esetleges kéntar&Xmar jé'lléEei* ez anorg. 
alkatrész a hamuból nem állapitható meg, mert 
S0- gázzá ég el. A kén meghatározása olijából 
5 gr. olajat 20 ccm 5 f szeszes kálilúg oldat-
tal gőzfürdőn melegítve elszappanositottam. A 
képződő káliozappan vízben jól oldódik. A vizes 
oldatot 2 ccm hig salétromsavval megsavanyitot-
tam. Az olaj és zsírsavak felszabadultak, 2 oom 
ezüstnitrát hozzáadása után melegítettem e reac-
tióa folyadékot, de fekete szineződést, ill. 
osap.képződést, mely a kén jelenléte mellett bi-
zonyít, nem észleltem. 

1./Forrpont meghatározás. A Gy. 
K.-i forráspont meglu tározó esőbe 20 oom olajat 
mértem be, majd a túlhevülés, ill. késleltetett 
forrás elkerülése céljából pár darab apró horzs-
követ szórtam az olajba. 350°C-oo hőmérő alkalma-
zása mellett vigyázva, nehogy a higanyház gombja 
a cső alját érje, fokozatosan melegítettem az o-
lajat. Az észlelt forrpont 275 C. 

2./ Fagyáspont meghatározás• 
Itt u.n. hűtőkeveréket alkalmaztam /30 gr. emv 
mon.chlorid, 60 gr. natr.chlorid és 90 gr. jég-
törmelékkel/. 5 ccm olajat öntve kémcsőbe, me-
lyet a hűtőkeverékbe helyeztem. Hűtés közben a 
kémcsőben levő MSnárőt figyeltem s amiben az o-
laj épen megtört, a hőmérsékletet leolvastam, A 
meghatározást párszor^gx&siételve az olaj fa-
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gyáspont jának -19°C-os értékét kaptam. 
3./ Sűrűség meghatározása. 

E vizsgálatot a Gy.K.-i kismérdíombíkkal vizs-
gáltam meg, amelyet előbb alkohollal, majd ae-
therrel kimoBtam, megásáritottam és az analyti-
kai mérlegen súlyát 0.1 mg-nyi pontossággal meg-
határoztam, Most a lombikot kiszárított natr. 
sulfat porral víztelenített élajjal megtöltöt-
tem a körkörös Jelzésen felül és 20°C-u vízfür-
dőbe állítottam 10 perc eltelte után, miután az 
olaj a fürdő hőmérsékletét felvette, szűrőpapír 
csikót megsodortam és a lombik jele fölötti o-
lajat a szűrőpapírral eltávolitottem, A lombi-
kot gondosan szárazra törölve mértem. A lombik 
és olaj együttes súlyából levonva a lombik sú-
lyát, megkaptam az olaj súlyát, ezt az értéket 
lO-el osztva 0,9275-nek.találtam a parihenocls-
sus olaj sűrűségét 20 C -on A C hőmérsékletű 
vizre és légüres térre vonatkoztatva. 

4./ Törésmutató meghatáro-
zása. Az olaj törésmutatóját Zeiss-fói'e refrak-
tométerrel határoztam meg. 25°C-on. 1,4752 ér-
téket találtam. 

A narthenocissus olaj fon-
tosabb fizikai állandóit összehasonlításképpen 
feltüntettem az X.sz. táblázatban a Gy.K.-ben 
hivatalos zeiros olajok megfelelő értékeivel. 
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Kérnial_állandók_vizsgálata^ 
Syvgzám» Az olajok o~ 

lajsavaknak, azaz 1 értékű felTletlen savaknak 
gpLycerin eszterei. Az olaj savak folyékony állo-
mánynak, e glycerin is folyékony, igy a kelet-
kezett olaj is folyékony halmazállapotú. Az o-
laj savak mellett zsírsavak, telitett.egy értékű 
savak is előfordulnak az olajokban eszterkötés-
ben s mivel a zsirsavak szilárdak /palmitin, 
stearinsav/ ugy az olajok viszkozitása, con-
sistemtiája ia lehet higabb, süríibb, ajrsz érint, 
hogy a zsir vagy olaj savak vannak túlsúlyban. 

Mind a zsírokra, mind az o-
lajókra jellemző kémiai változás az avasodás, 
vagyis olaj vagy zsírsav felszabadul eszterkö-
téséből, A szabad sav keletkezése^ már a növény-
ben is végbemehet enzymatikus bshtásra, még na-
gyobb fokú lehet e bomlás a szabad olajban fény 
nedvessé*-, levegő hatására. Az olaj vagy zsir 
jóságának egyik feltétele, hogy a szabad savak 
keletkezése minél kisebb fokú legyen. Az u,n. 
savszám alatt értjük 1 gr, anyagban foglalt 
szabad savak kömömbösitésére szükséges szilárd 
KOH mg-nyl mennyiségét. 

A meghatározás n/10 KOH ol-
dattal történik phenolphtalein indikátor mellett. 

Lemértem 50 ccm-ee Erlenma-
yer lombikba 5.6 gr. olajat és 10 ccm legtömé-
nyebb szesz és 3 csepp phenolphtalein oldat 
hozzáadása után n/10 KOH oldattal tltráltam ró-
zsaszínig. Az elhasznált n A O KOH oldat ccm-ei-
nek száma adja a savszámot mg-okban kifejezve. 
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Savszám 1.36. 
2./ Aether vagy eszterszám. 

Az olajban a savak, tehát a zsírsavak, palmitin, 
margarin, stearinsavak, az olajsavak, ölein, li-
nói, linolensavak stb, glycerinnel túlnyomórészt 
eszterkötésben vannak. Ha az olajokat edző lúgok-
kal főzzük, az eszterkötés felbomlik, glycerin 
hasad le és a savaknak sóit az u.n. szappanokat 
nyerjük. 

Az aether vagy eszterszám a-
latt értjük 1 gr. anyagban foglalt kötött savak 
köaömbösitésére szükséges szilárd KOH mg-nyl 
mennyiségét. 

Természetesen a kötött sava-
kat direkt nem titrálhatjuk. Fölös Ismert meny-
nyiségü lúggal az észtért hydrolyzáljuk és a 
lug feleslegét titráljuk vissza HCl-el. Az ész-
ter elszappanositását nem célszerű n/lo lúggal 
végezni, mert egyrészt a reactiós elegy felhí-
gulna, másrészt pedig a C02 nem küszöbölhető 
ki, továbbá ilyen nagy higitásban a szappanoso-
dás tökéletlen. A Öy.K.o.5. normál propylalko-
holos kálilugot használtat a lug carbonátosodá-
sa meggátlása céljából /a K?CO-z propylalkohol-
ban nem oldódik/. * 

100 ccm-es Erlenmayer lom-
bikba bemértem 2,8 gr. olajat és 10 ocm pro-
pylalkoholban oldottam. Ezután fölös 20 ccm 
n/2 propylalkoholos KOH-t adtam hozzá* vissza-
folyó Liebig hütŐ mellett vizfürdőn fél óráig 
forraltam. A forralás után pár csepp phenolphta-
leint adva hozzá, a fölös lúgot n/2 HCl-el visz-
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szatitráltan. Elfogyott e célra 0.8 n/a HCl, 
ez levonva a 20 ccm n/2 KOH-ból, megkapom a 
szabad és kötött zsírsavak telítésére elhasz-
nált lug ccm-einek számát 19.2. Ez 10-el szo-
rozva és kivonva belőle a savszám, adja az esz-
terszámot. Eezterszám tehát 190.64. 

3,/ szappanszám. Szappan-
szám alatt értjük 1 gr. anyagban foglalt szabad 
és kötött savak közömbösítésére szükséges szi-
lárd KOH mg-nyi mennyiségét. 

A szappanszám = eszter-
szám + savszám. Az olajom szappanazdma 192. 

4./ Jódbrómszám. Jódbrdm-
szám alatt értjük 100 gr. zsiradékban foglalt 
telítetlen zsírsavak telítésére szükséges bróm, 
ill. egyenértéksulynyi jód gr.-okban kifejezett 
mennyiségét. 

A telítetlen savak a köv. 
savak elegye: 

CH^-/CH?/7-CH=CH-/CH2/7-C DOH 
elednsav 

OH5-/CH2/4-C0-CH -CH2-<5H*0H-/0H2/7-C00H 
linoleav 

CH5-CH2-OH=CH-CH2-CH=OH-CH2-CH*CH-/CH2/7-OOOH 
linolensav 

Ezek a savak a kettős kötés mentén 1 mol. brómot 

y 
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felvéve telítődnek: 
-CH 

-CH 
• 3r2 = 

-CH-BR 

-CH-Br 
A vizsgálandó olajhoz fölös mennyiségű n,10 
bróm oldatot adunk, melyet ex tempore készítünk 
a reactiós edényben n/10 XdrO, oldat és XBr per-
ből sósavval való raegsavanyitassal» 

KBr+HCl=KCl+HBr 
EBr03+HCl»KCl+H3r03 
5HBr+HBr05»3H20+3Br2 

A bróm egyrésze teliti az olajsavak kettős kö-
téseit. Az el nem használt brómot jodometriku-
san mérjük n/10 NaoS90,-al. A bróm XJ-ból, mi-
vel negatívabb, egyenéftékü jódot szabadit fei, 

a óódot n/10 H^S-O^-al titráljuk meg. Tehát a-
ért hivjük ez érfcskit jódbrómszánnak, mert a te-
lítés fölös brómmtl történik és a fölös bróro ál-
tal felszabadított jódot titráljuk, 

A meghatározás menetetkis 
Üveggyüszübe bemérten 0.1 gri olajét és ezt egy 
250 ccm-es üvegdugós'Srlenm-ayer lombikba hely62-
tem s az olajat 10 cem-nyi széntetr&chloridban 
oldottam. 25 oon n/10 KBrQ* oldat és 0,5 gr. por-
rátört KBr és 10 ccm 10 $> H01 hozzáadása után a 
bróm kivált. Az oldatot jól összeráztam és üveg-
dugóval lezárva sötét helyen állani hagytam. 



l/2 óra múlva 1 gr, KJ hozzáadása után a fölös 
brómot íll, egyenértékű jódct n/10 ¿d-OoO, ol-
dattal kennyitőoldai indikátor jelenlétében 
negtitráltajr,, '^fogyott X&.? eem s/l= í^g-O,. 
A jódbráassáia a köv.képlet alapján számi tiiíté 

x „ /25-y/ 0t0127 , lop * a 
I R h o 1 x a jódtróaszda 

y - n/lö IfegSpÔ  elhasznált ccm és 
0,0127 • a 3<5d faktora 
a • a lemért olaj mennyisége, 

yódhréBQgám - 125,54. 
5*/ Aoetylazám. Az acetylszámot 

a KOH azon mg-nyi mennyisége adja meg, amely 
1 ocetylalt olaj clszappancsitásánál föl-
szabadult ecetBev közömbösítésére szolgál. Az 
alkoholos OH csoportok ecetsavanhydriddel va-
ló kezelésénél aeetyleződnok és ez az acetyl-
gyök elszappanositásnál lehydrolisál, ami lug-
fogyasztássál jár, A lug elhasznált mennyiségé-
ből lehet következtetni az OH csoportok számára, 

A meghatározás menete a következő« 
100 ocm-es Erlenoayer lombikba bemértem 2,8 gr, 
olajat és 4 gr, ecetsavanfcydridet, A reoctiés 
elegyet 1 óra hosszat vízfürdőn főztem viscza-
folyé hűtő alkalmazása mellett. Lehűlés után az 
ecetsavanhyöridet rázótölcsér segítségével vis-
zel mostam ki mindaddig, nig a mosóvíz semleges 
kémhatást non mutat, 

, , A nyomait szárított calc.chlo-
riddal elvontani és az ^etylezett olajat száraz 



ssürőpaoiron megszárítottam ismert módon. Az 
acetylált olaj ssappanssáiaét levonva a nem aee-
tylált olaj ssappansrámábvi» me Jaltám a kere-
sett pcetylcsánot. ?.zs 47. 
' ,(, 6*/ A ssii* és olajsarak mel-
lett ez olajok féalkatrécze a glycerin, átlag 
kb, 10 $ tartalomban. A glyccrintartalcmra az 
eáztercsáxnbói kővetkeztothetünk. 1 ̂ • ¿ O H a 
asir, ill. clajseVGk glycerin észteréből 

v 0.5466 mg. glycerint szabadit fel. . 
Az olaj eezterszáma 190.64. 

léhát 0*5466 x 19C.64 » 104.295 » 10.43 f el-
méletileg számitott glycerin. 

: A glycerin kísérleti megha-
tározását kétféleképpen is elvégeztem. 

a/ 5 gr. olajat 2 a alkoho-
los kálilúg ~»1 elszappanoeitottam vizfUrdon va-
ló melegítés mellett. A teljes elazappanocodas 
után az alkoholt melegítéssel elűztem. A vioz-
Sí.amaradt czaonent 150 ccn forró vizben felol-
dottam és a zsírsavakat hig kéneavval kicsapva, 
szűréssel eltávolítottam. A szűre-lékből a kén-
savat fölös BaOOv-al válaoctottam 1c. A BOoOa 
ki csűrése után a folyadékot vízfürdőn bepárol-
toc. A maradékot 3-osor 40 com aether és 96 
os szesz A»3/ elegyével kivontea. A kapott ol-
datból enyhe melegen a kivonó ezért elpárolog-
tattam. A maradékot eocsicoátorban állandó sú-
lyig szárítva mértem, 1C.G7 ' glycerint talál-
tam. 

V Sfaukoff éo Ocheotakcff 

tv 



th ' • 
ős érinti IC gr. olajat nethylalkohoilal és & 
szükséges mennyiségű káliluggal elssápp. .¿ásí-
tottam, isajd £3 alkoholt vízfürdőn eltéve és „ 
a szappant via oan oluva, utóbbit Iiig kénsavval, 
elbontottam. Á Iii vált zsírsavat lesz'rve, a \ \ 
hozzátazsdi gíycfc3?ini xoxvó Vissel moctaa ki. \ 

i A szűredéket és mosóvizet lúgossá téve 7G~C-on * 
syrupeüröre pároltán be, a maradékot kiizzitott \ 
líapSO* cldürzsültem o az ilyen nődön kapott aaá- \ 
ras port 'eihlot-kő szülék V « 4 óráig vízmentes 
acetomal vcntem U . Az aceton elpárologtaíáoc 
után a visszamaradt glyceTint kb. 4 óráig 75cC-
on száritotvsza ki» Ily módon 9«69 á glycerunt 
nyertem* 

A nyert glicerinnel & kö-
vetkező reaetiékat végcztecii pár csepp viza el 
higitva és KsOH-cl meglucositva, 0u304-tól a 
folyadék sötétkék színű lett* Csekély próba 
porcellán darabkán meggyújtva ¿ellenző égett 
zslrszagot /acrolein/ árasztott. 

7./ SlsaaoDanosithatatlan 
rósz meghatározása Aller és ghomson módszeré^"" 
vöi;"'Azon nln-nnzlk. hem az eiszappenoc 1 thatat-
Ion rész - te th erben, petrolaetherben és más or-
G^nikus oldószerekben könnyen oldódik. 

bJ 6 gr. olajat 25 ecm al-
koholos nátronluggal /2 x normál/ egy porcellán 
csészében elosappanositottem és az alkoholt viz-
fiSrdőn melegítéssel eláztam. A visozemeradt 
szappant 50 ccn forró vizáén feloldottam és 200 
ecn rázótölcsérbe öntötten. 20-30 ccm vizzel 
quantitativ bemoston. Az oldat lehűlése után 

I 



50-50 ecü eetherrel kiráztam ős a keletkezeit 
emulzió megszüntetése végett aéliány csepp al-
koholt adtam hozzá, A szap anoidat különválá-
sa utáa leengedtem, 111» felfogtam ez aetheres 
részt és a szappanoldatot még 3-asor kiráztam 
5-5 cca aetherrel, Az egyesített aetheres 
saöékot kb* ICC com viszel kincs tan, Az aethert 
vízfürdőn ledesztilláltam, a maradékot exslccd-
torb&n állandó súlyig «sárimra mértem, 

0*045 f elszeppmcsitha-
tat;*-* részt találtam. 

Morawski és Deaski as el-
szappeaositfcatatlen rész kivonására pctrolaet-
heri használt* Az eljárást a következőképpen 
hajtottam végre. 

b/ Egy 150-20° eem-eö 
Brlenmaysr lombikba bemértem 10 gr, olajat, a-
melyet 50 cca 90 r-os szeszben oldott 5 gr* 
kaliumhydrozidaal gőzfürdőn élsz appaa© o ito 11am • 
A szappanoldatot visszafolyő hűtő alkalmazása 
mellett 1/2 éráig melegitettem* Lehűlés utón a 
rásótölcsérbe öntöttem és 60 ©cm forró vízzel 
quantitativ utánnamosten. Az oldatot kihűlés u-
tán 3 x 30 ccm alacsony forrpontú petrolaether-
*el kiráz tom* Az egy esi tett petrolaetheres ol-
datot háromszor kb* 45 ccm vizsel kirázte. 100 
OQm—oa Erlennayer lombikba leeresztett petrol-
aetheres oldatot elpárologtattam és a maradékot, 
amely valószínűleg még kevés elssappsnoslthatat-

részt tartalmazott, mégegyazer kb* 10 com 
o*5 gr* káliumhydrozydot tartalmasé szeszes ká-
liluggal elosappanositottam* A szappanoldatot 
20 ccm forró vízzel quantitativ rázőtölcsérbon 

\ 
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mostam és tovább ugy jártam el, mint fentebb 
leirtsa, azzal a különbséggel, hogy a petrol-
aetheres oldatot lepárlás előtt tömény calci-
umsulfát oldattal ráztam ki, hogy a S2appanré-
szecokék nyomait is eltávolitsam* Ezután a pet-
rolaetheres oldatot ledesztilláltam ée a mara-
dékot szárátószekrényben 70-60°C-on szárítottam, 
majd mértem* 

8*/ Hehner szám; az a szám, 
amely megmutatja a 100 gr* olajban foglalt el-
azappanoeithato, de vizben nem oldódó zsírsavak 
mennyiségét, A meghatározás keresztülvitele vé-
gett 200 cem-es ETlemnayer lombikba bemértem 3 
gr* olajat és ezt 2 n alkoholos káliluggal el-
szappanositottam, majd az alkoholt elűztem* A 
szappant 100-150 com vízien feloldottam és hi-
fitott kéne avval gyengén megsavanyitottam* Ezu-án addig melegítettem, mig a zsírsavak a folya-
dék felszínén összegyűltek, majd 11 oom átmérőjű 
papirosból készült redős szűrőn megszűrtem* /A 
szűrőt a zsirsavak rátöltése előtt forró vizzel 
átmostam*/ A folyadék lecsepegéee után a szűrőn 
maradt zsírsavakat addig mostam vizzel, am ig a 
lecsepegő viz a kék lakmuszpapírt már nem vörö-
öitette meg* A kimosott zsírsavakat aetherrel 
egy ismert sulyu üvegdugóe Erlenmayer lombikba 
mostam quantitativ, majd az aethert gőzfürdőn 
lepároltam* Azután a lombikot az anyaggal /zsír-
savakkal/ együtt 80°C-on 1 órán át szári tottam, 
végül exsiecatorban lehűtve mértan* Mérési ered-
ményül 2*855 gr-t kaptam, amelyet 100-ra vonat-
koztattam a következőképpen» 
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3 l 2.855 « 100 t xf ahonnan 
z « 95.17 

Az olaj Hehner száma tehát 95.17. 
Á kapott adatok segítsé-

gével tájékoztató számítást végeztem a parthe-
aocissus olajnak zsírsavakra vonatkozó f/-os 
tartalmára, majd e savak neutralizáclóe számá-
ra és mol.súlyára vonatkozólag. 

Az íJooa-zclrBavak, vala-
mint ezek ssappanosodáoi száma ás közép mol.sú-
lya kiszámítható az olaj asappanosodási számá-
ból is. 

9./ W.Arnold szerint a 
zsírok össz-zsirsavtartnlma az elszappanositás 
alapján a köv.bruttóképlet alapján számitható 
kis 

H - C00 • IICH 
R - C00 • HCH 8 5 S • COOH • C,H9 
R - C00 . HCH ? * 

Ka 3 mol. /3 x 56.16 gr./ KOH használódik fel 
az elszappanoöitáahoz, ugy a zsirnál a suly-
veszteség 38.02 / C-IíV gr. Tehát 168.48 gr, 
káliiugnák megfelelő Sulyveszteség 38.02 gr. 
1 gr. KOH-nal: 0.2258 gr. felel meg. A asappano-
sodási szám rag-ben kifejezve 1 gr. zsirra vo-
natkozik. Tehát ezen egységnek megfelel 
0.0002250 sulyveszteség. 

1 gr. öoes-zsirtartalom « 1-0.0002258»K 
K » szappanosán. 

Mivel 1 gr. zsírban levő 
savraennyiség ugyanannyi kálilugot használ az 
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elszappenosodásboz, mint az eredeti olaj, ezért 
az öaoz*zsirsavaknak a szappanosoddal, 111• neut-
ralizáciée száma» 
F ű * UffJobóSHroST" 

10«/ Hasonló okoskodás a— 
lapján számitható ki az ola.i a air savtartalma 
ban kifejezve: 
F « 100 -O.02258.E « 100 - 0.02253 . 192 

7 » 95.66 
Az mspellopsie olaj elméleti zsirsavtartalma 
95-05 ami a kislrletilog meghatározott 95.17 
Hehnerssámraal jól ösozvág, ha az el nem szappa-
nosodé részt is hozzáadjuk, hiszen a Hehntfrszám 
meghatározásánál tulajdonképpen az el nem szap-
panositható alkatrészeket is együtt mérjük a viz-
ben nem oldódó öasz-zsirsavakfcal, 

11*/ A szappanosoddal szám 
alapján kiszámítottam a aolokulaaulyt is. 

M - ^ « 292.5 
12jL Az olaj szabadzsirsav-

tartalim éc ennek közepes nol.oulya. is kiszámít-
haté elméletileg a szappan, sav óo csztorszámból» 

d « eszterozám, 
k « szappanszám, 
s «• savszám 
f » 0.18 «5. 
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13»/ Szabad zairaavak mol. 
gulyái 
X * 16c.300 - 58 o- « \eet?00 - ?S,.1?P,|6B 

3 2 3 • 192 

14*/ Az olaj illő ss sírsav já-
n&k $ asz .mennyi oé ge 

f « lOOvC,02253 » ü - h, ahol 
d * Qozterszámj li - H elmarsz ám. 
f * 100«/0•02253*19Cf 64/*95,17 f « 0.52 % 

15»/ glaggp-pgnogitható. de 
Slzben nem oldódó zsírsavak'neutrsHzáoiős ezd* 
ma. T^sgcsénskba bemértem Ö~»T Heimerazaii 
tuipiatái-ozásakcr kapott anyagból, ezt egy 5C cora-
es üvegdugót? lombikba helyeztem, a mért anyagot 
10 Qcm legtüDényebb szeszben feloldottam. Az ol-

fogyott 23*1 ccn u/10 HaOK. Vizsgálat alá vettem 
a szabályos mennyiség 1/8 részét, a titráláei e-
redaényt 8-al sz'orozve ?3Rgkaptam a neutralizáciős 
3z¿not; 184.8. 

IC,/ 5 zsirsavak jédcrómszúaát 
meghatároztam a <>/.fejezetben,ismertetett a ••-./ reíezetben ismerteteti 3pecményal 130.81-t kaptan. 



bösitésére szükséges n/10 lug ccm-einek számát. 
300 ccm-es desztilláló lom-

bikba bemértem 5 gr» ölá^at és 20 gr» glycérint, 
összerázáe után a reactiós elegyet 2 gr» 50 ̂ -os 
nátronluggal elszappanoaitottam, a lombikot sza-
bad lángon melegítve. A sür'in folyó szappant 90 
cca kifordít COp mentes vizben feloldottam» Az 
oldatot 50°C-ra felmelegítve 50 ccm kénsawal 
/25tl000/ elbontottam» Az erés elektrolyteav a 
gyenge org»zsir és ola^eavakat felszabaditja. 
Pár darab apró horzsakövet adva a reacltós folya-
dékhoz a késleltetett forrás kiküszöbölése cél-
iábőlj a lepárló lombikot összekötöttem egy Lie-
big hűtővel. A de8ztillációt ugy szabályoztam, 
hogy 21 pex® alatt 110 ocm-nyi desstillatum ke-

, na^ön a szedőbe. A párlat kb» 22°C hőmérsékle-
tű volt, ezt egy 110 ccm-es spec.lombikban fogtam 

«,«34 w«*gn j^g 20 ccm-t ledesztilláltam egy 

u vizfürdőbe állítottam és miután a párlat fel-
vette a vízfürdő hőmérsékletét, a külön felfo-
Íott részlettol ¿élig kiegészítetten. összerásás tán a párlatot száras szűrőpapíron átfiftráltem 
a a szüredék 100 cc*v-ét pár csepp phenolphtalein 
hozzáadása után v/10 NaCK oldattal megtitréltaia 
rózsaszínig. Elíögyott 3#19 ccm mérőoldat. Mint-
hogy a Reichert-MeiBsel-szám 5 gr» zsiradékra 
vonatkozik s mert a párlatból csak 10° ccm-t tit-
ráltam m g , az eredményt 1.1-el meg kell szoroz-
ni s az igy nyert eredmény adja a helyes értéket. 

A 110 ccm-es lombikot 150C-

A kapott számi 3.52. 
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18#/ Polenokessám, Ez alatt 
értjflk a3 5 gr* zsiradékban foglalt átpároIható, 
/Illő/ vízben nos oldódó zsírsavak közömbösíté-
sére szükséges a/10 lug ecm-einek számát* 

A Reichert-Keiosel-ssám megha-
tározásánál a lonbikboa á& htltőceuben visszama-
radt* valamint a szűrőn lövő szilárd zsírsavat 
vízzel kimostam /a vizlen oldódó zsírsavak nyo-
mainak eltávolítása végett/ majd 3 x 15 cem 90 
/m>b seesszel quantitativ egy lombikba mostam 
és phenolphtalein mellett n/10 líaOH oldattel tit-
ráltam mlkrobüretta segítségével* Az elhasznált 
n/10 oldat cem-einek száma a Pclenake-számot ad-
ja. Talált érték« 0*32* 

19./ Osyssirsav meghatározás. 
A zsiraavaktól elválasztható az által* hogy az 
oxyzsirsav petrolaetherben nem oldódik* 

Porcelláncsószúbe bemértem 2 
gr* olajat s azt 10 oem 8 alkoholos laOH 
oldattal elszappanositottam* Az alkoholt melegí-
téssel elűztem* és a maradék szappant forró víz-
ben feloldottam* Az oldatot átmostam rázótölcsér-
be és a nátronszappanból sósavval elbontva fel-
szabadítottam a zsir és olajsavakat* Lehűléskor 
25 ccm petrolaetherrel kiráztam. A petrolaether 
feloldja a zsírsavakat, az oxyzsirsavat nem* A 
petrolaetheres fázist elkülönítettem* Ha a rázó-
tUlosérben oxyzoírsav lenne, ugy azt meleg alko-
holban kellene kioldani és az oSBószer elparológ-
ta tása után sulyállendóságig mérni* 

A parthenooissus olaj nem tar-



tulmaa mérhető mennyiségboa ox.rsslrsavat • 

aophatárosuss.« Soocoi.-ca főzőpohárba kólómért em 
|io gr. olajat,fölmclegitotte 1 5o-6o fokra,adta» 
Iboaiá 15 c m 7o;>os eze-ssből készült 3o; -os KOII 
oldatot ,12 íjd olosappunosltottam.: kapott káli-
oauppcnb feloldottam 2oo c m forró desztillált 
vízben és lo ;>oc sós avval, álland - melegítés és 

| j kavargatúo mellett,elbontottam. 3ogr. Uaoi-í, aö-
va kossá a kivált zsírsavakat 5o ceta aethorrsl 
feloldottam és vi2Z0l addig aostüj raig AgNCg- ol-
dattal már non adott g:.Qago opalosooaoiát eőm, 
1 > pc.ro múlva az ©llrlilüaiil tast koros részt Ijdesa» 
tiliáitar,) II áramban és a maradék zsírsavakat va-
ouum-axsicoatorbanl loo fokon szárit otfcaraőés outy 
állandóságig mértor. 

Aéi-ósi eredményt O.éJb I az 
mogfolols összzeiroavtartalccr,nsk. 

51./ í.z öasz-asirsavfcurta-
lomnak meghatároztam a neufcraliz áciős és jód-
bA^esámát ,maj d a neutr&lizáclés száob 'il a mo-
lekulasúlyt. 

Lenértom o*7 gr. Sasa* 
zsírsavai soraiegeb logtöinényobb szeszben ós pár 
csepp pkonolpktalcíu indikátor mellett n/lo UaOh 
oldottalt tltráltoa.Elhoszaáltara £5.3 oom a/lo 
A&Oi; oldatot. lóiv ol a szabályos mennyisé; 1/G-ad 
részét mértem bo,az eredményt 3-al raeg kell szo-
rozni, 

As öGSz-sslrsav aoubrnliaá-
cióc száma tehát 18G,4,m±c az elnéletilog ssá-



50 

Bitott ér ték 165*36. 
22«/ A zs í rsavak 

Bsdraa az o l a j jédbrómsüámíból I s az o la jnak 
zs írsavakra vonatkozó 7-02 tartalmából adódik a 
köv«képlet alapjáns 

X « ja^lOL. , f 133.4. 
b 95.66 

ahol a ae o l a j jóabrómezdoa, b az o l a j z s í r s a v -
tarteSaa jVoan. 

As S s e s - c s i r a a v riolekula-
eiuya a kov.képlet a lapján számítható k i a n e u i -
r a l i a á c i ó e sr,ómból 1 

J M l j J k 0 - » ^ 1 6 , ^ Í g ö 
166 « 501*3 

As gaoz-soirssrbaá l e v ő f o -
lyékony sav e l v á l a s z t á s a . o l n ^ ó l nynrt ö s s z -

.. , m J I i w ocm tömény szeszben soiwearat f o l o l ó o t t a - ^ som n e s z b e n 
«0 az o ldatot o l b w t o t t M «cm é f o _ 

napig S S n i h e g y -Jyadákot a zs í rsavak ólom-
A csapadék W & U * ^ f e l e t t i o l d a t o t 

• é j a / « V m t a f t W . J hogy a z s i r -
b i g k é n s a w a l ' S S a k t á t o t h a a s -
cavak esetén a l e e s a -

tíkot l e s z t r t m é ? 9 0 a l k o h o l l a l addig 
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fcoatter, a ezürlet vi« hozzáadására opale-
sceoeiát mar nem mutatott. A szüredéfcet, mely 
a esirsavakét rérzben czabad, részben élomeéi 
alakjában tartrlmtasa, qvr.ntliativ rézőtölosér-
he vittem éa hig salétromsavval elbontottam, 
hogy a zsírsavak felszabaduljanak, Vízfürdőn az 
alkohol legnagyobb részét elpárologtat tara és a 
maradékot aetherben oldottam fel. A vízen finis 
leengedél* után ez aetfceres részt addig mostam, 
íiig az utoled rwiadvi« kálium ohromáttal viza-
gálva vt'.t élosment«« volt. Klután az aetheres 
oldeiot kristá lyvlmentes natr.sulfáttal viz-
áéi megszárítottam, az aethert ledesztiilál-
tar, kapott folyékony zsírsavakat kénsavas 
Vaeuuaexsiceatorbap culydllondóaágig száritöt-
ttm. éa mértem, k partfcenocissua olaj őssz-zsir-
eavábél 4. ̂  gr. folyékony aeirsevat nyertom. 
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Ol.Parthe- öl. 01.Se- Öl. Öl* öl. 01. 
nociBBUs Olivae sami Lini Rioini Amygd. : Rapae. 

[ i i 
6ss=r=«?»=r t»= -a :==s j s== ! a=«ss===a:=sr=:^:ir5=s==ta:=r¿sss== :——ssp—OR=ae=ss=t=sss:S«r:=:—¿sratarariaraiasa:—=s 

Savszám ¡1.36-1.37 5 6 

Eszterszám - 191 j -

Szappanszám 191 - 193 191 187 
195 195 

i 
-

192 
195 

176 
187 

189 
195 

172 
175 

Reichert-
Meiseel-ezám 

3.5 - 3.8 0.1 
0.8 0.1 

0.5 
0.9 0.2 

! 0.3 
0.2 
0.5 

Polenske-szám j 0*3 - 0.4 -
1 1 

Hehner-szám 95 - 96 1 95 í 95 
96 195.9 4-

Acetyl-szám 4 6 - 4 8 

Elszappaaosit- 0.04-0.05 0.5 ;appsi 
hatatlan rósz 

#-ban 

aiycerintarta-
lom ^-ban 

10.87 

f 
95.6 
95.7 

96.1 95.8 
96.6 

10.75 11.5 8.5 
1153.4 
56 

0.4 
f 

0.9 I 0.5 
1.7 ! 1.5 

; 

0.3 0.6 

0.25 0.6 

94 
96 

63 

0.35 

össz-zsirsav 
*l-ban 

94.98 80 
97 

87 
96 

85 
95 

96 
97 

Zsírsavak neut-
ralizációs szé- 185-186 

Zsírsavak jód-
fcrómszáma. 

135-136 

Zsírsavak mol. 
súlya 

301.3 

193 
197 

204.4 197 

87 
88 

109 
220 

179 
182 

290.6 279.9 384.7 392 

Össz-zairsavak 
sM>an 

2.6 

Olaj viselkedó— Félig 
leve 

185.-192.2 
195.8 
204.-

86 
94 

93.5 
96.5 

6.5 -

278 
280 

89 

185 

99 
108 

303.2 

4.4 

gőn 
nen fólig szára- nem 

száradó száradó száradó dó »«áradó száradó 
fólig szá-

rad-

4< 
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A8 előbbi vizsgáié, trál a 
szűrőn visszamaradt dloatapeezt setherrel a rá-
sótőlcaőrbe vitt ess és nig salétromsavval elbos-
tcttüia. ¿3 eiefctrclyta&v álcái f elszabaduló íjsir-
savak /szilárd/ aatherbsa feloldódtak* a« a ege-
res fázist elkülöníts iteia éa azután Kif i-.rrait 
sziínaiosyümcatse vízzel adax^ noetass, iáig ez u-
tolsó jaosávissrássiet a neutrális iatorusnpani rt 
ttöja vorosi tatte aog. Ás aether ledesztillálása 
után viaaaaaaradt zsírsavakat euiyállandóságig 
szárítottam óo mérten« A perihenpcis, us ólai 
össs-zslrsavj-ából 4 »>3 gr. szilárd zsírsavat 
xsycrtom vissza* 

Az olaj fizikai ás kémiai 
vizsgálata után felvetődik a kér dús, iu^v a. 
kajakból sajtolással praktikusan nsnnyi claj 
szabadítható fel? E vó^o'l 100-100 gr»«nyi mag-
őrleményt vettem présel 's .lá is a prádruzamos 
vizsgálatoknál betartottam egyformán &z időt 
ős a nyomás fokozást« A kapott olajnenoy iségokot 
vacuua kánsavas exsisestorban kiszorítottam is 
C.f rr.-nyí pontosságai mártsa. 

Középértékül kb. 14«5 £ 
clrjut rycfto^, A -ragárlem'nyből az olajat 
soriét készülékben elaesony forrpontú clöé-
szerrel extrahálta ás pedig petrcinéikorrcl, 
A petrolaether olnéroloptatása után a maradé-
kot sulvállanddaámérte® és középértékül 
15 f kitermelést találtam. Ka az olajat rázó-
tülcsérbcn vizsel többször kimostam* aatr«eui-
furic.-al víztelenítettem, az olaj ozinc és 
fajsúlya non változott. 
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A Parthenocissue olajának 
kémiai vizsgálatból kapott eredményeit összeha-
sonlításképpen a IT.sz. táblázatban tüntettem 
fel a IV.Gy.K. hivatalos zsiros olajok megfele-
lő értékeivel. 

Az eredmények alapján a Par-
thenocissue olaj a gyógyszerkönyvben hivatalos, 
félig száradó sesám olajhoz és a nem hivatalos 
napraforgó olajhoz hasonlít. 

Végezetül néhány gyógyszer-
könyvi hivatalos készítményt állítottam elő. a-
hol az előirt gyógy szerkönyvi növényi zsiroí e-
laj helyett Parthenocissue olajat használtam. 

Fertőtlenítő ezappankészitmények ké-
szltéee a P. ólaiból* 
B B : s s » s t = s a = S ! j = s = = r = = : S B í S a r : é 

Ismeretes , hogy a szappa-
nok vizes oldatai is fertőtlenítő hatást fejte-
nek ki oly módon, hogy hydrolyslskor a lúgból 
képeódő hydroxyl ionok a baktériumok sejtfalát 
és protoplazma anyagát elpusztítják* Sőt a szap-
panokban van lipold-oldóanyag le, amely a bakté-
rium sejtjének protoplazma anyagát feloldja és 
ezen az alapon fertőtlenítő hatást fejt ki* Sok 
esetben azonban ez a fertőtlenítő hatás nem e-
legendŐ* Betegségokozó csirákkal fertőzőtt tár-
gyak, ruhanemüek fertőtlenítésére a szappanol-
dat nem elég hatásos fertőtlenítőszer, mert ne-
hezen hatol be a szövetek, fehérnemiiek likacsai-
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ba, ezért a szappanokat fertőtlenítő anyagok-
kal is kell keverni, hogy baktériumölő képes-
ségét fokozzék« 

A fertőtlenítő anyagok 
közül a formaidehyd, phenol, kátrényok, krazo-
lok stb« bírnak nagyobb jelentősével, mert a 
lúgos szappanoldat az emiitett fertőtlenítő a~ 
nyagok hatásét nem csökkentik, hanem fokozzák. 

Legfontosabbak ezek kö-
zül a formaldehyd és krezol tartalmú szappanol-
datok« 

1«/ Llouor formaldehyd 
8aponatus. AYeofora./ 

Ebből az anyagbél is 1-
gen nagy hiányt szenvednek már a magángyógy-
szertárak. a Lysoforra igen fontos, szinte nél-
külözhetetlen a különböző orvosi műszerek keze-
lésénél, gyakran használatos a betegszobák fer-
tőtlenítésénél és takarításánál. Készíthető az 
ujabb rendeletek értelmében olaj savbél, de már 
ebből az anyagbél le nagy hiányok mutatkoznak. 
A következőképpentészitettem. 

Lemértem 3 gr. Parthe-
noolssus olajat és 1 gr. legtöményebb szeszt 
egy lombikba, amelynek szájába Uvegtölcsért il-
lesztettem és melegítettem a folyadékot 30-400 
C—ra, azután öntöttem hozzá kis részletekbén, 
a lomblkot mindannyiszor rázva 0.60 gr. kálium-
hydroxydbél és 0.9 gr. vízből készült forré lú-
got. Végül tettem a folyadékhoz 4.47 gr. formal-
dehyd oldatot és 2 csepp levendulaolajat. Másnap 
a folyadékot papiroson megszűrtem. Zöldes szinü 
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Iyeoformot nyertem. 
2./ Sapo kalinue. Aáli szap-

pan!/ 
Készítéses lemértem 7 gr. 

parthenocissus olajat és adtam hozzá 1.4 gr. 
KOH és 2.8 gr. vízből készült lúgot. Kégyszer 
akkora edénybe téttem és gőzfürdőn 80° 0-ra me-
legítettem fel. A forré olajhoz keverés közben 
adtam a lugoldatot,részletekben, majd a teljes 
elszappanosodásig főztem. Ez akkor következett 
be, ha egy kis kivett részletét vízben oeradék 
nélkül fel tudtam oldani. 

A folyadékot mindaddig pá-
roltam, mlg a 10 gr. súlyt el nem érte, 

3./ LiqutKreaoli sapanotus. 
A sesámolaj at parthenocissus 

olajjal helyettesitettem. 
Készítése: lemértem 5 gr. 

parthenocissus olajból készült káliszappant és 
5 gr. nyers kersolban gőzfürdőn melegítve fel-
oldottam. Vízben könnyen oldódik. Fertőtlení-
tésre használható. 

4./ Spirít.sapon.kslini. 
Készítése: elegyítettem egy 

lombikban 4 gr. parthenocissus olajat 4 gr. leg-
töményebb szesszel, a lombik szájába üvegtölcsért 
tettem és azután melegítettem a folyadékot 50-60° 
C hőmérsékletre, azután öntöttem hozzá részletek-
ben 0.80 gr. KOH-t és 1 gr. vízből készült lúgot, 
a feltisztult szappanoldathoz adtam 7 gr. legtö-



ményebb szeszt ős 3,60 gr, vizet, meg 1 csspp 
levendulaolajat. _ . „ M t M . . 

Zöldazinü kenőceálloraá-
nyu anyag, vizben jól oldódik, 

5./ ftcidum oleinleum, 
/Olajsav./ 

Készítései parthonooifiBus 
olajét fölös nétronluggal elasappanooitottam, 
a szappanoldatot hig kénsavval elbontottam s m 
kivált olajsavat rázétölceérben vízzel többiz-
ben jól kimostam, majd kristólyvizmentee natr, \ 
sulfat-al kiszárítottam, 

Vizben nem, alkoholban 
és aétherben jc51 oldódik. 

6./ Hydrarg.alélnicum, 
/frfercurioleat./ 

Készítései 25 gr, sárga 
higanyoxydot és 25 gr alkoholt pcrcelláneséscé-
ben pistíllueeal tökéletesen eldörzsöltem s ke-
vergetés közben hozzáadtam 7.5 gr. olajsavat. 
A kevergetést mindaddig folytattam, mig a tömeg 
sürüvé vált és keverés közben csattogó hangot 
adott, 24 óra múlva a keveréket 60 C-ra bevi-
tettem a mindaddig kevergettem, mig a kenőcs-
szerű termék euly 10 gr, lett. 

A H.O. eleinte zöld, 
majd állás után sötétszürke csinüvé válik, 

7./ Linimentum ammonla-
tum, 

Készítései összeráztam 
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erősen 7*2 gr, parthenocissue olajat 0.3 gr, 
perthencc i e BUC olajsarat 2,5 gr, ammoniaoidaW 
tal, 

Zűldesfehér aiamoniasza-
gu, ¡3ürü emulsio, mely huzamosabb Idő multán is 
egynemű maradt. 

\ 



A Parthenooiseu3 trieuapiűate, 
Japán szőllő, bógyóinak magvaiból elkerült 
14.5 # olajat nyernem. 

Meghatároztam fizikai állandóit* 
sűrűsége közeoes, fénytörése magas, úgyszintén 
forráspontja, favszer.a igen alacsony, ?tőg huza-
mosabb állás közben is alig változik. 

Meghatározva összes Icdmini állan-
dóit, ugy találtam, hogy a félig száradó XV. Gy. 
X.-ben hivatalé» pssámolajhoz, ügyszintén a nem 
hivatalos napraforgómag olajához nagymértékben 
hasonlít* A gyógyszerkönyvben hivatalos növényi 
olajok pótlására alkalmasnak litasik, mivel az 
opodeldoc kivételével minden olajos készítmény-
nél megfelelőnek bizonyult. 



Munkám befejezésével hálás szivvel mon* 
dok köszönetet dr. lávid Lajos e.ny.r.tanár ur-
nákká szegedi Gyog$Bzorészoti Intézet és Egyete-
mi Gyógyszertár igazgatójának,aki szalcszerii taná-
csaival és munkára való buzdításával nagyban hoz-
zájárult munkám elvégzéséhez. 

Hálán köszönetemet fejezem ki dr. Ko-
vák István és dr. Btrner Zoltán e.m.tanár urak-
nak^hogy szives utmut atás ukkal munkámban segit-
ségemro voltak. 




