
Közlemény 

A szegedi m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetem 
Gyógyszerészeti Intézete és Egyetemi Gyógyszertára 

Laboratóriumából. 

IGAZGATÓ: DÁVID LAJOS DR. E. C. R. K. TANÁR. 

Catalpa bignoioides olajának 
ismertetése és analytikai 

vizsgálata 

Doktori Értekezés 

Irta: 

T A R J Á N Y I J Ó Z S E F 

1942 



i 
tA 

aaoazs t;l t*!f 

SZTE Egyetemi Könyvtár 

J000710192 



6 

- 1 

Ma minden ország önellátásra törekszik 
és nehéz háborús időket elünk, bizonyos keres-
kedelmi és ipari nyersanyagoknak az országba 
való behozatala elé elháríthatatlan akadályok 
kerülnek. Hogy ez ipari és kereskedelmi nyers-
an agokat még se nélkülözzük a mindennapi é-
letben pótlásukra, illetőleg helyettesítésük-
re a hazánkban előforduló és rendelkezésünkre 
álló de még eddig fel nem használt nyersanya-
gokat kell felkutatni. így pótolhatók illető-
leg helyettesíthetők lesznek a külföldről szár-
mazó növényi zsiros olajok is. A dolgozatom 
tárgya egy olyan belföldi fa olajának ismerte-
tése és analytikai vizsgálata, amely hazánk 
több vidékén előfordul. Megfigyelésem szerint 
a talajt,klimát szereti. Ez a fa Catalpa big-
noioides. Az irodalomban igen kevés adat ta-
lálható a fára vonatkozólag, éppen ezért rö-
viden ismeretetem azt a fát, amelynek termé-
sét felhasználtam az olaj előáLlitására. 

A bignonia félékhez tartozó fának má-
sik neve Trompetenbaum, magyarul trombitává, 
amelyet nálunk a nép szivar fának is nevez. 

Őshazája: Északamerika keleti része 
és China, ahol más bignonia fajokkal vadon é l . 
Innen terjedt el a vándornépek és tudosok ré-
vén Európa középső vidékeire, valószinüleg 
szép levele és virága miatt. Hazánk egyes vi-
dékén is előfordul, különösen városok utoáin, 
terein és parlgajban, mint diszfa. Szegeden 
pl. a Rigó utcában, Rákóczi téren, Stefánia 
parkban stb. Jellegzetes külsejéről különö-
sen ősszel könnyen felismerhető, amikor 2o-
30 cm hosszú és 2-3 cm átmérőjű szivarhoz ha-
sonló termése csoportosan csüng a fa ágainak 
végéről. 
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A fák nem tul magasak, kb. 3 méter ma-
gas törzsüek és nagy elterebélyesedett lomb-
koronájuk. Ritkán látható közöttük sudár.A 
fák törzse kissé ráncos és barnás-szürke ké-
reggel fedett, amelyet a nép Északamerikában 
hánytató és féregüző szernek használ. Keresz-
tül fürészelve a törzset, jól láthatóvá válik 
az egymásra következő évgyűrűk tömege. Az e-
dénynyalábok a szitás részben szabályszerűen 
fcelyezkediik el és feltűnő a keresztcsikozott-
ság. A Gatalpa fája könnyű és puha, kitünó 
szerszámfa készithető belőle, mert meglehető-
sen simán hasad és eléggé tartós. 

A Gatalpa fa levelei hosszú nyelüek 
és lemezük szivestojásdad alakúak. A levél-
lemezek sokszor tenyérnyi nagys'guak, kihe-
gyezettek épélüek, alul felül szőrösek, de 
inkább csak apró szóróktól fedettek, molyho-
sak és bársonyos tapintásúak. A levelek szine 
élénk zöld, a fonákja szürkés-zöld. A leve-
lek erezete szárnyas. 

A fák csak junius közepe táján kez-
denek virágzani. Ilyenkor gyönyörű látványt 
nyújtanak. Olyanok mintha fehér lepellel 
lennének letakarva. A virágok dus felálló 
bugában rendeződtek. A virágzati tengely-
ből egy-egy övben 3-3 melléktengely ágazik 
ki, amelyek végükön szintén 3 ágra ágaznak 
el és l-l hármas virágkocsányra. A csésze 
levelek élénk zöld szinüek, szám-ok: kettő. 
A sziromlevelek fehérszinüek, belül barnás 
vörös pettyekkel tarkázottak, alul csészévé 
nőttek össze, felül pedig fodrosak és elál-
lók. A sziromleveleken belül két sárga folt 
látható. A sziromlevelek száma: négy. Jeleg-
zetes formát képez a 2 porzó a 2 águ bibé-
vel, mely szorosan az egyik oldalon foglal 
helyet. 
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A magház alsóállásu. A csésze levelek 
a sziromlevelek lehullása után is egy ideig 
megmaradnak. A megtermékenyitett magházbél las-
san hosszú szivaralaku termés lesz, amely éret-
lenül élé -k zöld, megérve barnás szinü és 
hosszant ráncos. Ugyanis a termésből, amelyhez 
a magvak megérés előtt hozzáfügtek,összeesik, 
illetve összeaszalodik. A termés vége elkes-
kenyedő és kihegyesedő. 

A termést legalakaliaasabb februárban 
gyűjteni, mert má ekkora a magvak jől megér-
tek, de még a tokból nera hullottak ki. Március 
és áprilisban már melegebb napsütés van a to-
kok felrepednek és kihullajtják szárnyas, mag-
vaikat. A lehulló ma£,vak sajátságos alakúknál 
fogva messzire eljutnak az anyanövénytől és 
biztosithatják a fajfennmaradását és elterje-
dését. 

A szárnyas magburkon belül levő mag 
két végén lekerekített, középen elkeskenye-
dett, hasonló a légcsavarhoz. 

A magvakból olajat állithatunk elő,még 
pedig legkönnyebben faj tolás által. Ilyen mó-
don 13-15 Í° olajat nyerhetünk belőle,anélkül, 
hogy a magvakról a szárnyas magburkot lefejte-
nénk, amely igen sok időt és türelmet venne 
igénybe. A visszamaradt olajpogácsából még 
petroéetherrel 5-7 $> olaj vonható ki. 

A ma£vakból az olajat a következőké-
pen állitottam elő. A kora tavasszal lesze-
dett terméstokokat száraz meleg helyen addig 
szárítottam, amig azok gyenge ütésre is fel-
repedtek. Ekkor alkalmas helyen fadoronggal ki-
csépeltem. a tokokat és azután a magvak közül 

\ 
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a tok és bél töredékeket eltávolitottam, Majd a 
magvakat összegyűjtöttem és drégdraráléval a 
kettes számú szitának megfelelő nagysága»» da-
ráltam. Az összedarált magvakat haladéktalanul 
a saj|tzsákba raktam és ezt a hydralikus saj-
tóié hengerébe téve, fokozatosan nagyobbodé 
nyomásnak tettem ki. Az olaj 100 atm.nyomáson 
jelenik meg és csepegése 300 atm.nyomásra valé 
lassú emelkedés mellett 8 napig is eltartaff A saj-
tolásnál melegitést nem alkalmaztam az minden-
kor szobahőmérsékleten történt. A kifolyó ola-
jat 100 gr-os barna hengeres üvegekbe töltöt-
tem szinig, az üvegeket parafadugóval lezártam 
és leparafinoztam. Az üvegeket két csoportba 
osztottam és az egyik esopoi'tot száraz pincé-
be helyeztem, a másik espportot pedig szobahő-
mérsékletű sötét helyre. 

Az olaj élénk zöld szinü, amely hosszas 
állás után zöldes sárga szinbe megy át. Az olaj 
csaknem szagtaíh$ és napraforgó olajra e elé-
keztető izü. Az olaj tiszta, átlátszó, kissé 
sárgás zöldszinben fluoreszkál, ultraibolya su-
garokban pedig aranyos zöldszinben fluoreszkál. 
Az olajból levegőn való huzamos állásnál kris-
tályszerü fehéres anyag válik ki az edény falá-
ra. Az olaj vékony rétegben kiöntve egy porce-
lán eséséébe egy-két nap alatt beszárad, de nem 
összefüggő hártyát képez, hanem szemeeskékbol 
álló, amely érintésre rugalmasnak tűnik fel. 

Az olaj vizben nem, absolut alkoholban 
kissé, amyl-propylalakoholban csaknem, chloro-
form, aether, benzin, széndisúlyfid, széntetra-
chlorid, petreaetherben bőségesen oldódik. A 
papiroson maradandó foltot hagy, lúggal köny-^ 
nven elszappanositható. Melegitésnél jellemző 
élénk-zöld "szine elhalványodik, forralásnál 
megbarnul és kellemetlen éget zeirsaagra emlé-
keztető szagot ad. Az olajat anorganikus szeny-
nyezésekre legkönyebben a hamutartalom mégha-
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tározása révén vizsgáltam meg. 

Evégett egy porcellán tégelyt tiz per-
cig izzitottam, majd Calcium chloridos szállté 
szelencében teljesen lehűlni hagytam. Ezután a 
tégely súlyát tized mgr-nyi pontossággal megha-
tároztam. Majd 5 gr. olajat mértem bele és drét-
háromszögre helyezve kis lánggal évatosan mele-
gítettem, mindaddig, amig az olaj felszine magá-
tél meggyuladt és lángra lobbant, lakkor a mele-
gítést sziinteteltettem, amig az ége4 megszűnt. 

A tégely fölé egy 3*5 cm-es átmérőjű 
tölcsért helyeztem a hamu és korom felfogására. 
A szakaszos melegitést addig folytattam,amig 
az egész olaj elszenesedett. Ezután a tölcsér bel-
ső falára lerakodott hamu és korom szemcséket 
kis ecset segítségével belevittem a tégelybe és 
a tégelyt erősen izzitottam, hogy a szenet elé-
gessem. A tégely tartalmát állandé súlyig izzít-
va és exsicatorban lehűtve mértem. A hamu megha-
tározás után kapott tégely + hamu sulyábél le-
vontam az üresen kiizzitott tégely súlyát, kap-
tam a mérés alá vitt 5 gr olaj hamutartalmát a-
mit százalékra átszámítottam. A Catalpa olaj 
izzítás után mérhető maradékot nem hagyott hát-
ra, tehát az olaj anorganicus anyagokat nem 
tartalmaz. 

Mivel a hamutartalombél csak a fémek je-
lenlétére lehet következtetni, de a kén jelenlé-
tére nem, az olajat kéntre is megvizsgáltam. 
Evégből 5 gr. olajat 20 ccm 5 h 90 $ szeszben 
oldott káliluggal gőzfürdőn vald melegítés /wuMJf 
£©4y-tén elszappanositottam.^ keletkezett sza -
pant kevés vizben feloldottam, 1-2 cöm higotott 
salétromsavban- megsavanyitottam, majd 2 ccm 
20 $-os vizes ezüstnitrát oldatot adtam hozzá 
és addig melegítettem, aja£g~'i^kiválott zsirsa-
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valfc felszinen összegyűltek. Kén jelenléte esetén 
keskeny fekete rétegnek kellett volna keletkeznie^ 
•A/zsirsavréteg alatt, amelynek kevergetés és 
hosszantartó melegítés után sem lett volna sza-
bad eltűnnie. Mivel állandd fekete réteg nem ke-
letkezett a Gatalpa olaj tehát minden valószinü-
íég szerint kent nem tartalmaz. 

Ezután as olajat minőlegesen vizsgáltam 
meg. 

Acrolein próba: ha egy csepp olajat ka 
lijmbisulfittal elhamvasztottam,szuros szagú 
gőzök keletkeztek, amely kötött állapotban levő 
glycerinre vall. /Azonossági reactio/. 

£ 
Két ccm olajba 1 earab stibiumtriehoMd 

kristálykát dobtam, a kristá^ka rubin vörös szint 
öltött, lassan szine sötétedett, anélkül, hogy 
a kristályka az olajba feloldotott volna, vagy 
körülötte szines udvar keletkezett volna. E reac-
tiot a IV.magyar gyégyszerkönyvben hivatalos 
növényi zsiíoii olajoknál is végrehajtottam, s 
mivel a reactiot ugy nem adták, minta a Catalpa 
olaj, e rv.actiot a Gatalpa olajra nézve saját-
ságosnak tekintettem. 

Kreis-féle reactio: Egy ccm olajat,egy 
ccm sósav és egy ccm 1 $-os aldehyd mentes 
aetherben oldott phloroglucin oldattal össze-
ráztam 1/2 óra múlva ibolyás vörös szint öltött. 

Wiedman-féle reactio: 1 c m olajat 1 
ccm acetonban oldott phloroglucin oldattal és 
2-3 gramm kénsawal összeráztam, 10 perc múlva 
halvány ibolya szint öltött. 

Dávid-féle olaj sav reactio: Száraz kém-
locsőben néhány ctg. vanillint szórtam, majd 2 
ccm füstölgő sósavat adtam hozzá és óvatosan 
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ráztam a kémlőcsövet, hogy a szilárd anyag fel-
oldodjon, 15 csepp olajat cseppintettem hozzá 
a kémlőcsövet tart© mával együtt 1/2 percig e~ 
rősen rázogattam. Rázás után a savréteg rózsa-
szint öltött. 

Ugyanc ak rózs ;szint mutatott a savré-
reg, ha vanillin helyett resorcint alkalmaztam. 

Lieberm-nix-f éle cifileeterin reactio: 
száraz kémlőesőbeu 20 csepp chloroform, 40 csepp 
ecetsavanhydrid és 3 csepp concentrált kénsav 
lehütött keverékét 3 csepp olajjal összeráztam 
vörös szin lépett felt amely gyorsan megsöté-
tedett és 5 perc : ulva zöldes szinben fluores-
k 'ló barnás fekete szint öltött. 

Phüfcosterin reactio: 3 csepp olajat, 
3 ccm ehloroformban oldottam, majd 3 eiam con-
centrált'kénsavra rétegeztera, akkor az olaj és 
a sav érintkezési felületét vörös-barna gyű-
rű keletkezett, amely felett a chlorofortioe 
oldat hamarosan sötétkék sz nt öltött, a kén-
sav felüli része pedig sárgás-zöld ezinben 
fluoreszkált, összerázás után az elegy zöldes 
floureszcentiát mutatott. 

Baudouin féle reactio: 2 ccm olajhoz 
3 csepp szeszes fufurol oldatot adtam és 
10 ccm füstölgő sósavval két-háromszor eré-
lyesen összeráztam, a sósvas réteg szintelen 
maradt. A rwakciŐ tehát negatív, mert nem tar-
talmaz oxyhydroch nonmethylestért, amely a 
sesam olajnál e x"eactiot adja. 

Elaidin próba: Egy hengeres üvegbe 
20 ccm concentrált salétromsavat öntöttem 
majd 1 gr. higanyt és 2-3 ccm olajat, 6-10 
óra múlva + 10 C fokon a Cátalpa olaj nem szi-
lárdult meg. 
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E prdba végrehajtásánál azt tapasztal-
tam, hogy bár az olajnak a savval valé érint-
kezési felületin 6 óra múlva keletkezett egy 
igen vékony és lágy fehér gyürü, amely gyor-
san megbarnult, de nem volt olyan jellegze-
tes ez, mint a mandulaolajnál, A raetiot 
tehát határozottan nem vehettem pozitívnak. 
Mindesetre a ¿r ira képz" és olajsav jelenlé-
tére vall, amely a r actidnál szilárd elaidin-
sawá alakúi. 

Salétrpm. avas prd^a: 5 ccra olajhoz 
5 ccm ttíp^fTSalátromsav^tBaEí/ adtam,az elegyet 
j«51 összeráztam ekkor azt tapasztaltam ,ho, y 
az olaj fokozatosan elvesztette zöld szinét 
és megbarnult, majd 2-3 nap múlva megkeményed-
ve gu iszeini anyaggá változott, mig a külön-
vált sav teljesen színtelen maradt. 

Az olaj fc-ráfi, »ontjának meghatározása 
végett az erre a célra szolg 'ld forraldcsőbe 
az olajbdl 4-5 ccm-nyit töltöttem, majd aprd 
horzsakövet szdrtgm bele, kb. 25 cgr-nyit. A 
forraldcsőbe 350 -os hőmérőt állitottam,ugy 
hogy a hőmérő gombja ne érjen közvetlenül a 
cs aljához. A melegitéet kis lánggal végez-
tem .A forralásnál észlelt hőmérsékletet 760 
mm higany állásra és tengerszintre átszámít-
va az olaj forráspontját nyertem. A Catalpa 
oláj forráspontja kb. 280 C . 

A fagyáspont meghatározásiái először 
jég és konyhasd keverékéből álld u.n.hütőke-
veréket készitettem. Ezután 5 ccm olajat kém-
lőcsőbe öntve a kémlőcsövet a hütőkeverékbe helyez 

, tem. Amikor az olaj éppen megtört,leolvastam 
a hőmérőt, amely adta á fagypontot. A Catalps 
oáüfj fagypontját - 18 C -nál találtam. 
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Az olaj fizikai állandói között legfon-
tosabb a sűrűség, mert ebből az olaj tisztasá-
gára is következtethettem. 

Az olaj sűrűségének meghatározása vé-
gett lemértem analytikai mérlegen tized mgr-nyi 
pontossággal a gyógyszerkönyv által előirt mérő 
lombikot. Azután a lombikot olajjal megtöltöttem 
m .-¿közelit leg a jelig és 20 G"hőmérsékletiviz 
fürdőbe állítottam, lo pere múlva az olaj me-
niscus alsó pontját beállítóttam ugy,hogy 
éppen körkö Öf jel síkjába essék. A lobikot szá-
razra töröltem is tized mgmyi pontossággal 
lemértem. A lombik + olaj súlyából levontam az 
üres lombik súlyát.A maradékot tizzel osztva 
kaptam a ffateIpa olaj sűrűségét. Az olaj sűrű-
ségét 0.235-nak találtam, 20 C-on és pedig 4 C° ' 
hőmérsékletű vizre és 1 gűres térre vonatkoztatva. 

Egyes.olajoknak jellegzetes sajátsága, 
hogy a polárczott fény sikját egyenes irányból 
jobbra vagy balra kisebb nagyobb szög alatt el-
térítik. Ezek az u.n.optikailag aktiv olajok. 
A Catalpa olaj ilyen activ olaj, mely a polá-
rozott fény sikját balra tériti. 

A mérést Zeiss-féle poláriméterrel vé-
geztem, 20 C mellett és 1 dcm hosszú csőibe vo-
natkoztatva. íehát specifikus forgatóképessége 

»hol az X forgató képesség 
D a spetrum D vonalát jelenti, vagyis a mérés 
nátrium lény mellett történt, s végül / / 
jel = a specificusságot jelenti. 

Jellegzetes optikai sajátsága még az 
olajnak fénytörlőképessége, am lyet mint fizikai 
állandót szintén felhasználhattam az olaj tisz-
taságinak és azonosságának megállapítására.A Ca-
talpa olaj fénytűrőképességének mérését Zeiss-
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-féle refraÉé terrel végeztem 20 G°-nál és tő-
ré emutaténak 1, 5075-t találtam. 

Az olaj fontosabb fizikai sajátságainak 
ismertetése után áttérek az olaj cliemiai ál-
la dóinak vizsgálatára. 

Az olajokban a savak részben szabad, 
de legnagyobb részben kötött állapotban még-
pedig ha glyeerinnel vannak kötésben akkor, 
mint glycerinesterek fordulnak elő. 

A szabad ás a kötött zsirsavak megha-
tározása acidimetric aan történik. A szabad 
zsirsav meghatározásában az elbomlott zsirsa-
vas glycerinesterből felszabadult zsírsavat 
mérjük, melyet savszámnak, vagy avassági 
számnak nevezünk. A kötött zsirsavak megha-
tározásával az ester számot állapítjuk meg. 
A szabad ás kötött zsirsavak meghatározásával 
a szappanszámot állapitjuk meg. 

A savszám tenát 1 gr.olajban levő za-
bad zsirsavak közömbösítésére szükséges szi-
lárd káliumhydroxyd milligrammokban kifeje-
zett mennyisége.A sav, ester,és szappanszámo-
kat ug anis szilárd káliumhydroxyd mgr-ps^ba^ 
fejezzük ki 1 gr. zsiradékra vonatkoztatva. 

A savszám meghatározásnál a káliumhyd-
roxyd egyenérték súlyának tizedrésznyi mennyi-
ségét, azaz 5.6 gr-ot mértVm be egy 50 ccm 
üvegdu^os jénai Erlemaayer lombikba és 10 ccm 
legtöményebb neutrális szész és 2 csepp sze-
szes pheolphtalein old t hozzáadíaa után 
n/10 natriuml ádrox^ddal titráltam, mindaddig, 
arnig erélyes osszerázás után maradandó rózsa-
színét öltött.A titrálásnál elfogyott 0.3 
ccm nátriumhidroxid,mivel az elfogyott ecm-
ek száma közvetlenül adja a savszámot/Q 8atalpa 
olaj savszáma tehát 0.3 egyenlő. 



Ez a savszála nem változott égy évi állás 
után sem, U(j a szoba, mint a pince há érs '3:1 e-
ten jól sikárt üvegekben tartott olajnál. Rosz-
szul zárt üvegekben eltartott olajnál a sav-
szám lassan 0.6-ra de 1 -re is felemelkedett. 

A német szakkönyvekben többször elő-
fordiil a savfok kifejezés. VI,német gyógyszer-
könyv szerint valamely zsiradék savfoka alatt 
értjük 100 gr.zsiradékban levő szabad zsírsa-
vak közömbösítésére szükséges normál kálium-
h^drox^d köbcentimétereinek a számát, 

A meghatározást oly módon vég ztem, 
hogy egy.100 com-es úvegdugós Erlenmayler lom-
bikba bemértem 10 gr. olajat és 40 ccm savmen-
tes aetlier és alkohol egyenlő arányban készített 
elegyeben oldottam,majd phenolphtalein indi-
kátor jelenlétében n/10 kálikuggal titráltam 
halvány rózsaszínig. Az elfogyott ccm száma köz-
vetlen 1 adta a savfokot.A CamLfa olaj savfo-
ka tehát; 0 . 5 . 

A Catalpa olaj sokkal nagyobb men yiség-
be tartalmazza a zsírsavakat kötött állapotban, 
rendszerint eszteres kötésben, Tehát a-z esteres 
kötésben levó zsirsavak meghatározása alatt azt 
a számot értjük,amely megmutatja,hogy 1 gramm 
olajban lev' kötött zsirsavak közömbösítésére 
hány mgr- szilárd kaliumhydrcfyd szükséges. E-
végból 100 cc—es jenai üvegdug,os Erlenmayer 
lombokba bemértem 2.8 gr olaja és 10 ccm pro-
plyallaiolban oldotta .Euut n 20 ccm n/2 propyl-
alkholos KOH-t adtamjiozzá, visszafolyó Liebig 
hüto mellett vízfürdőn fél óráig forraltam. A 
forralás után 1-2 phenophtaleint adva hozzá 
a lug feleslegét n/2 sósavval visszatitr 'Itam. 
Elhasználtam e c íla lé .1 .6 n/2 sósavat, ezt le-
vonva a n/2 20ccm propylalkoholos KOH-ból,kap-
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tara a szabad és kötött zsírsavak közömbösítésé
re elhasznált lúg ecin-inek a számát 18,6-t ame
lyet 10-zel szoroztam kaptam 186-nak a szap- 
panssámát.

Ha e számból kkéntam a savszámot 0.3-t 
akkor kaptam ez ©szterszámoti 185*7-et.

A szappanszámot megkapom még úgy is, ha 
a savszámot és az estérszamot összegezem.

Az aeetylezámot a káliíug azon mgr-3ál
nak a száma adja, amely 1 gr, acetylált olaj 
el£• zappanositásánál felszabadult ecetsav kö
zömbösítésére szükséges ugyanis minden megle
vő alkoholos hydroxyfcsoport ecetsav aahydrid- 
del való kezelésnél egy acetyl csoporttal cse
rélődik fel, de ez az acetyldsoport elszappa
nos i tásnál lehasad és kálilugot használ el gz 
elhasznált kálilug mennyiségéből a hydroxyl cso
port számára i lehet következtetni.

Az acetlyszám meghatározása végett be
mértem egy 100 ccm-es Erlenmayer lombikba 2.8 
gr olajat és 4 cem ecetsavanhydri^et, majd a 
keletkezett elegyet egy érán át vízfürdőn me
legítettem visszafolyó hütő alkalmazása mel
lett. Azután aeetylálásnál fel nem használt 
ecetsavanhydrid eltávolítását oly módon végez
tem, hogy az acetylált ôlaĵ fc rázótolcsérbe 
öntve vízzel ráztam ki, mindaddig mig a már 
leeresztett' víz semleges kémhatást mutatott.

Ezután a viz nyomait Szárított kaleium- 
klóráddal eltávolítottam ás az acetylált olajat 
száraz papiros szürün leszűrtem, majd a szappan 
számát méghatáróztam.Az acetylált olaj szappan- 
számát levonta a nem acetylált olaj szappan- 
számából kaptam az olaj acetylszámát, A Catalpa 
olaj acetylált szappanézárna 92 a nem acetylált 
szappan száma 186, tehál az aeejflszám-94*
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Az olajban a zsírsavak főként glyce-
rinnel vannak kötésben éppen ezért az álta-
luk lekötött glyeerin jelentős mennyiséget al-
kothat, az olajban. A gjrcerin tartalomra már az ee 
terszámbdl is következtethetünk, fudjük ugyan-
is azt,hogy 1 mgr.káliumhydroxyd a zsírsavnak 
glycerinnel képezett esteréből 0.5466 mgr. 
glyoerint szabadit fel. A Gatalpa olaj ester-
száma 185.7 tehát, 0.5466x185.7= 101.562 mgr. 
vagyis 0.102 gr.glyeerin van 1 gr.olajban 
ban kifejezve 10.2 

A tartalmi glyeerin meghatározást quan-
titativ oly mddon végeztem, hogy 5 gr. olajat 
2 n alkoholos káliluggal elszappanositottam,víz-
fürdőn vald melégités mellett, majd az alkoholt 
csaknem teljesen elűztem. A visszamaradt szap-
pant 150 ccm forrd vizben feloldottam és a 
zsirsavakat higitott kénsawal leválasztottam 
és szűrés utján eltávolítottam.A szürletet 
bariumcarbonattal semlegesítettem illetve való-
mennyit feleslegben adtam hozzá. A kivált ba-
riumsulfatot szűréssel eltávolítottam és a szür-
letet vizfürdőn vald melegítéssel beeüritettem 
csaknem szárazra. A maradékot 3x4o ccm aether 
és 96 $ -os szesz /l:3/elegyével kivontam. A ' 
nyert oldatot szűrtem és lehetőleg alacsony hő-
mérsékleten elpárologtattam a kivondszert. A 
maradékot exicatorban állandd súlyig szárítot-
tam és mértem. E meghatározás szerint a Catalps 
olaj 10.6 i* glycerint tartalmaz. 

A Catalpa olajbdl barnaszinü és szi-
lárd állapotú elszappanosithatatlan részt kü-
lönítettem el, amelyet valdszinüleg főként 
szilárd zsiralkoholok alkotnak ,mint pl $hytos-
terin. 
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A kivonás azon alapszik, hogy az el-
szappanosithatatlan rész ae-fehérben petroaet-
herben és más organikus oldószerekben könnyen 
oldódik. Kit eljárással végeztem a-.Megha-
tározást. 

Aller és Shomson módszerét oly módon 
hajtottam végre,hogy 6 gr.olajat 25 ccm alko-
holos natronluggal /80 gr.orvos natronhydroxyd 
1 literben/ egy porcellán csészében elozappa-
nositottom és az alkoholt elűztem.A vissza-
maradt ssa ant 50 ccm forrd vizben feloldot-
tam és 200 ccn rázdtölcsárbe öntöttem.20-30 
eon vizzel uantiativ beleaostam. Az oldat 
lehűlése után 30-50 cem aetherrel kiráztam 
és a keletkezett emulsio megszüntetése végett 
néhány cs pp alkoholt adtam hozzá a szappan 
oldat különválása után leengedtem és még 2-3 
szor aetherrel kiráztam. Az egyesitett aethe-
res rázadékokat kb. 100 ccm vizzel kiráztam 
illetőle^ kimostam. Az aethert vizfürdőn le-
desstiláltam és a mar; dákot exsicatorban ki-
szári totta;?. értem. Ezzel az eljárásai 
0 .3 $ elszap,.anosithatatlan részt nyertem. 

Morawski és Dernski az elsszapanosit-
hatatlan rész kivonására petroaether hasz-
nál .Az eljárást a köv • tkesóképpen haj tottam 
végre. 

Egy 150-200 ocii-es Brlenmayer lombik-
ba bemértem 10 gr olajat,amelyet 50 eci.. 90$-
os szeszben oldott 5 gr. kaliiuahydroxyddal 
gőzfürdőn elszappanosttottnm. A szappan olda-
tot v i s s z a f o l y ó hűtő alkalmazása mellett 
1/2 óráig melogitettem. Lehűlés után a rázd-
tölcsárbe öntöttem ds 60 ccm forrd vizzel 
quantitativ utdnnamostam. Az c . tot tóM-
lés után 3x30 ccm alacsen forrpont^ alt rer-
rel kiráztam. As egyeseitett petroaethereo 
ol .atot h roi szor kb. 45 ecn vizzel kiráztam. 
100 ccm -es Erlenmayeree lombikba leeresztett 
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petawaetheres oldatot elpárologtattam és ; 
maradékot,amely valószinüleg még kevés elszap-
panosithatatlan szappanéi? részt tartalmazott, 
mégegyszer kb, 10 ecm 0.5 gr.kaliumhydroxydot 
tartalmazd szeszes kaliluggal elszappanos!t-
tottam.A szappan oldatot 20 com forró" vizzel 
quantitativ rázótölcsérbe mostam és tovább 
ugy jártam el, mint fentebb leirtam azzal a kü-
1 ; bséggel,hogy a petroaetheres oldatot le-
páriás előtt tömény csalciumsolfattal ráztam 
ki, hogy a szappan részecskék nyomait is el-
távolitsam. Ezután a petroaetheres oldatot le-
desztill ltam és a maradékot szárítószekrényben 
70-80 C száritottam majd mértem. 

A Catalpa olajból ezzel az eljárással 
0.22 io elszappanosithatatlan részt nyertem. 

A Catalpa olaj alacsony fagyáspontja 
és magas jédbromszáma arra enged következtet-
ni, hogy a zsírsavak tekintélyes része te-
lisetlen. A zsírsavak telitetlenségét a jód-
brdmszámnak meghatározásával állapítottam meg. 
A jódbromszám alatt értjük azt a számot, 
amely megmutatja, hogy 100 gramm olajban fog-
lalt telitetlen zsírsavak telitésére hány 
mgr. brom illetőleg vele egyenértéksulynyi 
jód szükséges. A meghatározást a következő-
képpen hajtottam végre.Analytikai mérlegen 
egy"gyüszübe négy tizednyi pontossággal be-
mértem 0.10 gr. körüli olajat és ezt 200 ccm-
es üvegdué os Erlenmayer lombokba csúsztattam 
majd az olaj felold5dása végett 10 ccm -nyi 
széntetrakloridot adtam hozzá. Ezután 25 ccm 
n/10 kaliumbromat oldatot adtam hozzá,melyben 
1/2 gramm kaliucibromidot oldottam fel. Végül 
5 ccm 10 i-os sósav hozzáadása után jól ösz-
szeráztam, azonnal söt .t helyre tettem.Az el-
ső 5 percben gyakran rázogattam. Fél óra mal-
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va 1/2 gr, durván poritott kaliumjodidfot 
adtam hozzá és a jód feleslegét n/10 m tri-
•umffiLosulĵ at oldattal visszatitráltam.A 
retitráláshoz elhasználtam 15»4 cem n/10 
natriim<mosulp£at oldatot.A jodbromszámot a 
következő képlet alapján számítottam kl, 

x J l S ^ L ^ h m . , ^ 

SÍ 
x a jodbromszámot, % az elhasznált n/10 
natrámmosulj^at ccm-nek a számát, 0,0127 
a jod mgr-..yi factorát n/10 oldatra vonat-
koztatva a_ a lemért olaj mennyiségét jelen-
ti. 

Számitás: 

x . ¿ s f c y ^ o i m s s -

= ^TIC- 1 4 7 • 5 2 

Az olaj jodbromszáma gondos eltartásnál 
nem változott. A levegőn tartott olaj jod-
bromszáma azonban lassan kisebbedik,mivel 
az oaljban levő telítetlen vegyületek a le-
vegő oxigénje által telítődnek és szilárd 
alakban kiválnak az olajból. 

A CL talpa olaj éppenugy,mint egyes o-
lajok kis mennyiségben illó zsirsavakat is 
tartalmaz. Ha azt akartam megtudni, hogy 
5 gr.olaj mennyi átpárolható viz>en oldódó 
zsírsavat tartalmaz, illetőleg ennek a közöm-
bösítésre mennyi n/10 lug szükséges, akkor 
a Reiehert- Meissel szám meghatározást kel-
lett elvégeznem. 
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Evégett 500 ccm-es lepárló lombikba be-
mértem 5 gr. olajat és 20 gr.glycerint.össze-
rásás után az elegyet 2 gr. 50 fo-os natronlug-
gal a loiabikou szabad lánggal melegítve elszap-
panositottam.A sarun folyó szappant 90 ccm 
széndioxid mentes vizben feloldottam.Az oldatot 
50 fokra felmelegítettem és 50 bem kén; avval 
/25 ccm tömény kénsav egy liter vizre/ elbon-
tottam.Ezután 20-30 ctgr.durva horzsakövet 
adtain hozzá és a lombikot a meghatározásnál 
előirt módon hűtővel összekötöttem.A lepárlás 
megkezdtem és uqt szabályoztam, hogy 21 perc 
alatt 110 ccm-n.i párlat menr át. A hűtőből 
kifolyó viz 23 C hőmérsékletű volt. A 110 
cem párlat 3.opárlása után még külön egy mérő-
hengerbe 25 ccm^ogtam fel. Ezután a 110 
ccm párlatot tartalmazó speciális lombikot 
15 C hőm rsékletéft vízfürdőbe állítottam 
majd a nivot a külön felfogott párlattal pon-
tosan 110 ecm-re állítottam be. Ezután a lom-
bik tartalmát enyhén összeráztam és 8 cm át-
mérőjű papirszűrőn megszűrtem. A tiszta 
szürletből 100 ccm-t phenophtalein indikátor 
jele létében n/10 nat$ránmhydroxyddal tit-
ráltam. A titráláshoz elhasználtam 0.5 ccm 
n/10 Hatriumhidroxydot s mivel a p rlatból 
nem 110 ccm-t hanem 100 ccm titráltam meg, 
0 .5 -t l-l -del megszoroztam s ekkor kaptam 
a Reichert-Meissel számot. A Catalpa olaj 
Reichert Meissel száma tehát 0.55. 

Ezután ja. lombikban a hütőcsőben, va-
lamint a szűrőn levő illó, de vizben nem 
oldódó zsirs vakat vizzel jól kimostam a 
vizben oldódó zsírsavak eltávolítása védett, 

tafin jelen-iétébentitráltam a szeszes ol-
datot. E célra 0.4 ccm n/10 natriumhydroxy-



dot használ las el .fellát - . oleixoke vz&i. 0.4» 
vagy ifi 0.4 ccu n/10 úat&wlwűros* 4 ; züke'ges 
as 5 gr. olrjban.lová ill* átp.'rollit.fcá, de 
vízben nem ollódé íöi .'e t k itéer re. 

Hehner ezáa az a ei-ám, aaeiy negmutat-
ja a 100 gr »©Inj bau foglalt .elesni«.: norithr»--
t5,de vízben nen oMjüí zfúraa*ak ...ruiyieégét. 
A riöi határozás keresztülvitele végett 
200 cera-e Erleanayex* lóriikba be: .értem 3 gr. 
olaj- t ér c-st 2 normál alkoholé« kaldlisggal 
•leafiíP-ímoaitciU;. ,.¿ajd az e l ű z t e « . 
A eeao* nnt loo-15C e«rvi«b«n feleld-', tfen ós 
higi torit kénsavval gyoníén me^savun itottem* 
¿¿gután addif melegitat , ri, a mlxéwek. 
a :.'o v.-'.d 'ic felszínén öaestgyü tek, a.kl 11 
cew át- "'rojü a LrOfsbdÜL kési^L-t rédo« «eliréh 
aeet-sttrten. / a s kirö iá a azi. savak rá.töltése 
előtt orrá viszel 'tiaoetüiz/ A fo yad k iectse-
pegéee utón n szürón maradt wsirsavakat addi{ 
ijootarr» v i a a i ? . a lecsepegő vla 3 kék l a k -
Tunzpe - irt már »er vöv-ini tetbe xac-g.A kim -
nőtt Bsinmvakat aethir el e,y Ismert eulyu 
Uvedufdr Erlenaayer lombikba cieeiam quanti-
tativ nsg/i az aetnert guzfürddn l e p á r o l tum. 
Azután a 1c. lkot es -ínyag al /¡aeirsavakkal/ 
egvutt 8C C--021 1 írán át szárította»* végül 
e.'dLcatorbaa lehűtve érte . Kérési ereésé-
n,ül* 2.854 • rsasaot kaptan* ama yet lOCMra vo-
rwtkoztrttem a követker-óképpen 3» 2 . 8 5 4 0 « 
« 100 í x , ahonnan 25^.4 

tbn T 
b 5.1 « 

Esutái néhány tájékoztató azáait'et 
végeztem © rendelkezie«are állá adatok eegit-
eégével a Catalpa olajnak zciro vakra vonat-
kozó 9Í-0G tax talmára*majd e soireavak neutre-
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lizáoids számára de molekulasúlyára vonatkozólag. 

a . / Az olaj zsirsavakra vonatkozó os tartalmas 

100 - 0.02258.K, ahol K = a szappanszám. 

P= 100 - 0.Ó2258.186=100-4.20«95.8 

A Catalpa olaj tehát elméletileg 95.8 $ zsírsavat 
tartalmaz. 

b . / Keutralizátios szám: 

186 

1-0.000Í258.S: " 5 

= — 193.8 

A zsirsavak neutralizátios száma tehát el 
máletileg 193-3. 

c . / Zsirsavak mo$J<feulasulya. 

m 56160-12.68 K _ 56160-12.68.186 
M « — = 1 5 3 ™ " " " -

53801.52 « 287.1 

A zsirsavak közepes molekulasúlya tehát: 
287*1 ̂ r. 

A Catalpa olaj szabad zsirsavtartalma,va-
lamint ennek közepes molekulasúlya a következő mó-
don számítható ki"a szappan- sav- és esterszámból. 

< 
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• / r - ^ L Jjk.. Si u 

* 

o® esr aáss. 
A Catalpa «In i a&sboá «slrcavtartalaa tahát 

é « 

©*/ Â zslvsmvék flj 

— « « ^ j ^ g g ^ t l ^ « 

A esabad v * 3 0 Italceuly? tohát* 200*9 

i V An aj m : 24 irts . - ír S? acapif .5. 

'«= m/l .X9/-95.1 » 

i « wrtsriisásai h a lim-jrcsaW 

Az olaj ¿Ali «j* ¿"flsvSolnsle örríBaai». .•*«. 
j l fbl 0*71 ' y«/ T.mtfn »¿.lat'roaia* aa itfUMgfc «¿.oeithatí, 

áé vi" e® c a-íútf a&xraavsfc ¿»CvUrillaatJos 
oiy e&í© , .. T̂OatittMI w"; -'¿'te 0*7 ¿j?-t 

a .iáffi^ ?c.'.n ku>..>t; 3*1 
fî2t 5?. CSKÍ- UVH- IUT-ÜI.-íjíí v M «feiiestíeiíf© 
után ív cia l- >r: a «a cstcade» feloiiioitaa» 
G146Z¿fc uttfa f£antfU£fet*laäa «Ïe5 enlőtbea n/ÜÜ 
natricff. hy« r©;. aâa t .trélfcg riß; atsglrl ih- • ? -



náltam 12.5 ccm n/10 nstriumhydroxidot s mi-
vel a szabályos mennyiség l/8-t mértem be, 12.5 
megszoroztam 8-eal,tehát 12.5 x8 = 180. A víz-
ben oldhatatlan zsirsavak neutralizátios száma 
tehát: 180. 

h . / £ zsirsavak jodbro,-számát is megha-
tároztam a szok sos módon 0.10 gr.zsírsavat le-
mérve és az elszappanosithatd vízben nem oldódd 
zsirsavak jddbromszámát 125-nek találton. 

Az elszappenosithatatlan rész valószínű-
leg i-hytostérint tartalmaz,aminek eldöntésére 
Bömer féle acetat probé^hajtottam v'gre.Először 
a sterineke izoláltam oly módon, hogy 50 gr ola-
jat egy óraüvegben lefedett 500 ccm-es lombikban 
100 ccm-e alkholos káliluggal /200 gr.KOH 1 li-
ter 70 $-os szeszre/forrd vízfürdőn kb. 1/2 órá-
ig tartó melegítéssel elszappanositottam.Majd e-
gyenlő mennyiségű forrd vízzel szappan oldatot ké-
szítettem és azt 50 ccm 25 $-os sósavval elbon-
tottam.Azután addig melegítettem, mig a zsirsavak 
folyadék felszinén összegyűltek. Miután szűrőre 
gyűjtöttem a zsírsavakat és hagytam a folyadékot 
lecsej^egni a z ireavakat 1 200 ccm«főzőpohárba 
szűrtem előre kiszárotott papiros szűrőn,majd 
70 fokra felmelegítettem és 25 ccm 96J-os szesz-
ben oldott 1 $-os Digitonin oldattal égyitettem. á 
reactio elegyet 70 C -on tartottam gyakori kever-
getés mellett. Egy óra múlva a digitonid kikris-
tályosodott.A még meleg egyeie+hez 25 ccm cloro-
forrnot adtam.A folyadékot forrd viztölcséren 
keresztül leszűrtem s a megszilárduld zsirsavak 
eltávolítása végett a csapadékot clorofcrmmal, 
majd aetherrel jól kimostam. A csapadékot ezután 
100 C o n megszárítottam es hogy a zsírsavak 
nyoEiait is eltávolitsam egy kis porcellán csé-
szében előzetes eld&rzsölés után többször aet-
herrel kezeltem. Az igy megtisztel t Digitoni-



dot 3-5 ecm ecetsavanhydriddel forrásig mele-
gítettem egy lombikban lo percig. Majd a még 
forrd oldatot négyszeres térfogatú 50 %-oe 
szesszel bontottam el és hideg vizben lehűtöt-
tem. A kivált steril* acetatot 15 pere múlva le-
szivattam és 5o szesszel kimostam.Majd ke-
vés szeszben oldottam fel és az oldatot kis por-
cellán csészében szárazait párulogtattam.A száraz 
maradékot 3-4*v-kb» 1 ecm abszolút alkoholból 
átkristályositottam. A harmadik kristályosí-
tás után az olvadást pontot meghatároztam.Mivel 
az olvadáspontot 117 C ü hál magffeâ bbnak talál-
tam beigazoládott ,hogy phy to s terinne1 volt 
dolgom.Ujabb átkristályositás után az olvadás-
pontját 140 C-nak találtam. 

A Catalpa olaj csak kis mennyiségben 
tartalmazza az oxyzsírsavakat,amelyek a többi 
zsírsavaktól elválaszthatók a ál al,hogy az 
oxyzsir^rak petroaetherben nem oldódnak. 

A meghatározás következőképpen hajtot-
tam végre. 2 gr.olajat egy porcellán csészében 
10 ecm <?o-o<- alkoholos natriumh^droxiddal 
gőzfürdőn elszappanositottam.Az alkohol el-
űzése után a szappant forró vizben oldottam fel. 
Az oldatot rázótölcséx-be öntöttem és sósavval 
elbcn ottam. Kihűlése után 25 ecm petroaether-
rel jól kiráztam és az egészet állami hagytam, 
mig két jól elkülönült rész képződött.A sa-
vas oldatot leengedtem a petroaethert pedig 
felül kiöntöttem s a rázd* tölcsérben vissza-
maradt nyulos ragacsos formájú oxyzsírsavakat 
petroaetherrel mostam ki. kapott oxyzsirsa-
vakat meleg jfLkoholban oldottam fel¿vpetroaet-
her elpárorf^sa után, majd az alkoholt is elpá-
rolo tattam és a maradékot suly állandóságig 
való száritás után mértem. Mérési eredményül 
0.0114 g-t kaptam, amelyet 100 gr. -ra vonatkoz-
tattam .ekkor 0.57 -t kaptam. 
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A Catalpa olaj össz zsirsavt art almának 
maghatározása végett lemértem egy 300 ccm-es 
főzőpohárba 10 gr olajat és felmelegítettem 
40-50 C -ra majd 2o ecm 5o $-os alkoholos káli-
luggal elszappanositottam. Az alkohol elűzése 
után a szappant 200 com forrd vizben feloldot-
tam és 10 ?£os sdsawal állandó kevergetés és 
melegítés mellett az oldatot elbontottam. A ki-
válott zsírsavakat aetherrel quantitativ kiráz-
tam. Az aetheres zsírsav oldatot vízzel addig 
mostam, mig a sdsav nyomaitél is megszabad!tot-
tam. / a szüredék ezüstnifcráttal már nem adott 
zavarosodást./ Az aethert ezután hydrogén á-
ramba ledesztilláltam és a visszamaradt zsír-
savakat vacuum exicatorban kénsav felett suly-
állandéságig szárítottam és mértem. Mérési e-
redményül 9.5866-ot kaptam,amely 90.8 56 össz-
zsirsav tartalomnak felel meg.A zsírsavak bar-
nás sár¿a színűek 20 C -on még folyékonyak,de 
alacsonyabb hőmérsékletnél egyes savak miatt 
szil ár d áll ományu^A. 

Az összzsirsavnak meghatároztam a neut-
ralizátios és a jodbromszámát, majd a neutra™ 
lizátios számból a molekula súlyt. 

lemértem 0.7 gr. összzsirsavat semle-

fesitett legtöményebb szeszben feloldottam 
s n/10 natriumhydrokiddal titráltam. Elhasz-

náltam 24.1 ccm n/10 natriumhydror^dot. Mivel 
a szabályos mennyiség l/8-át mértem le, 
24.1-et megszoroztam 8-al. Az összzsirsav neut-
ralizatios száma 192.8, mig az elméletileg szá-
mitott 193.S. 

A zsirsavak számított jodbromszámát az 
olaj jédbromszámábdl és az olajnak zsírsavak-
ra vonatkozó #-os tartalmából szátaitottam ki 
az alábbi képlet alapján. 

a. 100 
147.100 

= 153.4 X = j x = 
95.8 r. 
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ahol a az ola 1 :todbromszámát» b az olaj 
tart feáaV^n . Az ossz zniraav Jodoro* 

számán^ meghatározását szokásos módon elvegez- . 
ve 149.9-nek találtam. 

Az összzsirsav molekula súlyát a koVet-
kézé képlet alapján számítottam ki a neutralx-
setios szánbál. 

n a neutralizá-ijios szám. 

Az ösoszsirsav molelcula súlya te -
hát 291, mig az elméletileg számított 289.7 

Az összzsirsr.vban levc5 szilárd zsírsa-
vakat folyékonyaktól oly iádon választottam el, 
h o í j a 10 g olajból nyert összszirs vat fel-
oldottam 150 ccm 96 szeszben és az oldatot 
elbontottam 3o ccn 96 ^-os szeszben forron ol-
dott 1 .5 g.rem olomaeetattal. A folyadék kihűlé-
séé után egy' éjszakán át 15 0 -on állni hagy-
tam. Másnap a ©eapadék felett á lő tiszta olda-
tot kénsavval megvizs* '1 tan,hogy nem-e ólommen-
tes, mertha ólommentesnek bizonyult volna, akkor 
a lecsapát neg kellett volna ismételnem, Kivel 
a reakció oloiara tehát pozitívnál: bizonyult a 
csamaűékot 1 -f zartam és 96 f-os Mkohollal ad-
dig" mostam, mig a szürlet a viz hozzáadfára 
tiszta maradt.A szürletet amely a zsírsavakat 
részben rzabad, részben ólomsői alakjában tar-
talmazza. 9é.zó tölcsérbe vittem és hig salétrom-
savval .¿bontottam. G 'zfiirdón az alkohol nagy 
részét elpárologtattam és a maradékot aetherben 
oldottam fel. A vizes rósz leengedése után az 
aetheres részt vizzel addig mos-cam, mxg az utol-
só kolő viz,iá ár oloüimentes volt. Az aetheres 
oldatnak szárított Hatriunsuljattal való 
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víztelenítése után, az aethert ledesztilláltam 
a nyert folyékony zsírsavakat kénsavas vaouum 
eEsiscatorhan kiszáriit; ttam és mértem. A Catal-
pa olaj 9.58 gr. összzsirsavából 7.5 gr.folyé-
kony zsírsavat nyertem. 

A szűrön visszamaradt zsírsavai olom-
szappant aetherrel rázótöicsárbe vittem és 
hig salétromsavval elbontottam. A szilérd zsír-
sav aetheres oldatát a vizes rész leereszté-
se után vizzel addig raostam mig a leeresztett 
vizzel szemben a methy^-orange átmeneti szint 
nem muatott. Az aether ledesztillálása után a 
visszamaradt zsírsavakat száritottam és mér-
tem. A Catalpa olaj 9.58 gr.összzsirsavjá-
bél 2.08 gr.szilárd zsírsavat nyertem. E zsír-
savak netralizatios számát 176»na.k molekula-
súlyát 319-nek jodbronszárnát 127 -nek ta-
láltam. A jódbromszám arra mutat,hogy az olaj 
valószínűleg olyan zairsavat tartalmaz,amely 
közönséges hő érsékleten dacára erős te-
li tétlenségének szilárd alakot vesz fel. 

Ezek szerint a Catalpa olaj tartal-
maz 20.8 i<> szilárd és 75 $ folyékony zsírsa-
vat, az összzsirsav pedig 78.3 # folyékony 
és 21.7 1° szilárd zsírsavat. 

A telitett zsírsavaknak a telitétle-
nektől való zátv ásatását leiduschláa ás lei-
ser szerint végeztem a következőképpen 1 gr. 
összzsirsavat mértem le egy 200 ccm-es Er\-
lenmayer lombikba és 100 gr. aetherben fel-
öl dottam.Ezwtán szoba hőmérsékleten 7 $-os 
olomacetat alkoholos oldatával telitettem 
és 2 órára jégre helyeztem. 2 óra múlva a fel-
tisztult folyadékot leülepedett csapadékkal 
®gy rázótölesérbe szűrtem és a csapatékot 
aetherrel többször jól kimostam. A szür-
letben levő telitetlen zsirsavak olomsójának 
elbontása végett hig sósavat adtam hozzá, 
maid a sósav feleslegét vizzel való mosás-
sal eltávolítottam. Áz aetherfcoldatnak szá-
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ritott natriumsulfáttal val<5 víztelenítése u-
tán az aethert hydrogén áramban ledesztillál-
tam és á visszamaradt zsírsavakat szárítottam 
majd mértem. 1 gr.összzsirsavból 0.677 gr. te-
lítetlen zsírsavat nyertem, amely 67.7 f-nak 
felel meg. Jodbromszámát 148.16-nak találtam. 

A szűrőn visszamaradt telitett savak 
élomséit aetherrel quantitativ egy rázótöl-
csrébe mostam.Miután sésawal elbontottam só-
sav feleslegét vizzel való mosásául eltávolí-
tottam. Az aetheres oldatnak szárított nátrium 
sulffttal való víztelenítése után az aethert 
lepároltam és a maradék exicatorban szárítot-
tam majd mértem . 1 gram öeszzsirsavból 0.524 
gr. telitett zsírsavat nyertem,amely 52.4 1--
nak felel meg. Jodbromszámát 114.3-nak talál-
tam. A magas jodbromszámból arra következtet-
tem,hogy a zsírsav keverék nem telitett,hanem 
telítetlen, ameLyet valószínűleg egy lyan te-
lítetlen zsírsav okoz, amelyet olomaeetáttal 
nem tudtam elválasztani a valódi telitett 
zsírsavaktól. 

Ezután a szilárd zsírsavakból a ste-
arin, paluutin és arachin savat igyekeztem 
kimutatni. 

A stearinsav kimutatása végett 
100 cem 96 c;S-os szeszben annyi stearinsavat 
oldottam,hogy 0 fokon kiválás már nem tör-
tént.Ebben az oldatban elegitve oldotta*3 
gr.telitett zsírsav keverekét és 0 -ra heví-
tettem. E hőmérsékleten tartottam másnapig, 
amikor kevés stearinsav kiválás történt. 
Mivel kiválás csak akkor történhet,ha a 
vizsgálandó anyag is stearinsavat tartalmaz 
ez a körülmény arra enged következtetni, 
hogy a Catalpa olaj stearinsavat tartal-
mazd " v 
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Stearineav leszűrése után a ssürletet 
felére bepárolgotattam gőzdfürdön valc5 mele-
gítéssel és magnesium acetattal elbontottam. 
Ilyen mddon olyan zsírsavat nyertem,amelynek 
olvadáspontja 61 C -nak neutralizatios számát 
216-nak molekulasúlyát 259-nek találtam, iíem 
egységes vegyületnek látszott, mivel jodbrom-
száma 57.75 telitetlenségre mutatott. Valószi-
nüleg palmutin és arachinsav keveréke,amely 
csekély telitetlen savat is tartalmaz. 

AracMnsav kimutat!t a svájci gyógy-
szerkönyv szerint végeztem a következőképpen 
5 gr.olajat 2.5 ccm tömény nátronlüggal és 
12.5 ccm szesszel elszappanositottam. A szesz 
elűzése után széndioxydmentes vízben oldottam 
és süritett sősawal elbontottam. A kivált zsir-
savakat 75ccm aetherrel kiráztam. Az aetheres 
oldatot 40 ccm szeszben oldott 4 gr.szilárd 
olomacetat forró oldatával fokozatosan elbon-

tottam és 12 óráig állni hagytam. A szilárd 
zsírsavak olornsójávai a letisztult folyadékot 
leöntöttem maradékot szürüre gyűjtöttem és ' 
egyszer aetherrel kimostam. A szilárd zsírsa-
vak olomsójának elbontása végett a szűrő tar-
talmát 40 ccm higitott sósav és 20 ccm viz 
keverékével melegítettem mindaddig, amig a 
felül uszó zsirsavréteg egészen tisztává lett. 
Ezután kihűlni hagytam és a zsirsav réteg meg-
szilárdulása után a vizes sóoldatot le ntöt-
tem.Néhányszor sósavval megsavanyitott víz-
zel felfőztem atáLom nyomainak eltávolítá-
sa végett. /Ólom nyomainak kimutatását 1 ctg. 
natronsuáfi«ínéhány ccm ez szben való oldatá-
val végeztem/ 

A zsirsav réteget megszilárdulása után 
gyengén kinyomkodtam szürü-papiros között, 
m& jd enyhe melegítéssel 25 ccm 90 ?s-os ezes«-
ben oldottam.Az oldatot 1/2 órára 15 Co_ 
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vízfürdőbe állitottaa. Egy óra arulva kevés 
tü alakú kristály vált ki. 

kZ 0~. ' / -iU 1 • >•,. : •:. :v 
ráeon alapszik,hogy az olajsavas bártana csak 
kis mennyiségben mindössze 0*018 gr»oldódik 
ICC coi£i 9 0 -c .: 95 benzol is '5 £> 9« jí- s 
alkoholt tartalmc z<5 elegyben még többi ki-
kristályosodik,tehát 2 gr.folyékony zsírsav 
folyékony keveréket 100 ccm 95 f> benzolt 
ós 5 F 965 -or; Mkokolt tartalmazó elegyben 
feloldottam. Azután baryrmohlorid oldatot 
adtain hozzá és j .-gszekrünyben állni hagy-
tam. Mái ofí • k -i t 1; 1' • h itt" 
ós f 0 hy u Metil szesszel többször át-
mostam és szobahón 'rs kleten megezári totts . 
Száritde után a kristályokrt 5 n sósavval 
melegítve elbon-fottaa a kivált olaj savat 
aetherrcl kiráztam, ás aetheres oldatot le-
párolt viz;:el töb ször átmostair,majd az 
aetheri, ledeeztilálta® ós a ny orz olajso-
vat 6C C -on s: áritottt .. Az ol: jsav azo-
aossitgát o-f - o troli z&ti0* 
számából amelyet" 198 -nak és jodbromazá 
ból amelyet 94-nek találtam. 

A telítetlen, seirssva^el választásé-,, 
ra felhasználtam dr. Ferenci Aron féle bromos 
elj írást.Avégett 10 gr foly ékony., eirravat 
oldottam 100 gr aetherben ós 5 0 -f a váló 
lehütó;e után cseppenkint feleslegben bró-
mot adtam hozzá. Fajd 5 0V-on állni hagytam 
mely ido alatt az oldatból apró kristályok 
váltak ki. A kristályokat a folyadék© tói. 
ló{ -zivattyun vrl 5 sz.iréssel választottam' 
el. A szűrön lavó kristályokat aetherrel le-
öbl itt) ttom 5a kiszárítás után olvadáspont-
jukat 12C w-nak találtam. Abból arra követ-
keztettem,hogy a Cataáps olaj valószínűleg 
linolensavlioz U sonlő zei: savat tartalmaz. 

Ezután £: szürlotb '1 as aethert eLpá-
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rolqgtattam és a visszamaradt anyagot ale -
csony forrpontú petroaetherben oldottam fel» 
Az old, tnak 0 -ra való lehűtése után ki-
kristályosodott tetrabromidot vacuumos szű-
rére vittem és a kirstályokat 0 fokos petro-
aether: el jól kimostam az olajsavaj dibro-
mid eltávolítása vágett»Száritás után a 
kristályok olvadáspontját 106 foknak találtam. 
Valószínűleg linolsavas cetrabromid, 

A szürletből a petroaetherTlepárol-
tam és a visszamaradt folyékony anyagokot 
zinkkel és 90 ^-os alkohollal és néhány 
csepp platinchlorid oldattal,mint katalyza— 
torral főztem visszafolyé hűtővel ellátott 
lombikban, mindaddig,mig a reactio befejező-
dött. A feleslegben levő zinkrol az oldatot 
leszűrtem a szürün levő zinket alkohollal 
leöblítettem. -k alkoholos oldatot felére be-
párologtattam és hig kénsawal a vegyületet 
elbontottam.A felsz.badult olajsavat aether-
rel kiráztam.Az aetheres old; tnak lepárolt 
vizzel valé többszöri átmosása után az aet-
hert ledesztilálltam.A visszamaradt olajsa-
vat tisztítás védett allmolos kálilúg,, al el-
szappanositottam, a szappant vizben feloldot-
tam és az oldatot hig kénsawal elbontottam. 
A kivált olajsavat aetherrel kiráztam az aet-
heres oldatot desztillált vizzel kimostam az 
aethert elpárologtattam a visszamaradt olaj-
savat szárítottam é jodbrom számát meghatá-
roztam, amel^ et 95-nek találtam. 

Ezután megpróbáltam a levegőn állás 
közben az olajbál kivált kristályszerü ru-
galmas anyagnak az összetételét meghatároz-
ni. A meghatározás sajnos nem sikerült,mert 
a szerves oldószerek egyikében sem oldódétt. 
füstölgő salétromsavra dobva, heves nitroziis 
gőz fejlődést inait meg. Valószinünek tartom 
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hogy nem egységes anyag, hanem több telilet-
len zsirs&vank a keveréke, amely zsírsavak már 
a levegő oxigénje által is részben telitődnek 
és szilárd alapban kiválnak. 

Végül egy néhány gyógyszerkönyv! ké-
szítményt állitottam elő, ahol az előirt nö-
vényi zsiros olaj helyett Catalpa olajat hasz-
náltam. 

6 gr olajat oldottam 94 gr. eollodium 
duplex-ben, dugóval lezárt üvegeket mártóttan 
az oldatba, száradás után egy hajlékony össze-
függő hártyát nyertem. Az oldatot alkalmasnak 
tartom az üvegek légmentes lezárására paraffi-
nozás helyett, mivel az oldat készen tartható 
és a keletkezett hártya az üvegekről könnyen 
el távoli tha tó. 

Catalpa olajból_és ammóniából lini-
mentumot készítettem a III.magyar gyógyszer-
könyv linimentum ammoniatum előirata szerint 
zöldes, erősen ammónia szagú sürü folyadékot 
nyertem, amely huzamosabb idő multába is egy-
nemű maradt. 

Az olajjal készített liqu.formaid^ 
sop. tiszta átlátszó ós könnyen készíthető. 
Hosszabb állás után sem mutatkozott zavarodás 

aíahsonyabb hőmérsékleten hesürasödés. 

Az olajj 1 készített epirlapomat tisz-
ta átlátszó. 

Opodaldok készitésenfalkalmatlannak 
bizonyult mert kevés stearinsavat és palmu-
tinsavat tartalmaz és igy a vele készített 
opodeldok folyékony maradt. 

.Ha a Catalpa olaj fizikai és chemiai 
állandó^gyógyszerkönyvben hivatalos növényi 
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zsiros olahok és az cliva olaj fizikai és 
chemlai állandó al Ssszeha sonlitom azt tapasz-
talom, hogy a Gatal; olaj legjobban az .011 va 
és Sesam olajra hasonlít, de magas jodbromszá-
rna miatt inkább a lenolajra. 

A Catalpa olajat, ha elegendő ter és 
áll rendelkezésünkre ugy ipari,mint gyógyásza-
ti célra felhasználhatjuk. Lehetséges,hogy 
az iparban magas telitetlensége miatt m anyagok 
előállítására használják fel. Pl. műgumi ké-
szítésre. Én is azt tapasztaltam, hogyha ola-
jat füstölgő salétromsav hatásának tettem ki 
rugalmas anyag keletkezett,amely rugalmassá-
gát hosszú időn át megtartotta». Lehetséges, 
hogy a gyógyászatban pedig börfelüleiek keze-
lésére használják fel alacsony savszáma miatt., 
A fákról lehulló termést nem szabad felhasz-
nálatlanul hagyni,hiszen ma zsiros olajokra 
igen nagy szükségünk van.Ka egyszer Catalpa 
fa terméséből előállított olaj felhasználsa 
megvalósul, akkor a Catalpa fa ligetjeinkben 
mind nagyobb szerepet fog betölteni,mert nem 
c ak virágaival, leveleivel és lombkoron$já-
vai fog gyönyörködtetni,hanem hasznothajté 
értéken fa ív 1- ' z. 
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Összefoglalás. 

: . .:! i .. - . m. ' •:: . dl 
az olajat sajtelás utján elő Ili tani, hSssssAS 
fizikai ég ede ia sajátsigáit i&vekaztemliaog 
lapítani. Feltűnő igoa alacsony savezámr slagns 
fénytörő és fényeltéritő sajátsága,amely való-
ssinülog is:: - r-; űl jn telítetlen esirsav okos.;ro~ 
gas jodbreaszáraa ^eáig nagyfoka telitetlenf: égre 
mutat. 

> Ms{,hr séroztoi; : z elssnp- cnosithatetlan^w 
¿•glycerin tartalmat ét neg próbáltam a phytoeté-

rint kimutatni é; izolálni. 

Az 5esz*eirsavak elő llitásf után igye-
kezte. szilárd éi folyékony xévzx'é* illetőleg 
teli tett és teli te len r'szre el\ álnszteni. Lajd 
az ogyes zsírsav féleségeket kimutatni és azok 
neut alikátioi számát iíc .ekulatulyát jddbrcöozű-
mát olvadáspontját meghatározni, amennyire lehet-
séges volt.Azután /y612szerkönyvi készít: fények-
ben valŐ viselkedőí ít vizsgáltam meg és ielhas»-
n 'l' ie có ak tal Áltam. 

VéáO. összehasonlítottam a hivatalos 
növényi zsl. 0? olajakírni ér, kitűnt legjobban az 
olivn és sesaza olajhoz hasonlít, de m gas joű rou-
as áata miatt lerolf jhos. 
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Munkája befejezésével hálás szívvel 
mondok köszönetet dr. Dávid Lajos e.c.rk. 
tanár urnák, a szegedi Gyógyszerészeti Inté-
zet és Egyetemi Gyógyszertár igazgatójának, 
aki szakszerű tanácsaival és munkára való 
buzdításával nagyban hozzájárult munkám el-
végzéséhez. 

w Hálás köszöneteiket fejezem ki dr. 
Kovák István egyetemi fovegyész urnák, aki 
sZives tanácsaival és irányításával mindenkor 
segítésemre volt. 
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