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Szabó Z, Elektromos melegít doboz parafínmetszetek

kinyujtására.

Ismeretes, hogy a parafinba ágyazott tárgyakból készített

metszetek vagy metszetszalagok tárgyüvegre fektetve legtöbb

esetben nem terülnek széjjel, hanem rajtuk kisebb-nagyobb
mérték zsugorodások, apró ráncok, összehúzódások mutatkoz-

nak. Mivel ezek a metszetet magát is használhatatlanná teszik,

olyképen törekszünk ezeken a hibákon segíteni, hogy a tárgy-

üvegeket, amelyen a parafinos metszetszalagok vízrétegben

feküsznek, valamiképen langyos melegen tartjuk, amíg a szala-

gok kinyúltak, teljesen szétterültek. E célból a tárgyüvegeket

a termostat tetejére szokták helyezni vagy csipesszel magasan
spirituszláng vagy gázláng felett tartják vagy pedig az e célra

szerkesztett melegitpadokat veszik igénybe, mint például a

Born-félét^ vagy egyéb hasonló szerkezetet.

A melegíthet bádogpadok használhatóságát ersen csök-

kenti az a körülmény, hogy melegítésükkor gáz- vagy spiritusz-

égt, szabadlángot kell használni, miért is a padon magán a

preparátumok megfigyelése, igazítása vagy egyéb kezelése nem
lehetséges, a környez leveg is hamar felmelegszik, a tárgy-

üvegrl a víz hamar elpárolog, ami kellemetlen következmé-
nyekkel jár ; st még az is hátrányos, hogy a szabadlángú

padokat nem tarthatja az ember közvetlenül kezeügyében vagy
a parafintömbbel ellátott mikrotom közelében. A termostat tetején

vagy belsejében sem tartható állandóan szemmel a készítmény,

eltekintve egyéb kényelmetlenségtl.

Ezeket a hátrányokat óhajtottam kiküszöbölni, amidón
megkíséreltem a szabadlángnak elektromos izzólámpával való

helyettesítését és pedig olyképen, hogy egy kisebb téglaalakú

cigarettás bádogdoboz belsejébe egy 10 gyertyafény elektromos

mignon izzólámpát helyeztem be, amelynek foglalatát a doboz
egyik keskenyebb függleges falába illesztettem be. A lámpát
a dobozon kívül, a foglalaton elhelyezett csappal lehetett be- és

kikapcsolni. A doboz fedelére helyezve a tárgylemezeket, amelyen
a parafinos metszetszalagok vízrétegen feküdtek, ezek az áram
bekapcsolása után csakhamar kinyúltak, kiegyenesedtek. Ezen
egyszer eszköz tehát alkalmasnak bizonyult a jelzett célra, de

hátránya volt, hogy az egész eszköz hamarosan túlságosan

átmelegedett, még akkor is, ha öt gyertyafény, fémszálas körtét

alkalmaztam. Azonkívül a doboz belsejében keletkezett nagy
melegben a körte alján lév ólomforrasztás rövid használat után

kiolvadt és a körte kiégett.

Ezen hátrányok kiküszöbölése céljából a végleges eszközt

faburkolattal láttam el és a foglalat nagy részét a dobozon

^ Oppel. Taschenbuch der Mikrosk. Teelin. 1912, pag. 60, fig. 2.
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íkiviil helyeztem el. Ezekkel a módosításokkal utasításomra a

Calderoni és társa r.-t. cég a következkben leírt modellt állí-

totta el a budapesti tudományegyetemi növénytani intézet

ífészére :

Az eszköz egy 130 mm hosszú. 70 mm széles, 80 mm
magas enyvezés nélkül összeillesztett keményfadoboz (1. kép a),

amely belül mind az öt felületen tükröz bádog- (pl. vörösréz)

lemezekkel (1. kép b) van kibélelve. A doboz fedele pontosan
Táill sík vörösrézlemez,' körül lehajló peremmel (c). A doboz
egyik keskeny oldalán egy 45 mm átmérj kerek nyílás van.

-amelybe az elektromos izzólámpa foglalatának egyik rézkarikája

.pontosan beleillik. A lámpa foglalatának küls felén 60 mm

mmmmJí :̂m.í< 'Mf&é^,m.

1. kép. Elektromos melegitödoboz parafinmetszetek kinyujtására.

(A doboz hosszmetszete, jelmagyarázat a szövegben.)

«.tmérj rézkorong van {f) ráersítve, amely rézkorongon két
szemköztes nyílás van. E nyílások segélyével a lámpa betolt

foglalata a doboz oldalán lév két csavarra ((/) kis fordítással

ráilleszthet és megersíthet. A foglalaton az áram be- és kikap-
csolására szolgáló fából készült csap {h) is fel van szerelve.

A zsinórra ersített dugaszkapcsolóval azután a doboz bármely
kontaktussal összeköttetésbe hozható.

A doboz méretei olyképen vannak megválasztva, hogy a
foglalatba egy csalakú 10 gyertyafény mignonégö elférjen és
a szolgáltatott meleg ki legyen használható, továbbá, hogy a
doboz tetején a használatos nagyságú tárgyüvegek keresztben
legyenek elhelyezhetk, olyképen, hogy szélük kissé túlérjen a
fedélen a könnyebb kezelés erdekében.

A melegítdoboz célszeren elhelyezhet a munkahelyen,
egyszerre 4—5 tárgyüveg is ráhelyezhet. Használata egyszer.
A Mayer-féle módszer szerint felragasztás céljából glicerines

tojásfehérjével vékonyan bevont tisztított tárgyüvegre pipettával
kevés desztillált vizet osztunk szét egyenletesen, vékony réteg-
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ben. Erre fektetjük rá szokás szerint a paratinos metszetszala-

gokat. Ezután a még hideg doboz tetejére helyezzük a tárgy-

lemezt, 4—o-öt egymás mellé, keresztben. Megnyitván az áramot^
a doboz fedele mihamarább meleg lesz, 2—3 perc múlva a
paraíinszalagok teljesen kinyúlnak, amit nagyitóval is könnyen
megíigyelhetünk. A kinyúlás megtörténtekor a lámpát rögtön
eloltjulf, a tárgyüvegeket leemeljük és üveglapra helyezzük,

nehogy a túlságos felmelegedés megolvassza a víz színén a
paraíint. A tárgyüvegeket üveglapra helyezve, a fölös vizet

szrpapír szélével felitatjuk, a szalagokat helyreigazítjuk, ciga-

rettapapirossal óvatosan lesimítjuk és a termostat tetején vagy
a parafin olvadási fokánál alacsonyabb hmérséklet termostat-

ban szokás szerint beszárítjuk. Ezután a doboz még a száraz,

paraíinszalagok szükségszerinti hirtelen odaolvasztására is hasz-

nálhat<^, amikor a tárgyüveget szárazon helyezzük a tetejére és

a parafin szétolvadásáig melegítjük. A paraíinszalagok kinyuj-

tásán kívül egyedülálló paraíinmetszetek kezelésére is alkal-

mazható a doboz, ha a fedelén óraüvegben, kis kristályosító-

csészében vagy fém- (réz, alumínium) tányérkában vizet helye-

zünk el és ebbe téve a metszetet, melegítjük. Ha glicerinzsela-

tint használunk a metszetek elzárására, úgy a doboz erre i&

is felhasználható olyképen, hogy a tárgylemezt a doboz fede-

lére fektetjük, melegíteni kezdjük, a melegedni kezd tárgy-

üvegre csepentjük a melegfolyós glicerinzselatint vagy helyezzük
a kocsonyadarabot, amikor az egyenletesen szétfolyik és a fedélen

megmelegített fedüveggel óvatosan lefedve, egyenletesen szét-

terül. Általában az egyszer, könnyen kezelhet eszköz minden
oly esetben használható, mikor a tárgy és fedöüveg, kis meny-
nyiség folyadék, paralin, stb. langyosítása, felmelegítése a cél.

A túlságos meleg csökkenthet olyképen, ha a fedélre szr-
papírdarabot helyezünk, a bels felmelegedést a fedélen alkal-

mazott 10 mm átmérj kerek, parafadugóval elzárható szellz
nyílás szabályozza. A doboz belsejében kis gyüszünyi edényké-
ben a paraíin könnyen meg is olvasztható. Mindössze az a sza-

bály követend, hogy az áramot a kell meleg elérésekor rög-

tön meg kell szakítani, hogy az eszköz részeinek folyton foko-

zódó túlságos felmelegedését elkerüljük.

(A növ. szakosztály 1915. évi március hó 10-én tartott ülésébl.))


