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Összefoglalás: Szerző polisztirol benzolos oldatát ajánlja ősmaradványok tartósítására. A teljes 
átitatódást vákumban történő telítéssel éri el. E módszer előnye, hogy nagy szilárdságot biztosít és a 
felület fénytelen marad. 

Az eddig használatban levő tar tósí tó anyagok (sellakkoldat, acetonos filmoldat 
nitrólakkok) több hátrányos tulajdonságuk mia t t nem felelnek meg tökéletesen céljuk
nak. Új anyag kikísérletezése vál t t ehá t szükségessé. Ennek az új anyagnak az eddig 
használ takkal szemben a következő előnyei vannak : színtelen, t ehá t az ősmaradvány 
színét sem vál toztat ja meg. Fénytelen, t ehá t nem teszi fényessé a bevont tá rgy felületét. 
Száradás u t á n igen nagy szilárdságú és jó kötőképességű. Nedvességnek, fényhatásnak, 
ellenáll. Nem repedezik, olcsó, könnyen beszerezhető, egyszerűen és gyorsan előállítható. 

Az oldat elkészítésének módja a következő : 

Polisztirol nevű műgyantá t üvegbe szórunk. Annyi benzolt öntünk rá, hogy ellepje. 
Az üveget jól bedugaszoljuk és időnként felrázzuk. 4—6 óra alat t kristálytiszta méz-
sűrűségű oldatot kapunk. Ez t benzollal szükség szerint hígítjuk. A sűrű oldatot ragasz
tásra , a hígat á t i ta tásra használjuk. A polisztirol oldására olcsó technikai benzolt hasz
nálunk. A benzol néha szennyessárga színű. Ez t úgy küszöböljük ki, hogy egy ledugaszolt 
üvegben állati szénnel erősen összerázzuk. A szűrőpapíron visszamaradt szén kiszára
dása u t á n újra és újra felhasználható. 

A tökéletes konzerválás lényeges feltétele, hogy a konzerváló oldat az ősmarad
vány belsejébe is behatoljon. Ezért az eddigi felületi beecsetelés helyett légritkított tér
ben való bei ta tás t vezettem be, min t olyan eljárást, mely a konzerváló szert az ősmarad
vány belsejébe eljuttatja. Ez az eljárás a következőképpen történik : 

Felülcsapos (vákuum) exsiccatorba beöntjük a folyadékot. Ebbe elhelyezzük 
az á t i t a tandó tárgyat . Vízlégszívóval vákuumot létesítünk az exsiccatorban. Ennek 
ha tására légbuborékok képződnek a folyadékban levő tárgy felületén. 4—5 órával a 
buborékképződés befejeződése u tán a vákuumot megszüntetjük. A tá rgya t a folyadék
ból kivesszük, puha, nem szálazó ruhával óvatosan szárazra töröljük. Legalább 24 órán 
á t szárítjuk, de nem hőforrás közelében. Célszerű a vízlégszívó és az exsiccator közé 
szárí tótornyot iktatni , nehogy a vízlégszívóból pára csapódjék le az exsiccatorban. H a 
terepen gyűj tünk, akkor a gondosan kiszárított anyagot többször ecseteljük be. így 
szállítóképessé válik. A teljes bei ta tás laboratóriumi munka. Az i t t leírt anyagot és 
módszert 1955. november elején vezettem be a Földtani Intézetben. Azóta rendszere
sen és eredményesen alkalmazom. 


