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Przemysł buraczano -cukrowniczy w Anglii. 

W ostatnich latach powstało w Anglii żywe dążenie do założenia krajo
wego przemysłu buraczano-cukrowniczego. W ruchu tym, prócz wielu wy
bitnych angielskich rolników i działaczy społecznych, przyjmują duży udział 
przedstawiciele przemysłu cukrowniczego na kontynencie, głównie holendrzy. 
Ponieważ powstanie własnego przemysłu cukrowniczego w Anglii musiałoby 
mieć bardzo doniosłe znaczenie dla wszystkich wywożących cukier państw 
europejskich, ciekawą przeto będzie rzeczą bliższe rozpatrzenie tej spra\vy. 

Przed laty rząd angielski utrzymywał, że zaprowadzenie w Anglii cu
krownictwa buraczanego sprzeczne byłoby z interesami kolonii. W „Bulletin 
de Sucres" z r. 1836 czytamy: ,,Wyrób cukru buraczanego zaczyna robić wiel
kie postępy w rolniczych krajach Europy. Nawet i w Anglii, pomimo wyso
kiej ceny paszy i drożyzny robotni.ka chciano już zaprowadzić uprawę bura
ków cukrowych na dużą skalę, lecz interesy kolonii stanęły temu na przeszko
dzie". Że tak było w istocie, widoczne jest z podanych również w „Bulletin 
de Sucres" z r. 1837 słów sekretarza państwa (Home-Secretary), który na za
pytanie, co uczyniłby on, gdyby wyrób cukru buraczanego miał Vl Anglii wi
doki na rozwinięcie się w takirn samyąi stopniu, jak we Francyi, odrzekł: 

_ ,,Natychmiast przedsięwziąłbym środki, prowadzące do wytępienia plantacyi 
buraków cukrowych do ostatniego korzenia, niemożli,ve jest bowiem dla nas 
myśleć o źródłach begactwa, polegających na produkowaniu dwóch rzeczy, 
z których jedna unicestwia drugą". 

Tak było przed laty, dziś jednak, gdy Anglia pod względem ilości spo
żywanego na głowę ludności cukru zajęła na świecie pierwsze miejsce, przy
czem rafinada buraczana stanowi większą część angielskiego przywozu cukru, 
a i surowego cukru buraczanego przywozi się w granice Anglii zwykle więcej, 
niż cukru trzcinowego 1), nie może być, rzecz naturalna, mowy o tern, żeby 
powstanie krajowego przemysłu buraczano-cukrowniczego i bardzo nawet sil
ny rozwój przemysłu tego \V przyszłości mogły zaszkodzić przemysłowi cu
krowniczemu kolonii angielskich. 

1) Rok 1910 był rokiem wyjątkowy. 
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Spożyci<~ cukru ,v Anglii, którH "''ynosiło w 1909/10 r. 40,1n k!f i~8,1 f.1 
na głowę ludności, znacznie przewyższa spożycie produktu tego we ,vszyst
kich innych państwach Europy, jak to uwidocznione jest na rysunku 1. Ry
sunek ten przedstawia poglądowo, w postaci filiżanek, stosunko,ve ilośei cu
kru spożywanego na głowę ludności i, ,v postaci buraków, stosunkowe ilości 
wyrabianego w każdym kraju cukru buraczal).ego. 

Z rysunku powyższego widzimy, że każde z ko11tynentalnych pai'.ist,v 
europejskich, z wyjątkiem Norwegii, })ortugalii i 'rnreyi, produkujo nie,vielką 
chociażby ilość cukru buraczanego, a Anglia, spożywająca, cukru nc1j \vięeej, 
nie produkuje go wcale i zaspakaja potrzeby swe wyłącznie cnkrern przywo
żonym. 

_H.ys. l. Spożycie cukru na głowę ludności i produkcya cukru ,v państwach J~nropy. 

t 

I?rodukcya buraków i cukru buraczanego ,v poszczególnych pai1stwach 
]}uropy w r. 1910 wyraziła się w liczbach następujących: 

Nien1cy . .. 
Austrya. 
Francya. 
Rosy a 
Belgia . 
Holandya . 
Szwecya 
Dania 
Włochy. 
Hiszpania . 
Szwajcarya 
Rumunia 
Serbia 
Bulgarya 

• 

• 

. . 

Burakó\v ton Cukru ton 
15 556 OOO 2 502 JOO 
10088000 1541800 
5479 700 714450 

10119 700 2115 ooo 
1~78000 280000 
1445 ooo 214 700 
1098000 171060 

7 46 ooo l 09 ooo 
1500000 184000 

490 ooo 60 ooo 
25000 B500 

275000 38000 
75000 10000 
31400 3700 

~ --- ~" 

Razem 51907 400 7 947 550 



-- 123 -

J-lis~pania w r. lBlO wyprodukowała prócz tggo ~4000 ton cukru tr%ci
uo,vego. 

]~iezby powyższe ,vykazują, że na \Vot Szwajcarya \Vyrabia pe,vną ilość 
,vłasnego cukru, nader wprawdzie nie,vielką w poró,vnaniu z bardzo znacz
ne1n ,v kraju ty1n spożyciem cukru, ,vynoszącen1 na głowę ludności 29,83 ky 
,,-~). o f ) (' ~,o - . , . 

s~czegóło,ve liczby, wyrażajtłce przywóz cukru do Anglii, wywóz z nioj 
cukru rafinowanego i ,ve,vnętrzne spożycie cukru w Anglii ,v latach 190B 
i 1910 podane są w _załączonych poniżej tablicach. 

Skąd Anglia ___ przywozi cukier. 

CuJcier trzc-irto1oy snroioy. 

\V nawiasach podane są 1niesiące, \V których rozpoczyna si{t prodnkoya 

eukrn. 1909 r. ton 1910 r. ton \Vartośó TJ. 1) 

Jawa (1naj) 83111 118304 l G05161 
l(uba (grudzie11.) . 1058 9H 3B2 1371633 
Peru (październik) . 39 58G 46 206 587 881 
13ra~ylia (pażdz.). 47 180 51469 618 752 , 
\V yspa S,v. Maurycego (sierpień) lD 348 41 73!1 590 625 
Indye angielskie (grudzień) . 3 333 8 870 B6 7 40 

,, zachodnie (styczeń), An-
gielska Guajana (paźdz. i 1naj), 
.A.ng·ielskie Honduras 

Inne kraje . . 
Og·t)lny przywóz cukru trzcinow. 

Przywóz 1nelasu . 

Gł 057 
37720 

292393 

155152 

78737 

120504 
562161 

155951 

(:·ukier buiraczany su/ro1»y. 

R.osya . 
Nie1ucy . 
Holandya 
Belgia . 
Francy a 

Austrya 

Ogólny pr~yW(>Z cukru 

Iłosya . 
Niemcy . 
Holandya . 

• 

1909 r. ton 
973 

• -ł' • 373315 
25723 
19333 
2135 

100781 
·-

bur. sur. 522260 

C,1tlcier rafinoivarty. 
1909 r. ton 

"29980 

416432 
118441 

1
) Ł. - funt sterling == 9 rb. 46 kop. 

1910 r. ton 

93 
22H970 
20294 
10996 

436 
f)7 918 

.. - -- -

319 707 

1910 r. ton 
J 

228D 
325792 

118161 

11.46 400 
1672 21H 

-- -- -----~ .. 
7689411 

(72 741828 rb.) 
702995 

(6 650 332 rb.). 

Wartość Ł. 

1190 
2 G400G3 

235163 
127 780 

6116 
718800 

3728121 
(35268024 rb.) 

Wartość łJ. 

I 27 357 

5096587 
1813 65!1 



Belgia . . . . . 
Francya . . . . . . 
Austrya . . 
Inne kraje . . 
Ogólny przywóz cukru rafinowa-

nego. . . . . . . . .. 
Zwykle wyłącznie cukru 

trzcinowego, tylko w r. 1910 
z powodu nieurodzaju na kon-
tynencie Anglia sprowadziła 
pewną ilość cukru białego z Ja-
wy i wyspy Św. Maurycego 
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1909 r. ton 1910 r. ton 

41129 49460 
86665 60987 

232617 199466 
20240 80707 

945504 836862 ... 

Wywóz c,ukrit rafinouJanego z Anglii. 

1909 r. ton 1910 r. ton 
Do Szwecyi • • • . . . . 35 5 

" 
Norwegii . • . . . . 683 2045 

" 
Danii . . . . . • 5368 4055 

" 
Holandyi • . . . . . . 3612 3296 

" 
Belgii • • • • • . . • 416 470 

,, Portugalii, na wyspy Azor-
skie i Maderę . • • 1088 1829 

" 
Włoch • • • • . . . • 1022 930 

" 
innych krajów . • . . . 20032 17882 

Wartość Ł. 

743855 
1007694 
3102 756 
1369115 

13161023 
(124 503 277 rb.). 

Wartość Ł. 

157 
44570 
56113 
48418 
6730 

26006 
11655 

305595 
-···- -------- ······-------· ---~--··-------- ·------·- . - -- - ·-

Ogólny 
, 

cukru rafinowa-wywoz 
nego z Anglii . . . . . 32256 31412 

SJJożycie c11kru w Anglii. 

Cukru rafinowan. przywożonego 
„ przerafinowanego w Anglii 

,, trzcinowego surowego (żół
ty krystaliczny cukier z De-
merary i Trinidadu, spoży
wany jako taki) . . . . . 

1909 r. ton 
924521 
599 793 

113582 
---

Raze1n 1 637 896 

Po potrąceniu wywozu cukru ra
finowanego . . . . . . 

Ogólne spożycie cukru 

Melas przywożony . . 
,, otrzymany ~ Anglii . . 

Ogólne spożycie melasu 

32256 

1605640 

142030 
67973 

210003 

1910 .r. ton 
823602 
636 751 

143669 

1604022 

31416 
-------

1572606 

155951 
67969 

~ ·------ ---·---

223926 

499244 
( 4 722 848 r b.). 

Wartość Ł. 

702995 

702995 
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Ogólny przywóz w latach 19og i 191U. 
Rafinowany cukier 

zwykle wyłącz
nie buraczany .. 

Buraczany surowy 
Trzcinowy " 

W ogóle cukru bu -

1909 r. ton - ,_,_ -
94:ó 504 945 504 
522260 
292393 814653 

---------
1760157 

raczancgo . . . . 14 6 7 7 64 
W ogóle cukru trzci-

nowego . . . . . 292 393 1 760 157 

1910 r. ton Wartość Ł. ----- -.. 836862 836862 13161023 
319 707 3 728 931 
562 161 881868 6 689 345 

--- . ----. -------- . ·---
1718730 23 579 299 

1156569 16889954 

562161 1 718•730 6689345 
23ó79299 

(223060168 rb.) 

Rysunek 2 przedstawia poglądowo stosunek ogólnej ilości spożytego 

\V Anglii w r. 1909 cukru buraczanego do spożytej tarn w tymże roku ilości 

Cukier buraczany 

1,460,000 Ton. 

R.ys. 2. Roczne spożycie w Anglii. 

Cukier 
buraczany 

ra.finowany. 

Cukier 
buraczany 

surowy. 

Cukier 
trzcinowy 
surowy. 

,ooo 
~ 
vV'tl ~ 

~~ ~ ... 

8 (; ... -G V , 
U' 

Rys. 8. Przywóz cukru do ,Anglii. 

cukru trzcinowAgo, a na rysunku 3 widzimy wzajemny stosunek przywozu 
cukru buraczanego rafinowanego, przywozu cukru buraczanego surowego 
i przywozu cukru trzcinowego surowego. (C. d. n.) 

Skrapla.cze i pompy powietrzne w cukrowniach. 
STEF AN ZAWADZKI. (C. d.) 

VI. Sprawność objętościowa. pomp powietrznych. 

W rozdziale niniejszym mam na celu dać możność obliczenia t. zw. spra
wności pompy, ilości wessanego powietrza, oraz siły zużywanej przez pompę 
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w danych warunkach, co często bywa potrzebne przy budowie cukrowni do 
obliczenia potrzebnej dla pompy ilości obrotów i t. p. We wzorach, służących 
do tych obliczeń, zawsze znajdujemy N--ilość koni parowych, jako ,vielkość, 
od której zależą wszystkie wymiary, a liczba ta jest zawsze wątplivlej ścisłoJci 
i znana jest tylko w przybliżeniu. 

Gdy w cylindrze pompy tłok posu\va się w pewną str·onę wskutek siły, 
działającej na jego trzon, tworzy on za sobą próżnię, która. zostaje zajęta pr~t,h 
powietrze i gazy, ściągane ze skraplacza, połączonego z pon1pą; \V kierunku 
zaś ruchu swego tłok posuwa przed sobą powietrze, wessane ta1n prz~y skokn 
poprzedzającym. To zmniejszenie objętości powietrza, w miarę ruchu tłoka. 
pociąga za sobą zwiększanie się ciśnienia, jakiemu podlega to powietrze. Zwy
kle więc na stronie ssącej ciśnienie jest niższe od atmosferycznego (JJu), pod
czas gdy na stronie tłoczącej ciśnienie wzrasta w miarę posuwania się tłoka., 
dopóki nie dojdzie do ciśnienia 1 atm., wtedy howiern unosi klapę, zarnyka.ją
c~ą ujścifl.· .Pi·zed:.;t.awiając graficznie te różne momenty w czasif~ j<1iluego ~koku 

·~·-------·- .... - --···- - ~·-··'"'·• ................ ---~---~...;;i...~~ .... ..i.....~""-· ,, -· -

. ,, . i ~ 

I 
(J ·--·----1..-----··-· 

(L 

... ,lf" _..,' 

'- ! ~ I t! 
I ~ 

; , . ' ... 
_ ........ 

.,: . 

Rys. 22. 

-.. a 

tłoka, otrzymamy wykres pracy rys. 22. Jeżeli tłok idzie 0d a do b, to, ,vy
:;;tawiając prostopadle 'vV każdym punkcie ab i oznaczając na nich ,v pe\vnej 
skali odpowiednie ciśnienia, otrzymamy krzywą ciśnień. 1->rzytem cd w tejżP 
skali oznacza 1 atm. Jeżeli pon1pa bierze ze zbiornika, w którym panuj o 
próżnia 60 cm, to ciśnienie w jej cylindrze wynosi w początku ssania 76 --60= 
= 16 cm i ciśnienie to w przyjętej skali odkładamy na prostopadłej, wysta
wionej w a. W miarę posuwania się tłoka, ciśnienie wzrasta i \\"reszcie w .punk· 
cie UJ drogi tłoka ciśnienie dosięga 1 atm., unosi klapę, oddaje nadmiar ciśnie
.nia w p~zestrzeń i odtąd pozostaje stale== l atm.. aż do cza.su, gdy tłok doj
dzie do drugieg·o martwego punktu b. Linia R Szwie się linią atmosferyczną, 
linia o o-linią ·zupełnej próżni; od tej ostatniej liczą się w górę ,vszelkie ci
śnienia, próżnia zaś n1ierzy się w dól od linii atmosferycznej. vV eh wili, gdy 
tłok dochodzi do punktu martwego, suwak odcina tę stronę tłoka od połącze
nia z powietrzem i łączy ją ze zbiornikiem o próżni,jakeśmy to przyjęli, 60 crn; 
strona tioka dotychczas tłocząca staje się stroną ssącą i w cylindrze tworzy się 
z tej strony próżnia 60 crn (czyli ciśnienie 16 cm), a krzywa. ciśnień przez ealy 
czas_ powrotnej drogi tłoka będzie linią równoległą do linii o o. 
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W ten sposób otrzy1namy wykres"'°gk's'hg, który przedstawia z1niany ci
śnienia w cylindrze. Wykres ten ma prócz tego inne jeszcze znaczenie, a mia
nowicie: powierzchnia, ograniczona linią gkslig, oznacza pracę mechaniczną, 
~użytą na przezw.yeiężenie oporu powietrza najpierw przy jego ściskaniu, na
stępnie na usunięcie go z cylindra i wreszcie na ponowne ,vciągnięcie powie
trza do cylindra. 

l)rzestrzeri szkodliu;a. ·wykres powyższy jest najzupełniej teoretyczny. 
\V rzeczywistości nie bywa on taki nigdy, a. na zmianę jego wpływa ta oko
liczność, że tłok nigdy nie dochodzi do samej pokrywy cylindra, i zawsze po
zostaje między nimi pewna przestrzeń, która w chwili, gdy tłok dochodzi do , 
1nartwego punktu, \vypełniona jest ściśnionem powietrzem. Sciśnionem po-

C' !J' 
------- ..... 

at-----···---------·--·------------------ 9.,...,._·-----.-, 

/ 

/ 

/ 

I 

I 
l 
I 

- --...L- i .... --- a.:t 
: I kia,.' , , r 

i 
I 
I 

fa.I 

j 

/ I 
j, -~ fi. I ~~::;.~=-/'1-'•___L~__:_ ____ _:!._-=:::::::::::_~- -· - - - - -- I 

n ----~I ----~ __ ffL, · /1) ~ ..L. ,, I _ _J__i__ ______ U' 

:A ,/I e'f-1 
I J .. ' I I 
I~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --}J I 

~ - - - - - - - - - - -- - -- s - -- - - - - --- -fi 

Rys. 23. 

,vietrzem wypełniony jest również i łączący cylinder z suwakieL11 kanał, który 
\V punkcie martwym jest już za1nknięty przez suwak, pozostając w połączeniu 
z przestrzenią poza tłokiem. Cała ta objętość stanowi t. zw. przestrzeń szko
dli,vą i w chwili, gdy tłok jest w punkcie martwym, panuje ,v niej ciśnie

nie JJa, wyższe od ciśnienia JJn w zbiorniku, z którego pompa ssie. W skutek 
tego w pierwszych chwilach wstecznego ruchu tłoka powietrze ze zbiornika 
o ciśnieniu Pn nie będzie w stanie przedostać się do cylindra. Objętość powie
trza, znajdującego się w przestrzeni szkodliwej, w miarę ruchu tłoka powięk
sza się, a zatem ciśnienie jego zmniejsza się i ,v pewnym punkcie drogi tłoka 
ciśnienie to spada do Pn, a wtedy powietrze ze zbiornika dostaje się do cylin
dra i rozpoczyna się ponownie ssanie pompy. Jeżeli wymierzymy dokładnie 
objętość po,vietrza pozostającego i rozdzielirny ją następnie przez powierzch
nię tłoka, a otrzymany iloraz przez skok po1npy, to otrzymamy procent skoku, 
jaki sta.no,vi cala przestrzeń szkodliwa, np. 0,03 lub 0,05, a więc objętość prze
strzeni szkodliwej wynosi 3 lub 5% objętości całego cylindra, czyli 'i70góle
eo v 1 (gdzie V 1 ,vyraża objętość eylindra) i jako taka wpro,vadza się do ran 
ehunku. 
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Na wykresie wpływ przestrzeni szkodliwej wyrazi się tak, jak to widzi
IDJT na rys. 23; mn jest to% przestrzeni szkodliwej s0 v1 = s0 s, gdzie sjest 
skokiem pompy. W miarę ruchu tłoka ciśnienie Pa tego powietrza będzie 
zmniejszało się i w R stanie się==. Pn· Porównując wykres ten z poprzednim 
(rys. 22), widzimy, że powierzchnia BOD G wykresu (rys. 23) jest mniejsza 
od odpowiedniej powierzchni wykresu (rys. 22) o powierzchnię GD F H, a więc 
siła, zużyta w wypadku II-im, jest mniejsza i dlatego działanie przestrzeni 
szkodliwej wydaje się nietylko nie ujemnem, lecz nawet pożytecznem, ponie
waż siła rozprężającego się po,vietrza działa ,v kierunku ruchu tłoka, a więc 
pomaga sile mechanicznej, działającej na tłok z zewnątrz. Praca, wykonana 
przez rozprężające się powietrze przestrzeni szkodliwej, mierzy się powierzch
nią GD F H. Inaczej jednak rzecz się przedstawi, jeżeli będziemy roz,vażali 

ilość powietrza, wessanego przez pompę. Przy pierwszym, idealnym wykresie 
wyobrażaliśmy sobie, że ssanie zaczyna się już w punkcie martwym i trwa 
przez cały skok-jest to teoretyczna ilość wessanego powietrza. W drugim 
wykresie widzimy, że ssanie zaczyna się dopiero w punkcie G, a ,vięc trwa 

tylko przez drogę s1 i objętość wessanego powietrza będzie 'lt f 2 

• Su gdy da

wniej była ona: 'lt-t-. s (d-średnica tłoka); stosunek tych dwóch objętości 
będzie s1 : s, a ponieważ s1 <s, przeto ilość powietrza wessanego przez pompę 
w czasie jednego skoku będzie w wypadku II-im mniejsza, niż w I-szym, t. j. 
pompa z przestrzenią szkodliwą będzie działała gorzej, niż taka sama pompa 
bez przestrzeni szkodliwej. Stosunek objętości' powietrza wessanej rzeczywi
ście w czasie jednego skoku do tej, jaka teoretycznie powinnaby być wcjągnię
ta, nazywa się sprawnością pompy lub objętościowym spółczynnikiem spraw
ności. W różnych pompach spólczynnik ten będzie różny, w zależności od 
wielkości s0-przestrzeni szkodli,vej i wartościpa-eiśnienia, do jakiego w prze
strzeni tej zostało doprowadzone powietrze. Gdybyśmy obciążyli klapę, odda
jącą po,vietrze, i ciśnienie powietrza, zamkniętego w przestrzeni szkodliwej, 
powiększyli do Pa, to podczas następnego skoku powietrze to dlużejby się roz
prężało do ciśnienia Pn i tłok byłby już w G' poza G, gdy wreszcie nastąpiło
by ciśnienie Pu, pozwalające na wejście do cylindra powietrza ze zbiornika. 
Ozem większa zate1n jest przestrzeń szkodliwa, lub czem silniej ściskamy 

w niej powietrze, tern mniej dana pompa będzie wciągała powietrza za każ
dym skokiem. 

Oznaczenie sprawności. Mając wykres pracy danej pompy, można okre- . 
ślić obj~tościowy spółczynnik jej sprawności Ylv· W tym celu wystarczy ozna
czyć na wykresie punkt G, w którym krzywa rozprężania się powietrza w prze
strzeni szkodliwej styka się ~ linią poziomą, i zmierzyć, jaką stanowi to część 
skoku, t. j. wziąć stosunek BG : BR (rys. 23). Niezbędne jest do tego posia
danie przyr~ądu, zwanego wskażcem (indykatorem) i umiejętność obchodzenia 
si~ z nim. Oznaczenie 1lv nie będzie przy tern ścisłe, gdyż na rysunku trudno 
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bywa na.znaczyć dokładnie punkt zetknięcia się krzy,vej rozprężania się z li
nią pozio1ną, a prócz tego ,vykresy, ,vzięte z praktykj, nie n1ają doskonałego 
teoretycznego ksztaJ.tu, ponieważ, \vskutek ,vadliwej regulacyi pon1py, ssanie 
kąńczy się często przed punktem martwym i niecały skok polnpy jest wyzy
skany w tym celu. Czasem znów ssanie pr~ec.iąga się zbyt dług~, kanał ssący 
pozo~tajP otwarty poza punktem martwym i wciągnięte powietrze jest wtedy 
przez czas jakiś wtłaczane napowrót do zbiornika, przez co sprawność pompy 
zmniejsza się o (ł- 1 G2 : BR. Słowern, wykres nie daje możności dokładnego 
okreslenia. sprawności po1npy, pozwala tylko sądzić z grubszego o jej działa
niu ohjętościo\ven1. Działanie to będzie tern lepsze, im zaokrąglenie w dole 
wykresu ina mniejszy promień i, przeciwnie, silne zaokrąglenie, stykające się 
z poziomą niedaleko od 2-go punktu martwego, wskazuje na bardzo małą 
sp1·awność pon1py. Wznoszenie się linii ciśnień zaraz za punktem martwym 
jest ró,vnież dowodem dobrej sprawności pompy. Przy dużem s0, lub przy sil
nej pr6żni .. ~t' spada prawie do zera i pornpa nie działa, t. j. powietrza wcale 
nie bierze i nie jest w stanie dać próżni. (C. d. n.) 

Wskazówki do wykonywania rozbiorów chemicznycll w cukrowniach, 
według ujednostajnionych metod. 

i c. d.) 

Culirzyca l-go · rzutu. 
Brnnie prób. Z każdego waru bierze się z mieszadła próbę w ilości oko

ło 5 kg; jeżeli rnieszadla niema, lub jeżeli dodawany jest do niego syrop, to 
próhę cukrzyc_y bierze się podczas spuszczania waru, gdy mniej więcej czwar
ta jego część zeszła już z warnika. 

Próbę miesza się dokładnie i pewną część v1klada się do butli z szeroką 
szyjką, zatykanej przyszlifowanym korkiem, tak żeby z każdego waru brana 
by}a odpowiednia ilość (np. 200 g cukrzycy z waru, wynoszącego 400 q) i prze
cho,vywana do rozbioru. 

Rozb,iór. Potaryzacya: dwunormalną wagę wymieszanych prób z1nywa 
się do kolbki 200 c1n3 i po rozpuszczeniu cukrzycy pr~eświetla się otrzymany 
:roztwór octanem ołowiu (2---10 cm3, stosownie do czystości cukrzycy), dopełnia 
do kreski, 1niesza, cedzi i polaryzuje. 

Zasrtlto100,~<:. Odważa się 10 g cukrzycy i rozpuszcza w wodzie zobojęt
nionej, poczem miareczkuje się, używając jako wskaźnik fenolftaleinę. 

Czystoś<:. Czystość cukrzycy I-ej oznacza się w średniej próbie mniej 
więcej raz na tydzień, przyczem albo rozpuszcza się 250 g w 250 g wody 
i otrzyn1any roztwór bada się tak, jak syrop gęsty (p. w.), albo też określa się 
czystość z polaryzacyi wykonanej w podany powyżej sposób i ze znalezionej 
przy pomocy suszenia rzeczywistej zawartości substancyi suchych. 

Niekiedy oznacza się zabarwienie przy pomocy barwomierza w roztwo
rze zawierającym 20 g cukrzycy w 100 cm3, a również zawartość substancyi 
sn~hych, zawartość cukru przemienionego, wapna według Clark'a i t. p. 

2 
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1Jran)e JJróby. Przy pomocy długiego przyrządu do brania prób bic„rze 
się próby cukru z różnych 1niejsc kupy. Jeżeli cukier jest ,v ,vorkach, t.o prc,
by bierze się conajmniej z każdego dziesiątego worka.. Ponie\vaż \\rorki w dol
nej swej części przesiąknięte są niekiedy syropem, przeto należy brać próby 
bardzo uważnie. Wszystkie wzięte próby wysypuje się na taflę szkła, n1iesza 

się dokładnie drewnianą szufelką, przyczem rozgniata się grudki, i średnią 
próbę wsypuje się do butli lub puszki. 

Dla ściślejszej kontroli bierze się próbę z każdego warn. 

Rozbiór. Polary.zacya. Dwunormalną wagę cukru, szybko od"\\rażoną nri. 

łódce nietalowej, zrny,va1ny do 200 c1n3 kolbki, napełniarny ją do 3 / 4 \Vvdą 

i mieszamy, ob.racając kolbkę w ręku, dopóki cukier całkowicie się nie roz„ 
puści; ,vówczas prześwietlamy małą ilością octanu ołowiu (2-J. cni8), ,v razie 
potrzeby dodajen1y parę kropli stężonego roztworu ałunu, dopelnian1y do kre
ski, \vsypujen1y małą (na koniec noża wziętą) ilość oczyszczonej suchej zien1i 
okrzemkowej, mieszamy starannie i całą, o ile można, zawartość przenosi1ny 
na sączek. Pier,vszą część przesączu wylewamy, a gdy większa część za\\Tar
tośei sączka przecieknie, napelnian1y rurkę polaryzacyjną i t. d. 

ZauJctrto.śrr uJody. Odważamy 10 gna miseczce n1etaluwt~j, zaopatr~ou'='j 
,v przykrywkę i suszymy ,v suszarce z podwójnemi ściana1ni ( ogrze,van(~.l parą 
lub gliceryną) przy 105° w ciąg·u 1 1/ 2 godziny. Cukier, zawierający \\"ięc,')j jak 
3% wody, winien być suszony 1/ 2 godziny dłużej. Strata na ,vadz(~ n\vażana 
jest za wodę. 

Po1xiól. Od\vażan1y w tygielku platynowym conajn1niej 0 g cukru su· 
rowego, zwilża.my spirytusem lub wodą i dodaje1ny 10-20 kropli czystego 
stężonego kwasu siarkowego; początkowo ogrzewamy tygielek vv" piecyku 1nn
flowym u1niarkowanie, aż do zwęglenia się n1asy, a wówczas rozpalamy piP·· 
cyk do ciemno-wiśniowego rozżarzenia, dopóki nie znikną \NS~elkie c%arne 

cząsteczki i pozostałość nie będzie czysto bjala. Jeżeli popiół zawiera ziarnka 

piasku lub uległ częściowemu stopieniu, to należy spopielenie powtórzyć. 

Odczy}l. Oznaczenie jakościowe dla kontroli przerobu: do obojętneg·o 
roztworu fenol.ftaleiny, rozcieńczonego wodą na białej 1niseczce, ,vsypujen1f 
'łyżeczkę cukru suro,vego i mieszamy. Czerwone zabarwienie dowodzi zasado
wości cukru. W stosunkach handlowych stosuje się obojętny roztwór 1akrnu
su lub czułe papierki lakn1usowe. 

Ilościowo zasadowość cukru surowego określa się zapon1ocą 1niareczko
wania 20 g cukru, rozpuszczonych w wodzie zobojętnionej, w obecności fenol
ftaleiny lub lakmusu, co wyraźnie wymienione być winno przy wynikach ha:. 
dania. 

Citkier przentieniony. Oznaczenie jakościowe: około 10 g cukru rozpu
szczamy ,v 100 c1n 3 płynu Soldaini'ego lub Urban'a i gotujem~y, licząc od 
chwili rozpoczęcia wrzenia, w ciągu 5-iu minut. Jeżeli po krótkien1 staniu 
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osiada na dnie widoczna ilość tlenku miedziowego, to dowodzi ona obecno~ci 
cukrn przemienionego i na.leży oznaczyć go ilościowo. 

Cukrzyce dalszych rzutów, 
Branie JJróby. Z każdego waru bierzemy około 1 kg cukrzycy, gdzie 

to możebne, z 111ieszadla przed ewentualnem dodanien1 odcieku. Wzięta z ,vy
n1ieszanych dokładnie prób, mniejsza próba, przeznaczona do rozbioru, prze
cho\vuje si~ w butli z przyszlifowanyn1 korkiem lub w szczelnie zamknięten1 
na czyni u blasza.nern . ... 

Rotzbiór, polaryzacya i czystość. Od,vażan1y 250 g cukrzycy (na \vadze 
po3iadającej czułość do 20 11ig) w 1niseczce blaszanej odtarowanej razem z pa-· 
leczką szklaną, dole\va1ny około 200 cni3 wody gorącej i po rozpuszczeniu cu
krz?cy i ostudzeniu roztworu dolc~wa.my na \Vadze wody do 500 g. Roztwór 
otrzymany badan1y w sposób, podany dla syropu gęstego, przycze1n wyniki 
111noży1ny przez 2. (O. a. n.) 

W kwestyi zmniejszenia rozchodu smarów. 
J. J AR Z }J l\f B S 1{ I. 

(C. d.) 

Mini1nalna ilość zużycia sn1aru cylindrowego po\vinna być z ca~ą su-
1niennością określona dla każdego silnika oddzielnie przez szereg prób i za 
każdym razem, gdy nadarzy się po temu sposobność, wnętrze cylindra, po 
uprzednjern z<ljęciu pokrywy, winno być badane za.r<Swno co do stanu po~ 
"-it·rzchni ścian, jak i co do ilości pokry,vających je smarów. Zdjęcie gorącej 
i ciężkiej pokrywy zaj1nuje sporo czasu, a z tego powodu podczas biegu fa
bryka.cyi, ze \Vzględu na jej ciągłość, badań takich często ,vykonywać nie 
można, i o stanie wewnętrznych powierzchni cylindró,v wniosko\vać wypada. 
z "·yglądu tloezyska i drążków, t. j., o ile nie grzeją się one i pokryt,e są cien
ką ,,Ta.rstwą smaru, przypuszczać można, że i powierzchnie cylindrów znajdują 
się \V stanie norn1alnym. Przypuszczenia te mogą jednak zawodzić, i dlatego 
przy za111a,vianiu nowych silników żądać należy· zaopatrywania pokryw cylin
dró,v ,v małe, łatwo dające się odkrywać ,vzierniki, przez które, po odkręceniu. 
dwóch śrub i zdjęciu pokrywki, wnętrze cylindra byłoby ,vidoczne. Przy urzą
dzeniu takiem możua byłoby korzystać nawet z krótkiego zatrzymania silni~
ka, np. w celu założenia pasa, dla wykonania wewnętrznego zbadania cy-·· 

lindra. 
Starale1n się dowieść, że zużycie smarów cylindrowych zależne jest od 

ba.rdzo wielu czynników i że ustalić z góry dla każdego wypadku najn1niejszą 
ilość potrzebnego smaru niepodobna. Jako wskazówkę tylko zaznaczę, że dla· 
silników jednocylindrowych, zasilanych parą o wysokiej prężności i tempera
turze, za nor1nalne uważa się zużycie smaru cylindrowego najlepszego gatun ... 
ku, wynoszące 0,3-0,5 g na K. P. / godzinę. Według Ulands Maschinen Inge-: 
nieur Kalender norn1alne zużycie smaru na 10 godzin dla jednego silnika cy .. : 
lindrowego ,vynosi: 
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mniejszy rozchód smaru cylindro,vego, przechodzę obecnie do smaru n1aszy
nowego, zadaniem którego jest zmniejszać tarcie czopów w na.pędzie korbo
WJ'ffi i w innych ruchomych częściach silnika. 

Moc, jaką traci się na przezwyciężenie oporu tarcia czopo\vego, określa 

w koniach parowych wzór poniższy: 
M = 0,0014 r . 'f . N. ,n .K. P., gdzie 

2 7t 

0~0014 == 60 . 75 

r - pron1ień czopa w metrach, 
'f ---- spólczynnik tarcia czopowego, 

1V - siła cisnąca na czop w kg, 
,n - ilość obrotów na min. 

Ze wzoru tego wynika, źe moc tarcia czopowego jest tern \Viększa, i1n 
grubszy jest dany· czop, im większa jest siła cisnąca nań, im ,vięcej obrotów 
robi czop na minutę i im wyższy jest spólczynnik tarcia czopowego. 

Wielkość spółczynnika tarcia czopowego, czyli {f zależna jest od n1ate
ryału, z jakiego wykonane są panewki i sam czop. Według Kirchurger'a pr~y· 
obfitem zraszaniu trących się powierzchni olejem lnianym wie]kość tarcia czo
powego przedstawi sję jak poniżej: 

żelazo kute o bronz ~ == 0,014, 
,, ,, ,, babit ~ = 0,010. 

Ponieważ zaś ilość zużywanych smarów stoi w prostym stosunku do mo
cy tarcia czopowego, przeto ilość ta dla każdego poszczególnego silnika bę

dzie różna. Zużycie smarów przy silnikach szybkobieżnych lub przeciążonych 
w porównaniu z silnikami o nieznacznej ilości obrotów i mało obciążonymi 
zawsze będzie większe. W wielu cukrowniach starszych, w celu powiększenia 
mocy silników parowych, zamiast pierwotnie używanej pary nizkoprężnej za
stosowano parę wysokoprężną. W ten sposób podniesiono znacznie moc tych 
silników, że jednak składowe ich części pozostały te same, przeto wskutek. 
zwiększonej mocy wzrosło również ciśnienie na czopy napędu korbowego .. , 

Długość i średnica czopów pozostały bez zmiany, jedynym więc środ
kiem, zapobiegającym grzaniu i silnemu wyrabianiu się ich, a na.wet ich pęk
ni~ciu, · pozostaje bardzo ohfite zraszanie smarami, odpowiednio gęstymi, 

o punkcie zapłonienia powyżej 170° C., t. j. smarami stosunko,vo drogimi, co. 
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znacznie powiększa ogól.ne kos.zt~ smarów. Koszta te podnoszą się I przez ·to: 
jeszcze, że silniki starszej konstrukcyi przeważnie nie posiadają odpowiednich 
i trafnie rozmieszczonych okapów, koryt i specyalnych urządzeń do chwyta
nia ściekających raz już użytych smarów. 

Silniki te nie mają ani samosmarnych łożysk przy wale korbowym, ani 
też urządzeń, zapobiegających wyciekaniu oliwy z łożysk i jej rozchodzeniu 
się po całym wale. 

Chcąc uniknąć szybkiego zużywania się części wystawionych na tarcie, 
tein obficiej smarować je należy, im więcej dni w roku dany silnik ma być lub 
jest czynny, czystość i temperatura lokalu również nie pozostają tu bez wpły
wu. I(urz, pyl cukrowy i wszelkie mechaniczne zanieczyszczenia łatwo mogą 
dostać się do powierzchni trących, powodując ich grzanie się, a prócz tego za
nieczyszczają one ściekającą oliwę i czynią ją niezdatną do powtórnego użycia. 

----------- -- (C. d. n.) 

Z I{AMPANII 1912/13 r. 
I 

Z wielu stron nadchodzą do Redakcyi zapytania, jak należy przerabiać zmarz
nięte i nadpsute buraki, na jakich przerób skazana jest w tym roku bardzo znacz-aa 
liczba cukrowni. Trudności i nienormalne zjawiska, występujące przy przerobie ta-· 
kiego materyału surowego, są nadzwyczaj różnorodne, różne też muszą być stosowane 
dla ich uniknięcia lub usunięcia środki i wszelkie ogólne przepisy ,vzgl_ęd ne tylko mo~ 
gą 1nieć znaczenie. W każdym jednak razie, chcąc choć w części zadośćuczynić wy
rażonemu przez zapytujących żądaniu, podajemy poniżej najgłówniejsze wskazówki. 

Przy przerobie burakó,v zarówno zmarzniętych, jak i nadpsutych nadzwyczaj 
baczną uwagę należy z,vrócić przedewszystkiem na jakosć krajanki i nietylko dobierać 
odpowiedni do stanu buraków rodzaj noży, lecz pilnie trzeba dozorować należytego ich 
ostrzenia i osadzauia w skrzynkach. Zwłaszcza przy ciągłym przerobie buraków zmarz„ 
niętych i bardzo częstej zmianie noży, pamiętać trzeba o tern, że robotnicy, ostrzący 
noże, nieraz ograniczają się tylko do starannego wy1nycia wyjętych z krajalnicy skrzy
nek i zakładają je następnie na nowo. 

Zmarzłe buraki nawet dobrze obmyte i rozmarznięte mają powierzchnię lepką 
i skłonne są do zlegania się ,v krajalnicy, jeżeli zaś nie rozmarzły całkowicie i tempe
ratura ,v krajalnicy jest nizka, to tworzą twarde bryły i przywierają do ścian krajal
nicy, zawjsając w koszu. W takich razach, prócz _użycia pałki, dobrze jest od czasu 
do czasu wlać do krajalnicy wiadro cieplej wody, w celn usunięPia z tarczy krajalnicy 
sieczki i miazgi, które zbierają się tam w dużych bardzo ilościach. 

Buraki lekko przemarznięte wymagają jedynie grubszego krajania i zniżenia 
tempera.tury, utrzymywanej na dyfuzyi. Buraki zaś· bardzo silnie zmarznięte zawsze 
\Vywo~ują dużo przykrości w czasie przerobu. Zwykle buraki takie z trudnością uwol
nione zostają w spławiakach i płuczkach od przymarzłej do nich ziemi

1 
a same dostają 

się do krajalnicy ,v postaci zmarzłych bryłek, które z,vykłymi nożami krajać się nie 
dają. W tym wypadku użyć wypada noży palczastych, a i te dają krótką i zmieszaną 
z sieczką krajankę. Krajanka ta na dodatek bardzo często tworzy twarde bryły, które 
,vpadają do dyfuzorów i nieraz bryły te przy opróżnianiu dyfuzora \Vychodzą nieroz
marznięte i nieprzesiąkni~te sokiem. W takich razach należy nabierać dyfuzory mo
żliwie najgor~tszym sokiem dla wywołania rozmarznięcia, a następnie na pozostałej 
części bateryi znacznie obniżyć temperaturę. 

Przerób nie jest bynajmniej łatwiejszy, gdy buraki całkowicie przemarznięte roz-· 
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marzły zupełnie przed \vejściern na krajalnicę. Niekiedy dajl\ się one jesz.cze krajał; 
przy pomocy zwy'..cłych noży, wysadzonych na 5 m1n i odsadzonych na 21 /2 ,nrn, naj
częściej jednak trzeba tu również stoso\vać noże palczaste, gdyż z po\vodu popękania 
komórek 1niąższ jest rozrr1iękły do tego niera'li stopnia, że sok cienkiin stru111y kien1 
spływa z koryta k,·ajalnicy. Dyfundo\vanie cukru idzie nader lat,vo, lecz to samo, rtie
Rtety, dotyczy i niecukrów i trudno tu jest bardzo otrzymać normalne, dobrze przera
biające się soki. 

Przy burakach zmarzniętych, wszystko jedno czy rozrnarzają one przed ,vejściern 
na krajalnicę, czy też nie, unikać należy ubijania krajanki w dyfuzorach. Krajanka ta, 
z\viędła i miękka, sama przez się już ubija się dostatecznie i, tylko rozgarniając ją, 
otrzymuje się bardzo ,vystn.rczający -tadunek dyfuzora. 

'r'e1nperatura na bateryi nie po,vinna przekraczać 70-72° C., ponie,vaż krajan
ka tego rodzaju przegrze,va się nadzwyczaj łatwo i krążenie soku ,v bateryi zostaje 
całko,vicie zatamowane. 

Buraki nadgniłe luh zepsute przerabiają si~ podobnie jak buraki roz1uarzle, 
Q których była. ty]ko co mowa. 'rr7..eba tu jednak jeszcze bardziej obniżyć te1uperatu
rę, gdyż inaczej do soku przechodzi bardzo dnża iJoś<; niecukrów, a z,vłaszcza ciał pek
tynowych, które niezmiernie utrudniają saturacyę i cedzenie oraz powodują t,vorzeniP 
Rię dużej ilości soli wapiennych. 

Wogóle w okolicznościach wyn1ienionych po,vyżej wysłodzenie jest zawsze uie· 
równe i niezadowalające, lecz trzeba zawsze z d,vojga złego wybierać 1nniejsze: vrze
dewszystkiem należy utrzyrnywać 1no1'li \Vie najlepsze krążenie soku ,v bateryi i odcią
gać soki, dające si~ jeszcze choć jako tako oczyszczać i gotować, a jeieli będzieruy za
nadto dbali o ,vysłodzenie, bardzo łatwo może1ny ,,zabić" bateryę lub otrzymy,vać b~
dziemy soki, dające przedevvszystkiem melas, i zamiast zysku, otrzymamy stratę. 

W każdym razie przy najstaranniejszej nawet robocie, przy przerobie bura
ków nienormalnych często zdarza się na bater.Yi dufuzyjnej miejscowe lub ogólne jej 
zatkanie, tworzenie się gazów i t. p. Jak rozróżniać zatkanie miejsco,ve i ogólne i t. p. 
znajdą czytelnicy w „ Technologii cukru buraczanego" p. St. Grzybowskiego, tutaj zaś 
wspomnę tylko, że przy tworzeniu się gazów bardzo skutecznem w praktyce mojej 
okazało się dodawanie do napełnianego dyfuzora pewnej ilości ,vapna gaszonego 
w proszku lub wle,vanie 1-3 wiader mleka ,vapiennego. Dobrze również ,vpły\\rało 
dawanie obok ,vapna formaliny lub kwasu karbolowego, co 4 lub 5-ty dyfuzor. 

W razie potrzeby zatrzymania roboty na kilka choćby godzin, należy przy prze
robie buraków nienormalnych zawsze wysładzać bateryę, i ,vyle,vać ściany dyfnzoró,v 
we,vnątrz mlekiem wapiennen1. 

Złe dzia-łanie błotniarek 1noże ~yć ,vywołane przez różne przyczyny 1 ), tutaj jed
uak po ,viększej części pochodzi z niedość ostrożnej roboty na dyfuzyi i ,v razie, gdy 
błotniarki idą z trudnością, należy przedewszystkiern z,vrócić \viększą n\vagę na dyfu
zyę, co zaś do samych błotniarek, to jedyną na razie radą jest częsta z1niana ser,vet. 
Bardzo również skutecznem okazuje si~ nieraz dawanie pewnej ilości wapna (na,vet do 
1/ 2°/0 na buraki) do sokn na miernikach, t. j. przed podgrzewaniem sokn suro,vego. 
Środek po,v yższy bardzo często pomyślnie ,vpły ,va na bieg roboty na ,vet i przy prze
robie burakó\v nor1nalnych. 

Różne zmiany ,v defekacyi, saturacyi, sposób sulfokarbonatacyi ( Weisberga), 
r<.'>żne sposoby stosowania sody, reda, natrytu, blankitn i t. p., mogą okazać się bardzo 
pomocnymi przy przerobie bnrakÓ\V anor1nalnych, nie 1namy jednak co do tego żad
nych prawie praktycznych· danych, do zebrania których kan1pania tegoroezna da bez 
wątpienia dużo· sposobności. .Próbować należy ,vszystkiego, co, biorąc teoretycznie, 

1) M. Pa,vło\v~ki. ,,ZłP- działanie hłotuiarek•. ,,(ła'.1.eta Cukrownicza". 'l10Jt1 XXIX, 
str. oó. 
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1noż.c być. po1nocBo, a. ot1''!.,\' nutnc ,v yuiki stać się ,nogą ceuny1n nab.vtkiotu na. prz.Y
s~łość, należy tyJ ko skrz~tnie noto,vać ,varunki, w których dany środek był stoso\va
ny, sposób jego użycia i skutki przezeń ,vywołane. 

Na zakończenie \vspomnę tu, że w razach utrudnionego goto\vania się w ,varni
kn, "' ,vielu "vypadkach bar·dzo skuteczne1n okazało się da,vanie do ,varnika oleju rx
cyno,vego, rzepako,vego lub innego z1nydlającego się oleju, co tło1naczy się usunię-
ciern przez z1nydlanie oleju pewnej części soli wapiennych. M. T'. 

Z gub. Charkowskiej, 3 listopada. Otrzy1nnjem.v za pośrednictwem „Gazety 
< -~ukro,vniczej ·', bardzo skąpe wieści z eh ,vili bieżącej. Nietylko o zaczęciu, przebiegu 
i prz(lr,vach t_egorocznej katnpanii, lecz ,vogóle, o takich na wet ży,v iołowych nieszczę
Hciach, ja.kie ostatnie 1nrozy wyrządziły, niewiele wiemy i trudno jest sopie przedsta
\\' ie, jaki rejon objęty został tą katastrofą. Chociai zrozumiała jest niechęć podawania 
Jo ogólnej ,viadon1ości tak przykrych dla siebie wieści, jednak ,viele korzyści dla 
ogólnej choćby oryentacyi w położeniu przyniosłyby rzeczowe krótkie choćby ,vzmiau
ki z 1nożlhvie największej ilości cukrowni i uchroniłoby to nas~ ogół burakosiejów 
i cukrowar<'nv od przygodnych, niezgodnych z rzeczywistością, a przez niepowołanych 
roz,vożonych wieści, które nieraz są przesadzane w chęci „ pocieszenia" jednych, 
opowiadaniern, że Re! tacy, u których „jeszcze gorzej" się dzieje. W odpo,viedniej ru
bryce „ Gazety Cnkro\vniczej" byłyby ,viadon1ości, nadesłane obficie z różnych cukrowni, 
1,ar<lzo pożądane, ponieważ byłyby one pra,,·dziwe i nie słyszałoby si~ o najbliższych 
na,vet sąsiadach nieprawdopodobnych bajek, co obecnie jest bardzo, niestety, rozpo
\Vszerhnione. Przecież pra\vie każdy z pracujących w rolnictwie (tak 1nocno związanen1 
~ cnkro,vnict,ven1, bo wlasciwie zieinia jest warsztatem przygotownjący111 cały cukier), 
jak również i w cukro,vnictwie przeby,vał zarówno z jednej, jak i z drugiej strony 
Dniepru,-zbyt się to, niestety, często zdarza w naszem koczowniczem życiu,-i wszę
dzie ,vłożył i zostawił na te.renie pracy nietylko cząstkę swego „ja", lecz pozostawił 
nieraz i ludzi i stosunki, w które się wżył, takie zaten1 wieści ze stron znanych, 
gdzie pozosta,viło się cząstkę swej pracy, byłyby bardzo przyjemne, zwłaszcza, jeżeli
by się z nich do\viedziat, że tam jest lepiej i że nieszczęście te strony _ominęło. A ,vięc, 
do pióra, koledzy, szczególniej młodsi, zapełniajcie rubrykę korespondencyi obficiej! 
Każdego i nas interesuje przeciei 11ietylko, jak piękne remonty zostały przepro,va
dzone, i po,vinnoby ,vejść ,v stały zwyczaj powiadamianie: o dniu rozpoczęcia ka1npa
nii, o przerwach, a na,vet i o nieszczęśliwych i niepo1nyślnych ,vynikach, osiągniętych 
'/, nowszych nrządzef1 i przeróbek. Uchroniłoby to z jednej strony od często zbyt po
ehopnie robionych projektó\v, a z drugiej nie poz\valałoby na po\vstawani~ legend 
o tern, co się nigdy i nigdzie nie stało. Szczere, krótkie a częste ,vieści byłyby bardzo 
p<>żądane i zbliżyłyby całą naszą cukrowniczą rodzinę z sobą. 

'rn u nas za Dniepre1n, \V o~olicach Su1n, jeszcze mają niektórzy słabą nadzieję 
wykopania chociażby małej części tych ogromnych przestrzeni burakó,v, jakie dotych
czas pozostały nietknięte. Sądzę jednak, że nadzieje te są płonne. l\{rozy, dochodzące 
do 12° R., przen1rozily buraki średnio na głębokość 130 ,nm, są one od góry szkliste, 
tak, ·że 1nogłyby iść pod nóż krajalnicy zaraz, a przechu\vanie zniosłyby tylko w takin1 
razie, jeżeliby zaraz po wykopaniu zostały zamrożone. Par~ dni pogodnych i ciepłych 
pozwoliły całyn1 tłumo1n stanąć do kopania, lecz obecnie zno\vu mrozy, chociaż słabe, 
1--3° R., nie dają możności przedłużyć robotę przy kopanin burakó,v. Chodzi teraz 
głównie o to, żeby, korzystając 'h 1nrozó,v, zwieźć chociażby to, co już jest wykopane 
i leży \V polu, przeważnie źle okryte, a dotychczas nie zabrane z po°"rodu okropnego 
bezdroża. N a pytanie, ile pozostało burakó\v nie,vy kopanych, da na1n odpo,viedź an
kieta biura cukro\vniczego. S~dząc z tego, co 1nówią ogólnie, stracone jest około 
30° / 0 , jeżeli nie ~Nięcej. Zan ważyć przytem należy, że drobni plantatorzy i włościanie, 
'!. 1nały1ni wyjątka1ni, ,vykopali \Vszystko, a teraz dostawiają. Skutkiem przed,,vczes
uych n1ro~L1\V, a raczej, z powodu bardzo opóźnionych robót w polu, prócz dużej części 
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buraków zamarzła również bardzo znaczna ilość kartofli. Pola pod okopowe na rok 
przyszły zorane zostały najwyżej w ilości 60 - 70% ogólnej przestrzeni. Wysadki pra
wie wszędzie zupełnie zginęły, o ile nie były wcześniej wykopane i dobrze okryte. To 
ostatnie zrobione było przeważnie niedość starannie. Co się zaś tyczy nasion bura
czanych, zebranych w r. b., to po większej części razem z hreczką, prosem a miejsca
mi nawet z pszenicą i żytem pozostały one w kraczkach na polu, osypały się i zginęły. 

El. Its. 
Łuka, 3 listopada r. 1912. Już większość cukrowni jest w ruchu. Niektóre 

z powodu braku buraków zdążyły nawet stanąć, a stanęły niewiadomo na jak długo, 
aura bowiem tegoroczna jest nadzwyczajnie ·złoślhva. Od 13-go do 18-go października 
(st. st.) mieliśmy mrozy, dochodzące do 12° R., z zady1nką, obecnie zaś, po parodnio
wej suchej odwilży, zaczął padać deszcz, który, połączywszy się z topniejący1n śnie
gie1n, uczynił drogi nie do przebycia. Buraków niewykopanych jest u nas 1 / 3, a nie
zwiezionych więcej, niż połowa. Być może, że i Łuka za jaki tydzień zatrzyma robotę. 
Dotychczas przerób idzie dobrze i gładko, o czem świadczą cyfry, zanotowane w pa
skach. 

Rok obecny więcej niż inny wy1nagałby pomyślnych wyników, ponieważ remon
tom kapitalny1n uległo bardzo wiele cukrowni, przeważnie w kierunku zrnniejszenia 
rozchodu pary, para żywa uźywana jest, jak należy, li tylko do silników i do soko
wa.ra, resztę zaś pary oddaje wyparka. Między powierzchniami ogrzewalnemi naj
większe pra,vo obywatelstwa zyskały w Cesarstwie elementy syst. Witkowicza i trze
ba przyznać, że wykazały one największą sprawność i że budowa ich jest bardzo od
powiednia do stosowania pary soko,vej. Są cukrownie, gdzie począwszy od tężni, 
a kończąc na warnikach, jako powierzchnie ogrzewalne służą wyłącznie elementy po
wyższe. Widziałem w ruchu (cukr. Burzanka) warnik do cuk. I z trzema elementami 
Witkowicza, po 38 m 2 każdy, grzanymi wyłącznie par~ sokową z O i I-go działu tężni. 
Warnik ten gotuje war, za\vierający 2200 pud. cukrzycy w ciągu 6 godzin. Rurki po 
spuszczeniu cukrzycy zostają czyste i specjalnego parowania nie wymagają. 

vV Królestwie elementy Witkiewicza nie zyskały zwolenników, być może, że 
,vyparnice syst. Kestnera (bodaj późniejsze) wstrzymały poniekąd ich zastosowanie, 
a 1noże i trochę wygórowana cena. Sądzę jednak, że tężnie syst. Kestnera tylko jako 
soko,vary mają racyę bytu (innego zastoso,vania u nas nie znalazły), chociaż podobno 
w cukrowni 'l'irlemont pracuje wyparka, zestawiona wyłl\CZnie z aparató,v syst. Kest
nera 1). Mnie jednak trudne1n \vydaje się oczyszczanie tężni takich podczas kampanii. 

Na koniec-mała objektywna wycieczka w dziedzinę kontroli chem.-techn. war
sztatu cukrowniczego. Zaz,vyczaj dla oznaczenia ilości wapna, dodanego do defeko
wanego soku, miareczkuje się nawapniony sok dyfuzyjny po odcedzeniu go przez są
czek, błędność tego postępowania pragnę tu zaznaczyć. Wiadomo, że sok na wapniony, 
odcedzony wykazywać będzle nie alkaliczność, zależną od ilości dodanego wapna, o co 
chodzi, lecz alkaliczność będącą funkcją: 1) ciepłoty soku, 2) % -ej za wartości cukru 
,v soku i 3) czasu mieszania z wapnem. Dr.. Claassen w swej „Fabrykacyi" pisze 
(str. 51): ,,Rozpuszczalność wapna w roztworach cukrowych zależy od zawartości 
w nich cukru i temperatury ... ; przy zwykłej temperaturze nawapniania, wynoszącej 
około 80°, rozpuszcza się tylko 0,25-0,35 cz. wapna w 100 cz. soku, zawieraj~cego 
10-· 12% cukru''. Kontro!~ więc powyższą należy uznać za fałszywą, i zastąpić ją 
1niareczkowanie1n soku niecedzonego. Stan. Sadowski. 

l) · Tężni takich w roku .1911/12 w cukrowni Tirlemont nie było. (Przyp. Red.). 
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NOTATI{I BIBLIOGRAFICZNE. 

Alęksander Pomaski. Ciała. cukrowe. Monografia do użytku cukrowników„ 
Warszawa 1911. 

Chemicy, pracujący w zawodzie cukrowniczym, oddawna już odczuwali potrze
bę posiadania krótkiego zarysu chemii cukrów. Znakomite dzieło E. O. v. Lippmann'a 
„Chemie der Zuckerarten" nie nadawało się do tego celu nietylko z powodu obcego 
języka, lecz jeszcze bardziej z powodu nadmiernej obszerności (2 półtomy, razem 
str. 1912 druku) i wysokiej ceny. To też monografia p. Pomaskiego, dająca w zwię
złej formie, na 140 stron., najpotrzebniejsze wiado1ności o ciałach cukrowych, bezwąt-

• • e I a a 

p1en1a ZJaw1a s1~ na czasie. 
Podobna zwięzła 1nonografia powinna, naszem zdaniem, z jednej strony dawać 

jasne pojęcie o współczesnym stanie chemii ciał cukrowych, a z drugiej, zawierać nie
zbędne wiadon1ości faktyczne, dotyczące poszczególnych cukrów i ich pochodnych. 
Podobnie zapewne rozumiał swoje zadanie i p. Pomaski. ,,Zadaniem jego pracy, jak 
1nówi, jest wzbudzić zainteresowanie wśród sfer cukro,vniczych i młodych chemików 
poświ~cajł\cych się zawodowi cukrowniczemu". W tyn1 celu daje na początku swej 
pracy „ Wiadomości historyczne i pogląd na syntez't w~glowodanów" i „Charaktery
stykę cukrów", a potem dopiero przechodzi do opisu monoz i polioz. Nie możemy po
,viedzieć, ażeby autor szczęśliwie wywiązał się ze swego zadania w ogólnej części 
chemii ciał cukrowy~h. Przedewszystkiem, dbając zapewne o możliwe zmniejszenie 
objętości książki, udzielił części ogólnej zbyt rnało miejsca (18 str.). Bez potrzeby roz"." 
dzielił ją następnie na dwa rozdziały, dając wpierw „ Wiadomości historyczne" a na
st~pnie „charakterystykę cukrów". Nieumiejętny wykład, Lrak vvyrazistości i jasności 
,v tłumaczeniu zasadniczych pojęć sprawiają, że przeciętny czytelnik nievviele z tej 
części ogólnej skorzysta. . 

Co do drugiego zadania, udzielenia niezbędnych wiadomości faktycznych, 
to udało się ono autorowi naogół zadowalająco. Czytelnik znajdzie w tej pracy naj
niezbędniejsze wiado1ności, sumiennie wyciągnięte z obszernyrh podręczników i prac 
oryginalnych. Dla przekonania się o sumienności autora, nie będąc oczywiście w sta
nie sprawdzić całego materyału, zadaliśmy sobie prac't skontrolowania danych, liczb, 
,vzorów i t. p., dotyczących niektórych cukró.w, i odkryliśmy zaled,vie kilka drobnych 
omyłek druku. Z tej więc strony praca p. Pomaskiego przedstawia si't zadowalajł\

co. Szczegółowy opis dioz, trioz, tetroz, a następnie niektórych rzadkich polioz uważa
libyś1ny w dziele, przeznaczonem dla cukrowników, za zbyteczny, wobec konieczności 
liczenia. się z objętością książki. \V ystarczyłaby wzmianka o nich. Natomiast warto
by rozszerzyć część ogólną i opis cukru trzcino\vego. 

"\V wielu miejscach książki znajdujemy zdania błędne lub nieun1iejętnie sformu
ło,vane. Przytaczamy niektóre z nich: 

Na str. 1 autor powiada; że „cukier mleczny został wykryty przez Prout'a 
(r. 1806) w glukozie, którą otrzymał przez krystalizacyę soku winogronowego". O wy
kryciu cukru mlecznego ,v glukozie, otrzymanej z soku ,vinogronowego, pierwszy 
raz słyszymy. Autor wskazuje źródło, z którego zaczerpnął tę ciekawł\ wiadomość: 
,,Annales de chimie", t. 57, str. 131, 225. Niestety, w całym t. 57 Annałów nie zna
leźliśmy artykułu, w którymby była mowa o cukrze mlecznym lub glukozie. 

Na str. 2. ,,Przez znalezienie d-galaktozy w produktach hydrolizy węglowoda
nów ,v nasionach udowodnionern zostało wytwarza.nie .~ię cukru mlecznego w rośli
nach." Wszak galaktoza, jak o tern wie autor, otrzymuje się także przy hydrolizie ca
łego szeregu innych węglo\,vodanów, oprócz cukru mlecznego, np. hemicellulaz, związ
ków pektynowych, i t. p., odnalezienie więc jej w liczbie produktów hydrolizy wę
glowodanów w nasionach nie dowodzi obecności w nich cukru mlecznego. 
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Na str. 2. ,,li'enylh.vdrazyna..... daje z n1unozarni osaiony", należy doda<: 
,,i "' bioza1ni, za\vierającen1i \volne- grupy > C ==O'', lub ,vogólc ,,z cukran1i reduku
jący1ni". l)alej: ,,zapomocą fenylhydrazyny n1ożna oddzielać (inonozy) od ciał cu
kro,vych '', jak gdyby 1nonozy nie były ciałami cukrowemi! 

Na st,,·. 4. ,, rre trzy fruktozy ( d -, I- i i-) Fiszer otrzy1nał przez ogrze,vanic 
k,vasó,v 1nannono,vych z chinoliną w rurach zatopionych do 140°; po,vstające k\vasy 
glukono,ve Fiszer reduko\val \Vodorem i ,v końcu otrzymał trzy odn1iany cukru !I rono
met10". Po1nija1n, że przeciętny czytelnik nie zrozntnie wogóle postępowania F'iszera 
\V danyn1 wypadku1 ale, jak mó,vi sa111 autor, Fiszer otrzymał tą drogą trzy odn1iany 
cukru gronowego, a ,v1ęc d - glukozy, a nie fruktozy! 

Na str. 6. ,,APab·inoza, otrzymana z pentoz, przez kondensacyę z HCN i rc
<lukcyę po\vstałej cyanhydryny, daje także dwa stereoizo1nerony: kwas 1- n1annonowy 
i I - glukonowy". Wszak arabinoza jest sa1na pentozą! 

Na str. 6. ,,Dokonana została synteza cukru trzcinowego przez rodaka naszego 
1..1. l\larchle\vskiego, który st\v ierdził, że sacharoza istotnie jest biozą, rozkładaj,!cą się 
na .... glukozę i fruktozę''. 1\.leż o tein, że „sacharoza jest biozą, rozkładającą Hię 
na glukozę i fruktozę", wiedziano na długie lata przed syntezą ~Iarchle,vskiego,
a o samej syntezie żadnych pe\vnych nie posiadamy wiadomości. 

Na str. 12. ,,Obecnie nazwą cukru oznaczamy alkohol alifatyczny ,vielowar
tościo,vy o naturze: 1) aldeh.vdowej, 2) ketonowej, lub 3) bezwodnikowej. \V pier\\·
szy1n i drugim razie cukry takie nazywają się monosacharydami... ,v ostatnin1 poli
sacharydami". To bardzo ,vażne dla całej chemii cukrów określenie grzeszy nieści

słością; przedewszystkiem naturę aldehydową lub ketonową oprócz monosacha1·ydów 
posiadają i niektóre disacharydy. Następnie, określenie polisacharydó\v, ja.ko „alko
hoJó,v wielowartościo\vych o naturze bezwodniko,vej '' grzeszy niedokładnością. 

Str. 12. ,, W s~ystkie monozy okazują cały szereg ..... reakcyj "---nale~a-ło do
dać ,,i biozy, zawierające \volne grupy > C ===O". 

Na str. 17. ,,Vant Hoffa i E. Fiszera ilość i~o1neronów (Nx) dla ciał cukro
,vych, posiadających n atomó,v węgla w cząsteczce, oblicza si~ z ,vzoru: 

Nx == 2n-2• 

Wzór został zbytnio i fałszywie uogólniony. Brzn1i on ,vła~chvic: 
N= 2m, gdzie m ilość asymetrycznych atomów ,vęgla, 

a ,vięc dla aldoz N= 2n-2, 
dla ketoz N = ;Jn-8 ! 

20° a 
Na .~fr. 12. n an E :r:r , gdzie 

E --- ilość optycznie czynnego ciała", 
zan1iast ścisłego określenia: ,,E - JJ1·ocent iva.qu,wy ()ptycznie czynnego eiala \V roz
t\'.\1orze". 

Na str. 45. Wzór dekstranu tu i ,v innych 1niejscach, również jak ,vzory 
niektórych innych \vęglo,vodanów złożonych, podane są ,v postaci C6 H 10 0 5 , za1niast 

(Cti H10 05)n · 
Na st1-. 51. ..A .. utor nie. daje formuły \Vskazującej zaaczną zależność skręcalności 

fruktozy. od temperatury. 
Na str. 64, () bardzo \Vażnej dla cukrownika i cieka\vej dla che1nika ,vogóle 

kwestyi ,,melasotwórczości" autor wspomina ,v d ,vóch słowach, pon1ijając rezultaty 
prac Kohler'a, H.erzfeJd'a, Żuko,va i innych. 

Na ·"'h·. 76. l\1ó,viąc o stratach cukru przy gotowaniu ro~tworów o roz1naityclt 
koncentracyach~ autor po,viada: ,, Straty od goto,v-ania powiększają znacznie allcaUa 
i kwasy". \Vyobrai1ny sobie cukro'vvnika, który by zechciał ,v praktyce zastosować tę 
opinię, unikając alkalicznej reakcyi przy gotowaniu! 
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1Va si,·. 7 'i ,, \\T edług Zidania l-1 erzfelda, nie t.Y le (tlko,li11, rozk.ład.ajc! ::;acharoię, 
u il,· 11J1.tn1·alni.P reakcya roztlvoru 1iie jest k1va.~n(,r, ile goto,vanie przy wyższej te111-
peraturze". Dzi,vne zdania ,vypo,viada niekiedy Herzfeld! 

Na str. 7!>. ]{was węglo11Jy i siarkawy . . . pod ciśnienien1 szyLko inwertuje 
Racharozę, ale \V z,vy kłej tein pera turze i ·w rrozt,wo ;·ach alkalicznych ,v bardzo nic
inacznym stopniu'". Można by sądzić, że autor nie poj1nuje różnicy 1niędzy kwasen,, 
solą i zasadą! 

Na str. 84--85. Autor opisując sposoLy otrzyn1ania cukrzanu trójv~'apniowc
go, nie ,vspo1uina wcale o sposobie otrzy1ny,vania tego cukrzanu ważną dla praktyki 
1netodą se pa racy i Steffen· a. 

Ya st,r. 95-97. }Jówiąc o rafinozie, produktach jej hydrolizy i budo,vic, au
tor ni~ ,vspo1nina o ciekawej pracy Neuberg'a. któremu zapon10Cf! eu1ulsyny udało się 
rozszczepić rafinozę na sacharozę i galaktozę. 

~{oglibyśmy jeszcze wiele przytoczyć ustępÓ\\', ś,viadczących o niezupełne1n 
opano\vaniu przed1niotu przez autora, i jeszcze ·więcej takich, które świadczJlyby o nie
przyz\vyczajeniu autora do ścisłego wyrażania rnyśli w jasnej zrozu1uiałej for1nie. f·h!
d'.li1ny jednak, że przytoczonych przykładów \vystarczy aż nadto! 

Wobec stunieunego na ogół opracowania części „ faktycznej", książka 1nożc przy
nie8Ć odpo,viednią korzyść che1nikom cukro,vniczy1n. Szkoda, że słabe opraeo,vanie
cięści ogólnej, grzeszące ,vielu niedokładnościa1ni i ciężkim, 1nało dostępnym ,vykła

de1n, nie pozwoli \vyr.iągnąć z niej całko,vitej korzyści, jaką tego rodzaju praca n10-

głaby przynieść polskiernu cukrownictwu . 
. Petersburg, paźtl:liernik, r. 1912. 1(. /,j·111ole11.s ki. 

WIADOMOŚCI OSOBltrt1
~~-

l\u1 \Vacła,v Leśnie\vski objął stanowisko drugiego chemika ,v cukro,vni „8ieliszczc". 

WIADOMOSCI STATYSTYCZNE. 

Obroty czystych rafineryi za czas 1912-13 r. (od 1/14 września 1912 do d.1/14 
października r. 1912). 

(według danych Głównego Zarządu pod. niest.). 
·-- ---- -- ·- - .. - ---- -~~-.. - . - ···-·-·-·---·-·--···--- - ... ·- - •ff•• 

~ Od początku okresu do 1/ 14 paźdz. 1~12 Pozostaje na ~ -- ··-~ 
I 1/14 paźdz. 1912 ,.o Wypuszczono 

Gubernie a, Przyjęto 
I 

Oddano I Otrzy-~ 

rafi- 1 raf i-•c;) kr ształu do ra~- , mano krysz- Krysz--r.n Y ! nowan1a · rafinady o talu na dy tału nadv 
IH ; ., 

i 

I 
\Volyńska 

I 

1 9 987 . . I i 
I 

l{ijowska . 5 I 286 4411 I 067 622 646 854 162! 575 5i8 297 616 260 456 
i 

Moskiewska . 2 358 453'. 340 766. 323 825 
I 

337 010 49 91 0 37 014 • - I 
Podolska . . . I 238 199 21 I 985 107 924 773 1 I 50 033 58 916 83 707 
Samarska . . 2 15 820 7 965 rosi 177 634 100 744 186 485 
Petersburska. . I 74 875 I I I 880 106 76'2 I 8o8J I I2 35 3 135 633 57 309 
Tulska. . . . I 219 322· t69 510 86 966 66 045 49 812 44 5 35 
Charkowska . 3 1309081 l 075 616 736 I 19 5 688j 701 621 3q1 820 122 614 
Chersońska . . 2 707 308 514 032 462 61 I 26 91.7 ! 45 5 5 38 255 985 1 ·l „ ooq 

.) ) 

Czernihowska 2 641 947 578 619, 464 279 . 9491 494 776 71 408 108 504 -- - - - i -Razem . . '10 4 851 446 4 070 030; 2 943 305 36 411,1 3 070 528 141 I 844 1 

I 05 5 620 



Obroty cukrowni i cukrowni rafinujących za okres 1912-13 r. (od 1 /14 września r. 1912 do 1 /14 października r. 1912). 
(według danych Głównego Zarządu pod. niest.) 

Rejony 

i gubernie 

~~~~-------.-..~~~~------..... ----- - -- ---·----- - - - ~-- ----- --------·- - ---- - -·-·---·-· - ------- --- -- - . -- ----- ------ ---- -

Od początku okresu do 1/14 paźdz. r. 1912 Pozostaje na 1/14 października r. 1912 
Pozostało 

z okresu 
ubiegłego 

Wypuszczono Wolnego cukru Wolnego zapasu Nietykalnego ------------- -· - ------- --- - ------ - ---- s 
• !-,.._ ~ ~.o ! ~ 0 ·N ! _____ za pa

1 
u 

c ......-. •.-4 (l) I ._, •~ d c = = c 
......i • r-d i;::~ N Col~ ,........ ~ ,...... ~ ,...... ! ~ ~ i 

Zważono 

d ce co I P'}e N ce I '"O ..5 l"'O ce ro ce i -------- __ I___ ~ ;:i ;.... ·N i rc:J - ·~ ~ cd N = ~ d ~ i 
kry- I rafi.- ; ~ 3 ; : ~ ~ ~ rn . A rn ~ rn c§ ~ i 

ształu I nady .... ~ c,, ~ : ~ '8 ; I ~ ~ ~ ; ca ! I f tj ~ N?.° \t...l:d~ ~ ~ ~ I $,-4 I ...... 

--------------~--...;._----------------------------~----------·----------.;_------------------------------------~-----! ! I ! I Król. Polskie. 
Warszawska 
Kaliska . . . . 
Kielecka. . 
Łomżyńska . . 
Lubelska~ . 
Piotrkowska 
Płocka . 
Radomska. 
Siedlecka . 

Razem. . 
Poł -Za'!hed 

Bessarabska . 
Wołyńska . . . . 
Kijowska . 
Podolska. . 
Chersońska. . . 

Razem . . .. 
Srodkowe. 

Kurska . . . . 
Połtawska . . 
Charkowska . 
Czernihowska. 

Razem. . 
Wschodnie. 

Woroneska . . 
Orłowska . . 
Tambowska . . 
Tulska . . . . 
Syr-Daryjska . · . 

Razem. . 
Razem w Cesar. 
Ogółem w Pań. Ros. 

r8 398615! 232106 21396r 54467 127155 1944gf 242115 r85160 38589 3008 361 21-99r5ir32663 
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I 54 02! 
69 411 
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