Аптечні ваги М.О. Валяшка

Аптечні механічні ваги виробництва кінця XIX століття (фірма Alb.Rueprecht
and Sohn, м. Відень, Австрія). Ці ваги були привезені в Харків професором
М.О. Валяшко з однією з його численних подорожей до Європи. Пізніше,
коли М.О. Валяшко отримав посаду ректора щойно створеного Харківського
фармацевтичного інституту, ваги опинилися в цьому навчальному закладі.
М.О. Валяшко працював на цих вагах протягом усього життя. Ваги мають
складну систему важелів і мініатюрні гирьки, завдяки чому здійснювалася
можливість отримати дуже точне значення, аж до восьмого знака після коми.
Після смерті М.О. Валяшка, ваги залишилися на кафедрі фармацевтичної
хімії, де і зберігалися до 2010 року. Ваги були подаровані в коллекцію музею
в честь його відкриття професором кафедри фармацевтичної хімії НФаУ П.
О. Безуглим. Ваги М.О. Валяшка по праву є перлиною колекції музею історії
НФаУ.

Аптечные весы Н.А. Валяшко
Аптечные механические весы производства конца XIX века (фирма
Alb.Rueprecht and Sohn, г. Вена, Австрия). Эти весы были привезены в
Харьков профессором Н.А. Валяшко из одной из его многочисленных
командировок в Европу. Позже, когда Н.А. Валяшко получил пост ректора
только что созданного Харьковского фармацевтического института, весы
оказались в этом учебном заведении. Н.А. Валяшко работал на этих весах в

течение всей жизни. Весы имеют сложную систему рычагов и миниатюрные
гирьки, благодаря чему осуществлялась возможность получить очень точное
значение, вплоть до восьмого знака после запятой. После смерти Н.А.
Валяшко, весы остались на кафедре фармацевтической химии, где и
хранились до 2010 года. Весы были подарены в коллекцию музея в честь его
открытия профессором кафедры фармацевтической химии НФаУ П. А.
Безуглым. Весы Н.А. Валяшко по праву являются жемчужиной коллекции
музея истории НФаУ.

Pharmaceutical scales of M.O. Valyashko
Pharmaceutical mechanical scales production of the late nineteenth century (firm
Alb.Rueprecht and Sohn, Vienna, Austria). These scales were brought to Kharkov
by Professor M.O. Valyashko from one of his numerous trips to Europe. Later,
when M.O. Valyashko, received the post of the rector of the just created Kharkov
pharmaceutical Institute, the scales were in this institute. M.O. Valyashko worked
on these scales throughout his life. Scales have a complex system of levers and
miniature weights, thanks to which were able to obtain a very precise value, up to
the eighth decimal place. After the death of M.O. Valyashko, scales were
remained at the Department of pharmaceutical chemistry, where it was stored until
2010. The scales were donated to the Museum's collection in honor of its opening
by Professor of the Department of pharmaceutical chemistry of the NUPh, P. O.
Bezugly. The scales of M.O. Valyashko are the pearl of the collection of the
Museum of history of NUPh.

