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BRONZSZOBORTALAPZATOK MÉSZKANYAGÁNAK
„PATINÁLÓDÁSA”.

Ívta: Brummer Ern.

DIB PAT 1NASíERUiNG DÉR KALKSTEINPOSTAMENTE.
Von E. Brummer.

Nagyvárosokban elhelyezett bronzszobrok mészk (tömött

mészk, márvány) talapzatai idvel felszínükön sajátos mállást

szenvednek és zöldre szinezdnek. A jelenség különösen tavasszal

ügyelhet meg.
Régebben a szárazföldek belsejében a bronz- (pl. szobor-, ke-

rítés stb.) és vörösréztárgyakat (templomtorony valamint ku-

polaborítások stb.) lassan bázisos rézkarbonátokból álló, kékeszöld

szín u. n. szárazföld i patina 1 vonta be. Ennek képzdése a termés-

rezet elváltozásával egyez folyamat 2
. A szinrézfelületen kezdetben

barnásvörös kuprooxid-róteg keletkezett, amely a nedvesség és a

széndioxid együttes hatására továbbalakult.3

Amióta a fát, mint tüzelszert felváltotta a szén, a szobrok

nagyrészérl eltnt a patina. Ennek magyarázata a következ.
Minden természetes szén kéntartalmú. A tüzeléskor ez kéndioxiddá

ég el, amely a füstgázokkal a levegbe jut és ott kénsavvá oxidáló-

dik. A házak között, az átlagos tetmagasság alatt, az ersen szeny-

nycs leveg megreked. Ártalmas anyagai télviz idején a hótakaró-

ban, de még inkább a ködcseppecskékben halmozódnak fel. Utób-
biak szemerg ködként hullanak a tárgyakra és állandóan nedvesen
tartják azok felületét. A bennük összegylt, néha tekintélyes sav-

mennyiség az esetleg már meglév szárazföldi patinát, de ennek
híján az oxiclból-szulfidból álló fekete-réteget4

is feloldja. Öthetes

hó egy liternyi levében egyízben 0.065 g. kénsavat mértek. Kódosa

-

1 A szárazföldi patinán kívül ismerünk még tengeri- vagy klór-

patinát is. Anyaga bázisos kupriklorid. Tengerpartokon lép fel a ten-

gervíz sóinak hatására. A harmadik patinaféleség szintén a szárazföld

belsejében jelentkezik és még nincs kellképen tanulmányozva. Ez a

kén- vagy szulfátpatina bázisos rézszulfátból áll és a füstgázoknak

köszöni létét. L. Természettudományi Közlöny 38, 47 (11)06), 62, 17 (1930),

66, 536 (1934) és Chemiker Zeitung 57, 417 (1933).

2 Kertai Gy. : Rudabánya oxidációs zónájának új ásványai.

Földtani Közlöny 65, 23 (1935).

8 W art ha Vince, Természettudományi Közlöny 21, 515 (1889)

4 A rézszulfid a csatornanyílásokon kiöml kénhidrogén hatásá-

ra létesül.
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padékban pedig 4.3 %-{ is (!) és emellett kb. 2.8 % ammoniumklo-
ridot.

5

Ezek szerint az egyébként patinásodé rézanyag végül is a

tárgyakról lecsurgó csapadék-leveliben oldott só (szulfát) alakjában
távozik. Ott ahol a levegt füstgázok nem szennyezik, mint pl. ná-

lunk a Svábhegyen (Eötvös- és Széchenyi-szobrok) vagy a szaba-

dabb terek magasabb rétegeiben (a Dunapart templomtorony- és

kupolaborításai.) a réz- bronz felület még mindig lassan bázisos

karbonátokká alakul, (nemes rozsdával vonódik be).

A lefolyó oldatok megtámadják a mészk talpazatokat. Kora
tavasszal azt az érdekes megfigyelést tehetjük, hogy ezek a esurgá-

sok helyén élénk zöldre szinezdtek. Az történt, hogy az oldott réz-

sók vegyültek az alzat mószany agával. Ha Szent-Margitta - i lajta-

mészkre (Felsrákos, 82-esek emlékmve) vagy pedig mésztufára
(Rothemere-kút és Milleneumi-emlékmü 1

stb.) híg rézgálic-oldatot

(intünk, azt tapasztaljuk, hogy ezek felülete lassan megduzzad és

zöldeskék szín anyaggá változik át. A folyamat jóval gyorsabb,
h i a kzetet porrá-törjük és a tömeget melegítjük .Ilyenkor a kelet-

kezett rézkarbonát hidrolízise olyan heves, hogy a széndioxid élénk

pezsgéssel távozik. Ezt az átalakulást már Becquerel is ismerte

és a mesterséges malachit-kristólyok elállításakor felhasználta.
7

A duzzadást az egyidején képzd gipsz okozza, amelyrl tudjuk,

hogy térfogata 1.7 szerese a mészkének.

8

A szabadon elhelyezett

mészkövek felületén keletkezett gipszréteg — magába zárva a zöl-

des szín rézvegyületet, — késbb már véd hatást fejt ki.”

A már említett emlékmveken kívül, kivétel nélkül, minden
szabadon álló bronz-szobor talapzatán megfigyelhet a mészkalap-
zat „patinálódása”, elszínezdése. így pl. a Szabadság-téren álló kis

kút vörös liaszmészköve is zöldre szinezdött. A Stefánia út Toldi-

szobra homokkövön áll. A ktömbbe azonban egy márvány lap is

van illesztve. A esurgási foltok helye utóbbin kékeszöld, egyebütt

fekete. Nem messze tle Rudolf trónörökös bronzszobra látható. En-

nek mk (cementes) alapzata szintén elszinezdött. Ez a „patiná-

lódás” annyira jellegzetes, hogy ennek nyomán, már jó messzirl,

megkülönböztethetjük a valódi bronzszobrokat az utánzatoktól.

5 B a i 1 1 e i G. H. nyomán. — Meteorologische Zeitschrift 1894. —

-

Természettudományi Közlöny 28, 262 (1896).

6 Reichert Róbert, Budapest kövei. Természettudományi

Közlöny 61, 449 (1929).

7 Than Károly: A kísérleti kémia elemei. 668 (1906).

8 Mölier Károly: Építanyagok tartóssága. Technika, 77,3

(1930).

9 Rakusz Gyula: Terméskövek mállásáról. Technika, 7, 126

és 153 (1926).
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Die aus dóm Schwefeklioxid dér Rauchgase entstandene Schwe-

felsáure speichort sich im Winter im Nebel und in dem Schnee.

Diese landet au dér Oberíláehe dér Gegenstande und löst dem edlen

Rost auf. Das gebildete Kupfersulfat entfernt sieb mit dér abflies-

senden Lsung. Steht dér Bronzeguss oder dgl. auf cinem Kalkstein-

postament, so findet Verbindung statt und das Kalkmatorial farbt

sich griinliehblau.

AZ 1937. ÁPRILIS 28-1 KECSKEMÉTI FÖLDRENGÉS.

Irta: Simon Béla.

DAS ERDBEBEN BEI KECSKEMÉT AM 28. APRIL 1937.

Von B. Simon.

Még ma is élénken emlékezetben van Kecskemét lakosai

eltt az a nagy ijedelem és súlyos anyagi kár, amelyet az 1911.

évi földrengés okozott, nem csodálható tehát, hogy aggódó félelem-

mel felfigyelnék, valahányszor lábuk alatt újból megmozdul a föld.

Pedig ijedelemre nincs ok, tapasztalat szerint a hazai rengések

annyira kis energiájúnk, hogy okos elrelátással károkozásuk ellen

sikeresen védekezni lehet. Az idnként megújuló kecskeméti ren-

gések is csupán arra figyelmeztetik a város lakosságát, gondosan
építkezzék és házait tartsa jó karban, nehogy egy esetleges, vi-

szonylag gyönge földrengés épületeit, sok fáradság árán szerzett

vagyonát tönkre tegye.

Április 28-án a kora reggeli órákban Kecskeméten és közvet-

len környékén éreztek egészen gyönge földrengést, amelyrl az els
helyi hírt a Budapesti Földrengési Observatorium számára távbe-

széln a város polgármestere dr. Kiss Endre adta, aki kiszállá-

som alkalmával a rengés adatainak helyszíni gyjtésében is lekö-

telezén szíves volt támogatni. Kedves kötelességemnek teszek ele-

get, amikor hálás kösznöetet mondok a polgármester úrnak szives

fáradozásáért.

A rengésrl a városban gyjtött adatok és kiils munkatársa-
inktól kapott jelentések alapján a következ kép alakult ki.

Kecskemét belterületén „6 óra 32 perckor” a. rengés szabad-

ban is érezhet volt, annál inkább a házakban, a még alvók felri-

adtak, függlámpa kilengett, a távoli dörgésszer morajtól kisért

földmozgás hatására, amely egyébként semmi kárt nem okozott.

(IV 0
).

Hetényegyházán edények csörömpöltek, a szobában tartózko-

dók közül mindenki érezte a távoli ágyúlövésszer morajtól kísért


