
AZ INFUZORIA-FÖLD TECHNIKAI JK L EN T ()SKGE .

AZ 1JÍFUZ0K1 A-FÖTiI) TECHNIKAI JELENTŐSÉGE.

Ide vonatkozólag a «Chemisch-technische Bibliothek» 113. kötete jeles dol
gozatot közöl Krätzer H ermann tollából. ::

Húsz éve körülbelül, hogy a vízüveg az ipar terén magának utat tört, úgy 
hogy előállítása jelenleg már czélszerűen és jutányosán eszközöltetik. Szerző, ki 
már évek óta mint kitűnő vegyész és szakirodalmi iró ismeretes, jelen munkában a 
vízüveggyártást úgy a tudomány mint a gyakorlat mai álláspontja szerint egész 
terjedelmében népszeriien előadni igyekszik, első sorban mindig a gyakorlat szük
ségletét tartván szem előtt.

Nem kevésbbé mint a vízüveget, az ipar az infuzoria-földet (kovaföld, csiszoló
pala, menilitpala) is sokféleképen alkalmazza és feldolgozza, mely érdekes anyagot 
szerző szintén beható megbeszélés tárgyává teszi. A könyv azon részei, melyek a 
vízüveg és infnzoriaföld alkalmazásáról szólanak, ú. m. a vízüvegnek mint mester
séges kövek előállítására szolgáló anyag, mint «tapasz», «vízüvegmáz», «vízüveg- 
festék», annak alkalmazása a szappan- és papírgyártásnál, festészet, nyomdászat, 
fehérítés és gyapjú mosásánál, továbbá az infuzoriaföldnek felhasználása a dinamit- 
gyártásnál, likacsos tűzálló kövek, szűrők, köszörűkövek előállítására, gőzvezető 
csövek, gőzhengerek és kazánok borítására, értékesítése az ásványsavak, petróleum 
és borszeszsűrítésénél, felhasználása piszkos olajok és egyéb folyadékok, fémek és 
üvegtáblák tisztítására, üveggyártásra, mintázó anyagok előállítására, szerves anya
gok zsírtelenítésére, tűzbiztos pénzszekrények kitöltésére és végre trágyaképen a 
mezőgazdaságban, az ezen anyagokat felhasználó iparnak és kereseti módoknak 
igen értékes alapos felvilágosításokat adnak és gyártásukra nézve beváló útmutatá
sokat szolgáltatnak.

A nevezett gyártási módokra szolgáló nyersanyagok nálunk is előfordúlnak, 
mint azt a m. kir. földtani intézet által kiadott «Az agyag-, üveg-, czement- és 
ásványfesték-iparnak szolgáló magyarországi nyersanyagok részletes katalógusá»- 
ban Matyasovszkv Jakab és Petrik Lajos uraktól pag. 82, S l és S6 látjuk, és melyből 
kitűnik, hogy a vízüvegre való nyersanyag Hunyad-. Zólyom, Krassó-Szörény, 
Fogaras, Szolnok-Doboka, Ung, Máramaros, Abauj-Torna, Esztergom, Komá
rom, Bihar és Maros-Torda megyékben, az infuzoria-föld pedig Zemplén, Nó- 
grád és Baranya megyékben nagy mennyiségben található.

Különösen az utóbbinak Krätzer munkája által kitüntetett és részletesen 
tárgyalt sokféle alkalmazása fölkeltheti a figyelmet iparosi körünkben ezen, nálunk 
még parlagon heverő iparág felkarolására annyival inkább, miután, mint fent 
látjuk, e nyers anyagok hazánk ásványkincsekkel áldott földjén, a nagyban gyár
tásra is bőségesen rendelkezésre állanak.

G. S.
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