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Badania nad podsiarczynami zajmują niewątpliwie jedne z najciekaw-
szych kart w historyi chemii ostatnich czasów. Tym razem wiedza stosowa-
na wywdzięczyła się teoryi, w przemyśle bowiem właśnie dokonano odkrycia,
które znakomicie przyczyniło się do wyświetlenia zagadnień teoretycznych.
Faktem decydującym było mianowicie zastosowanie podsiarczynów w postaci
trwałej w drukarstwie, w celu odtleniania i niszczenia utrwalonych na włóknie
barwników. Teoretyczna strona kwestyi jest tak ciekawa, że z pewnością mo-
że zainteresować szersze koła chemików, tembardziej, że niepodobna dziś prze-
widzieć, jak szeroki zakres obejmie w przyszłości stosowanie podsiarczynów:
wszak we Francyi np. używają ich dziś do odbarwiania syropu cukrowego.

W szkicu niniejszym pragnę przedstawić pokrótce historyę podsiarczy-
nów, oraz sposoby ich otrzymywania i stosowania.

Podsiarczyny odkrył Schiitzenberger już w r. 1869, oddawna też stoso-
wano je, np. w farbowaniu tkanin indygiem. Niezwykła ich zdolność odtle-
niająca oraz pozostająca w związku z tą własnością nietrwałość sprawiały, że
nie można było używać podsiarczynów w stanie stężonym, ani w temperatu-
rze podniesionej. Dopiero odkrycie, dokonane w r. 1902 prawie jednocześnie
przez M. Kurza oraz chemików fabryki moskiewskiej Zyndla pp. Baumana,
Frossarda i Thesmara, zmieniło całkowicie ten stan rzeczy. Spostrzeżono, że
aldehydy dają związki krystaliczne nietylko z siarczynami, lecz także z pod-
siarczynami; a dalej, że związek np. aldehydu mrówkowego z podsiarczynem
sodowym można ogrzewać bezkarnie do 60° C. i że dopiero w temperaturze
bardziej podniesionej związek ów rozszczepia się, wyzwalając podsiarczyn.
W ten więc sposób została rozwiązana zarówno kwestya stężenia, jak i stoso-
wania w temperaturze wyższej.

Przy tej okazyi, jak zresztą przy wielu innych, pokazało się, jak po ma-
coszemu traktowana jest pi-zez chemików chemia związków nieorganicznych,
zwłaszcza w porównaniu z olbrzymim rozwojem chemii organicznej: kwestya
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bowiem budowy podsiarczynów nie została rozwiązana w sposób stanowczy,
chociaż stwierdzenie tej budowy musi wywrzeć wpływ doniosły na racyonal-
ność otrzymywania oraz stosowania. Oto jak się przedstawia historya badań
w tym kierunku.

Schiitzenberger przyjął NaHSO2 za wzór podsiarczynu sodowego, stoso-
wnie do tego reakcya otrzymywania miała według niego przebieg taki:

3NaHSO3 + Zn - ZnSO, + Na2SOs + NaIISO2 + H 20.
Bernthsen, opierając się na tem, że podczas utleniania podsiarczynu na

siarczan zapomocą jodu 2S zużywają, 6 I = 3 O, oraz, że podczas utleniania
zapomocą tlenku miedzi na siarczyn 2 S zużywają 2 CuO = 0, uznał, że bez-
wodnikiem kwasu podsiarkawego jest półtoratlenek siarki S2O3, bowiem:

S2O3 + 3 0 = 2S0, i SjO, + O = 2SO2.
Stosownie do tego wzór podsiarczynu sodowego według Bernthsena

przedstawia się jako Na2S2O4, reakcya zaś powstawania ma przebieg nastę-
pujący: 4NaHSO3 + Zn = ZnSO3 + Na2S0, + Na 2S 2O 4+2H 2O

Według Schiitzenbergera wzór Bernthsena przedstawia mieszaninę pod-
siarczynu z siarczynem:

[2NaHSO2-H2O] + [2NaHSO3-H2O] = 2Na,S2O4.
Moissan otrzymał podsiarczyny, działając na dwutlenek siarki wodorka-

mi metalów alkalicznych oraz ziem alkalicznych. Z objętości zużytego S0 2

oraz wyzwolonego wodoru można było wnosić, że reakcya miała taki przebieg:
2SO2 + 2KH = K2S2O4 + H2,

zatem potwierdzała wzór Bernthsena.
Rozstrzygnięcie sporu nastręczało wielkie trudności z powodu nietrwa-

łości związków badanych.
Chemicy Zyndla pierwsi wpadli na myśl zwrócenia się do stałych związ-

ków z aldehydem mrówkowym po rozwiązanie zagadnienia, i w samej rzeczy
dokonali tej pracy w sposób tak piękny, że warto powtórzyć ją tutaj w głó-
wnych zarysach, jakkolwiek nie wszystkie ich wnioski wytrzymały krytykę.

Siłę redukcyjną związku aldehydowego oznaczano zapomocą amoniakal-
nego roztworu miedzi, według przypuszczalnego wzoru:

[Na2S2O4 + 2CH2O] + 2CuO + 2NH3 + 2H2O =
= 2NaNH4SO3 + 2CH3O -f Cu2O + H 2 0

Dla otrzymania możliwie czystego produktu przekrystalizowywano kil-
kakrotnie badany związek, przyczem przekonano się, że zdolność redukcyjna
wzrasta w miarę ponownych krystalizacyj, przewyższając znacznie zdolność
redukcyjną związku Na2S2O4 . 2 CH20. W myśl twierdzeń Schiitzenbergera
zrobiono zatem przypuszczenie, że związek formalinowy przedstawia się tak:

Na2S2O4 . 2CH2O . H 2 0 = NaHS0 2 . CH20 -f NaHS0 3 . CH20,
i że z dwu tych części składowych tylko pierwsza utlenia się na siarczyn:

NaHS0 2 . CH20 + 2 CuO = NaHSOs + Cu2O + CH20.
Podczas następujących po sobie krystalizacyj ilość tego redukującego

związku, jako mniej rozpuszczalnego, wzrasta stale w kryształach, tak, że po
5-tej krystalizacyi otrzymano produkt, zawierający 100$ NaHS0 2 . CH20.



Nr 16 CHEMIK POLSKI. 299

Dla oznaczenia każdego z tych związków w mieszaninie chemicy zyn-
dlowscy skorzystali z zauważonego przez siebie faktu, że jod utlenia podsiar-
czyn formalinowy na siarczan w roztworze obojętnym, siarczyn zaś formali-
nowy utlenia się tylko wobec nadmiaru kwaśnego węglanu sodowego,
według równań:

NaHSO2 . CH2O + 41 -j- 2H2O = NaHSO4 -f CH2O -f 4HI
NaHSO2. CH2O -f 21 + H2O = NaHSO3 -j- 0H,0 + 2HI

Roztwór badany mianujemy jodem do stałego zabarwienia, poczem do-
dajemy nadmiaru NaHCO3 i mianujemy dalej. Pierwsza ilość jodu odpowiada
ilości podsiarczynu, druga—siarczynu. Dodając do mieszaniny badanej jodu
w nadmiarze, następnie wodzianu potasowego do zabarwienia cytrynowego,
po zobojętnieniu kwasem solnym i oznaczeniu nadmiaru jodu zapomocą tio-
siarczynu sodowego, jesteśmy w możności oznaczyć całkowitą ilość jodu, nie-
zbędną do utlenienia siarczynu, podsiarczynu oraz aldehydu mrówkowego (na
kwas mrówkowy). Wymienione tutaj trzy metody, których wyniki sprawdzo-
no jeszcze zapomocą analizy elementarnej, doprowadziły badaczów do prze-
świadczenia, że podsiarczyn formalinowy ma wzór następujący:

NaHSO 2 .CH 2O.2H 2O.
"W ten więc sposób doszli do przekonania, że należy powrócić do wzoru

Schutzenbergera.
Wkrótce po ogłoszeniu tych badań (w grudniu 1904) Prud'homme zwró-

cił uwagę na badania Moissana oraz zaznaczył, że w każdym razie należy
uznać istnienie związku ISTa:JS:,O4, jako soli nowego kwasu H2S2O4.

Wreszcie Bernthsen i cały szereg zwolenników jego teoryi w ostatnich
już czasach wykazują, że właśnie związkowi Na2S2O4 należy się miano pod-
siarczynu sodowego, jako soli kwasu H2S2O4, którego bezwodnikiem jest pół-
torotlenek S2O3; i że związek NaHSO2, o którym nie wiadomo zresztą, czy
istnieje, znamy bowiem tylko jego pochodne aldehydowe, jest solą kwasu
H2SO2, odpowiadającego tlenkowi siarki SO. Ponieważ niepodobna nazywać
jednakowo dwu różnych związków, Bernthsen proponuje nazwy: kwasu sul-
fo-oksylowego, oraa formaldehydo-sulfo-oksylatu sodowego.

Niepodobna odmówić słuszności tym twierdzeniom. Dr. A. Binz z Bonn
trafnie formułuje istotę nieporozumień w tej sprawie. Chemicy Zyndla do-
wiedli i ustalili przebieg reakcyi między solą Bernthsena a aldehydem mrów-
kowym:

Na2S2O4. 2H2O + 2CH2O + H2O = NaHS0 2 . CH20 . 2H2O +
+ NaHSO3. CH20 . H2O,

zbyt pospiesznie jednak wywnioskowali, że NaHSO2. CH20 jest właśnie for-
malinowym podsiarczynem sodowym. Dr. Binz podaje ciekawe doświadcze-
nie: do roztworu podsiarczynu sodowego dodajemy ostrożnie tyle NaOH, by
zamoczony w roztworze papierek kurkurnowy wyraźnie zbrunatniał; po wy-
jęciu papierka zauważymy, że w powietrzu traci on swe zabarwienie, czyli
że odczyn zasadowy ustępuje miejsca kwaśnemu. Otóż Na2SO2 -}- O •= Na2SO37
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nie dałoby kwaśnego odczynu; natomiast reakcya: Na2S2O4 -j- O + H2O =
= 2NaHSO3 tłumaczy zmianę odczynu.

"Wiemy dziś, że z roztworów podsiarczynów zawsze wysala się związek
M2S.,O4 . 2H2O. Nie jest rzeczą dowiedzioną, żeby—jak twierdzą zwolennicy
wzoru NaHSO,—sól Bernthsena miała się rozszczepiać przez dodanie wody,
bowiem z tego roztworu wodnego znowu ją można wysolić. Wiemy także,
że po dodaniu siarczynu kwaśnego do formaldehydo-sulfo-oksylatu otrzymu-
jemy znowu sól Bernthsena. Bardziej jeszcze wymownemi są rezultaty ba-
dań fabryki badeńskiej sody i aniliny, dotyczące odwodnionej soli Bernthse-
ua. W samej rzeczy, jeżeli można przedstawić Na2S2O4. 2H2O jako miesza-
ninę NaHSO2 + NaHS0:„ to trudniej wytłumaczyć w ten sposób skład zwią-
zku pozbawionego wody. A wszakże związek taki otrzymał Moissan; co wię-
cej, dziś otrzymujemy go wszyscy, którzy stosujemy podsiarczyny stałe bez
aldehydów. Wiemy, że sól Bernthsena, wysolona z roztworu zapomocą ługu
sodowego, siarczynu kwaśnego sodowego, alkoholu, soli kuchennej i t. p. jest
związkiem w zwykłych warunkach dość łatwo ulegającym rozkładowi, już
jednak zmieszanie jej z gliceryną i ługiem czyni ją znacznie trwalszą w nie-
zbyt podniesionych temperaturach.

Fabryka badeńska, pracująca oddawna nad tą sprawą, wykryła, że przez
odciągnięcie wody krystalizacyjnej można osięgnąó znaczną trwnłość soli Bern-
thsena. Częściowe odciągnięcie wody wystarcza już, by módz doprowadzić
je do końca zapomocą wrącego alkoholu metylowego. Produkt odwodniony
posiada nadzwyczaj silne własności odtleniające i może być stosowany w tem-
peraturze podniesionej.

Z pośród różnych poglądów na budowę podsiarczynów zasługuje na
wzmiankę pogląd Bucherera i Schwalbego ze względu na swą oryginalność.
Przyjmując dla podsiarczynu wzór Na2H2S2O5, nadaje mu taką strukturę:

H O H CH2OH CH2OH

' ,. ' ; a związkowi z aldehydem mrówko- . >
NaO . S^—iS . ONa wym formę: NaO . S^l-^S . ONa

0 0 0 0

na tej mianowicie zasadzie, że związek ten kondensuje się z aminami i że po-
chodne zachowują się jak sole oksy-metyleno-sulfo-kwasu.

Najracyonalniejszym sposobem otrzymania podsiarczynu (cynkowego,
a następnie sodowego) jest działanie cynku na dwutlenek siarki:

2H2O . SO2 H Zn = Zn(HSO3)2 + H2 = ZnS2O4 + 2H2O.
Chemicy fabryki Zyndla otrzymują ten rezultat w taki sposób, że do roz-

tworu kwaśnego siarczynu sodowego dodają kwasu siarczanego zapomocą ru-
ry > sięgającej do dna naczynia, cynk zaś w postaci zarobionego wodą pyłku
cynkowego dodają na powierzchnię płynu; w ten sposób w dolnych war-
stwach roztworu wydziela się wplny >S02, który działa na cynk.
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2NaHSOs + H.SO^ + Zn - Na,SO4 + ZnS2O4 + 2H2O.
Otrzymany roztwór podsiarezynu cynkowego nasyca się sodą i filtruje,

przesącz wysala się solą kuchenną.
Fabryka badeńska dla otrzymania pod siarczynu cynkowego wpuszcza

dwutlenek siarki gazowy do zarobionego wodą cynku. Oczywiście trzeba
w tym razie rozporządzać dość silnym prądem SO2, wolnego od tlenu.

Próbowałem sposób zyndlowski zmienić w tym kierunku, działając kwa-
sem siarczanym na siarczyn kwaśny sodowy i wpuszczając otrzymany w ten
sposób SO3 do cynku. Rezultaty otrzymano tą drogą były bardzo dobre, pra-
wdopodobnie dlatego, że w tej metodzie wszelkie reakeye uboczne są prawie
usunięte, czego nie można powiedzieć o metodzie Zyndla. Natomiast wyma-
ga ona przyrządu nieco bardziej skomplikowanego.

Dzięki wymienionionym wyżej badaniom, racyonalna fabrykacya pod-
siarczynów nie przedstawia dziś wielkich trudności. Szczególniej ułatwić
może pracę, według mego doświadczenia, piękna metoda jodowa, o której
wspominałem na początku szkicu niniejszego. Zapomocą tej metody może-
my kontrolować przebieg reakcyi w ten sposób, że małą cząstkę płynu nasy-
camy formaliną i mianujemy jodem najpierw bez NaHCO3, później w obecności
nadmiaru NaHC03. W ten sposób jesteśmy w możności oznaczyć np., czy
w danym roztworze mamy do czynienia z nadmiarem siarczynu kwaśnego.
Oczywiście należy tutaj zwracać uwagę na obecność siarczków, które należy
usunąć przez dodanie siarczanu cynkowego. Wodziany alkaliczne (jeśli są
obecne w pewnem stadyum procesu) należy oznaczyć zapomocą mianowania
kwasem, poczem odpowiednio skorygować ilość jodu.

O fabrykacyi podsiarczynu sodowego piszę obszerniej w „Zeitschrift fur
Farben — und Textil-Chemie ')'', tutaj zatem nie będę wchodził w szczegóły.
Po wysoleniu i odprasowaniu podsiarczynu sodowego należy go—że się tak
wyrażę—utrwalić. Do tego celu prowadzą dwa sposoby: częściowe choćby
odwodnienie, oraz połączenie z formaliną. W pierwszym przypadku ciasto
mieszamy z gliceryną przez pewien przeciąg czasu, poczem odcedzamy nad-
miar gliceryny i dodajemy potrzebną ilość ługu sodowego. Otrzymana w ten
sposób pasta, zmieszana z zagęszczeniem ługowem (lub glicerynowem, zależ-
nie od celu), wywabia, np., rozwinięty na tkaninie kolor bordeaux z a-naftyia-
minu. Przez dodanie do farby fławantrenu oraz indantrenu otrzymujemy
wywaby kolorowe. Szczególniej efektownemi są otrzymane tą drogą trwałe
odcienie oliwkowe.

Dla otrzymania trwałych związków aldehydowych traktujemy wy solony
oraz odprasowany podsiarczyn sodowy niezbędną ilością formaliny. Miesza-
nina ogrzewa się mocno, w rezultacie otrzymujemy roztwór, krystalizujący się
po ostudzeniu. Roztwór ten zawiera około 31—32^ NaHS02 . CH2O . 2H2O;
wystarcza zatem do wszelkich celów praktycznych, jeśli się zważy, że produk-
ty suche; znajdujące się w handlu, zawierają około 40:'o związku czynnego.

') No 8 z r. b.
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Poddając krystalizacyi powyższe roztwory, zauważyłem, że już z 2-giej
krystalizacyi otrzymuję stale produkt, zawierający około 99$ formaldehydo-
wego sulfooksydatu, zaś tylko około 1% formalinowego siarczynu kwaśnego.
Tak wielką różnicę w porównaniu z rezultatami chemików Zyndła (ci ostatni
otrzymują produkt tak stężony dopiero po 4-tej krystalizacyi) należy objaśnić
jakąś różnicą w warunkach fabrykacyi.

Rzecz szczególna, że ten stężony produkt, drukowany w rozcieńczeniu
Vi wywabiał mi bordeaux a-naftylaminowe, choć wogóle twierdzono do-
tąd, że podsiarczyn formalinowy nie jest w stanie zniszczyć tego zabarwienia.

W ostatnim czasie A. Dubosc podał sposób otrzymywania trwałych pod-
siarczynów, a raczej sulfo-oksylatów bezpośrednio, t. j . bez wytwarzania po-
średniej soli Bernthsena. Ogrzewa on mianowicie do 104° mieszaninę aceto-
nowego dwusiarczynu z mrówczanem amonowym. Jak wiadomo, mrówczan
amonowy przez ogrzewanie rozszczepia się w ten sposób:

CO2H2 = CO2 -f H2.
Zatem reakcya odbywa się w sposób następujący:

NaHS0 3 . CH 3 . CO . CH3 -f- CO2H2NH3 = NaHS0 2 . CH 3. CO . CH3 -f
-f CO3NH4H.

Węglan amonowy kwaśny destyluje się w 60°, w rezultacie otrzymuje-
my roztwór acetonowego sulfo-oksylatu sodowego, który można zagęścić
w próżni, albo wysołić zapomocą alkoholu, soli kuchennej i t. p.

Ten sam rezultat otrzymamy, wpuszczając tlenek węglowy, CO, do roz-
tworu acetonowego dwusiarczynu sodowego:

JSTaHSO3. CH 3 . CO . CH3 + CO = CO2 + NaHS0 2. CH 3. CO . CH,.
Reakcya w tym kierunku odbywa się w +84°. I tutaj należy jednak

uprzedzić oddziaływanie CO2 -\- siarczyn przez dodanie NH3 lub innej jakiej
zasady.

Iwanowo- Wozniesieńsk.

Stan obecny chemii ciał proteinowych.
(Dok). Przez J. Sosnowskiego.

Poznanie produktów ostatecznego rozpadu białka wykazało nam, że
w skład jego głównie, a może nawet jedynie wchodzą kwasy a-aminowe. Obe-
cnie nastręcza się nam pytanie, w jaki sposób łączą się owe kwasy w bardziej
złożone cząsteczki, peptydy, peptony i białko. Zasługa rozstrzygnięcia w zasa-
dzie tej kwestyi należy się Emilowi Fischerowi, który w ciągu ostatnich lat
kilku ogłosił szereg nadzwyczaj pięknych syntez, polegających na łączeniu
różnych kwasów aminowych. Związki takie noszą nazwę peptydów. Epokowe
te badania wskazują nam obecnie drogę wprawdzie bardzo daleką, najeżoną
może trudnościami, ale prowadzącą do celu, który niedawno jeszcze fantasty-
cznym się wydawał, do syntezy białka. Nie będę się tutaj wdawał w opis
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szczegółowy różnych produktów otrzymanych przez Fischera i jego uczniów;
chciałbym tylko pokrótce naszkicować metody, które doprowadziły do tak
wspaniałych wyników.

Dawno już było wiadomo, że kwasy a-aminowe łatwo tworzą bezwodni-
ki—będące pochodnemi dwuacypiperazyny, tak np. dwie cząsteczki glikokolu
dają bezwodnik czyli dwuacypiperazynę

HN — 0H 2 - C = O
I I

O = C — C H 2 — N H
Związek ten można zmydlić kwasem solnym i otrzymać

NH 2 . CH 2. 0 0 . NH. CH2 COOH,
nazwany przez Fischera glicyloglicyną i będącym najprostszym dwupepty-
dem.

W pracy ostatniej Fischer zwraca uwagę na to, że zmydlenie dwuacypi-
perazyn odbywa się jeszcze łatwiej pod działaniem ługów, i wypowiada przy-
puszczenie, że białka, tak wrażliwe na alkalia, może posiadają w swej czą-
steczce konilguracyę dwuacypiperazynową.

W sposób powyższy udało się otrzymać dwupeptydy wyższych kwasów
aminowych alanino-alaninę i leucylo-leucynę. Trudności jednak były znaczne,
szczególniej podczas zmydlania grupy d wuacypiperazynowej.

Dla przyłączenia do glicyloglicyny jednej jeszcze cząsteczki kwasu ami-
nowego, trzeba utrwalić nadzwyczaj łatwo reagującą grupę aminową, tworząc
ester karboksetyloglicyloglicyny C2H5CO2. NH. CH2. CO. NH. CH 2. COOC2H5.
Ester ten wprawdzie nie gładko ale bądź co bądź przyłącza w wysokiej tem-
peraturze ester leucyny i daje ester karboksetylo-glicylo-glicylo-leucyny.

Dalsze prowadzenie takich syntez napotkało jednak wielkie trudności,
gdyż w miarę zwiększania się cząsteczki zmniejsza się zdolność kondensacyi.

Wobec tych faktów trzeba było szukać nowych dróg do dalszego pro-
wadzenia owocnych syntez. Początkowo Fischer przeprowadzał dwupeptydy
z grupą aminową, ustaloną zapomocą karboksetylu, działaniem chloru tionylu
w odpowiednie chlorki kwasowe; taka np. karboksetylo-glicyna przez słabe
ogrzanie z chlorkiem tionylu daje chlorek karboksetyloglicyny, który następ-
nie łączy się bardzo energicznie z kwasami aminowemi; w ten sposób udało
się przygotować ester karboksetyloglicyloglicyny i ester karboksetylodwugli-
cyloglicyny; z temi związkami można powtórzyć procedurę powyższą i otrzy-
mamy znowuż odpowiednie chlorki. Ponieważ jednak grupa kwasu węglowe-
go ze związków tych nie daje się wydalić, nie można więc tą drogą otrzymać
wprost polipeptydów. Trudności te jednak wkrótce udało się Fischerowi usu-
nąć i wytworzyć metodę nadzwyczaj owocną, można powiedzieć ogólną, któ-
ra polega na reakeyach następujących: Chlorek chloroacetylu łączy się z kwa-
sami a-aminowemi tudzież z peptydami, dając odpowiednie estry, np. ester
glicylo-glicyny H N 2 . CH 2. CO. NH. CH 2. CO2C2HS, wytwarza

Cl. CH 2. CO. NH. CH 2 . CO . NH. CH 2. CO2C2H5

ostrożnie zmydlając ługiem można otrzymać kwas odpowiedni
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Cl.. CH 2. CO .NH. CH3CO. NH. CH2 . CO2H
a ogrzewając go z mocnym roztworem wodnym amoniaku, zastępujemy chlor
przez grupę aminową i otrzymujemy w danym przypadku dwuglicyloglicynę
NH 2 .CH 2 .CO.NH.CH 2 .CO.NII.CH 2 .COOH, ogólnie mówiąc odpowiedni
polipeptyd. Dwuglicjdoglicynę przez działanie chlorku estru kw. węglowego
łatwo przeprowadzić w karboksetylodwuglicyloglicynę, identyczną z otrzyma-
ną zapomocą metody poprzedniej.

W ten sposób udało się otrzymać alanyloglicyloglicynę, leucyloglicylo-
glicynę. glicylo-alaninę, leucylo-leucynę, glicylo-1 tyrozynę, leucylo-ł-tyrozy-
nę, trójglicyloglicynę, dwuleucylo-glicyloglicynę, czteroglicylo-glicynę.

Dalej korzystając z faktu, że kwas a, §-dwubromowaleryanowy pod
działaniem amoniaku przechodzi w kwas a-pyrolidynokarbonowy udało się
otrzymać i polipeptydy pochodne tego kwasu. W roztworze alkalicznym kwas
a, S-dwubromowaleryanowy tworzy a, §-dwubromowalerylo-alaninę

CH 2 . Br. CH2. CH 2. CHBr. CO. NH. CH. (COOH)CH3

a przez działanie amoniaku otrzymujemy sam peptyd
/COOH

CH2. CH2. CH2 .C H CO. NH. CH\NH_-^ \CH3

dla którego Fischer proponuje nazwę propyloalaniny.
Wprowadzenie rodnika fenyloalaniny spotkało również pewne trudności.

Potrzeba do tego rozumie się rodnika kwasu fenylo-a-halogenopropionowego,
a takie związki nie były znane i, co gorsza, zwykła metoda otrzymywania
a-bromopochodnych zapomocą bromu i fosforu nie dała dobrych wyników.
Trzeba było szukać innej drogi Okazało się, że kwas benzylomalonowy bardzo
łatwo przyłącza atom bromu, dając związek benzylobromomalonowy

/CO 2 H
C6H5. CH 2. CBr

\CO 2 H
który przez ogrzanie traci dwutlenek węgla i przechodzi w kwas fenylo-a-
bromopropionowy, ten ostatni łatwo daje się przeprowadzić w chlorek kwa-
sowy, którego znów można w sposób zwykły użyć do syntezy polipeptydów.
Tak otrzymano fenyloalanylo-glicyloglicynę,

C 6H 5. CH 2. CH . (NH2). CO. NH. CH 2 . CO. NH. CH 2. CO,H,
i fenyloalanylo-fenyloalaninę,

C 6H 5. CH 2. CH. CO. NH. CH. CH 2. C6H5

I I
NH . COOH.

Wprowadzenie cystyny szło bardzo łatwo; działając w roztworze alka-
licznym na cystynę chlorkiem chloroacetylu, bromkiem bromopropionylu
i chlorkiem a-bromoizokapronylu otrzymujemy produkty krystaliczne, które
zapomocą amoniaku łatwo zamienić na odpowiednie polipeptydy dwuglicylo-
dwualanylo- i dwuleucylo-cystyny. Rzut oka na konfiguracyę cystyny dowo-
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dzi nam odrazu dlaczego przyłącza ona nie jedne, lecz dwie cząsteczki tych
pochodnych halogenowych.

Również udało się łączyć asparaginę i kwas asparaginowy z chlorkiem
chloroacetylu i chlorkiem a-bromoizokapronylu i otrzymać w ten sposób gli-
cyloasparaginę.

COOH

NH 2 .CH 2 .CO.NH.CH

i leucylo-asparaginę,
CH2. CONH,

COOH
!

(CH3)2. CH. CH2. CH. (NH2)CO. NH. CH

CH2. CONH2

Dla wprowadzania rodnika asparaginowego do innych kwasów amino-
wych najpraktyczniej okazało się działać chlorkiem fumarylu na estry kwa-
sów aminowych; związki tu powstające przez ogrzewanie z mocnym roztwo-
rem wodnym amoniaku przechodzą w pochodne asparaginy. Tak fnmarylo-
dwualanina

COOH. CH(CH3)NH. CO . CH = CH. CO .NH. CH(CH3)CO2H
daje asparagilodwualaninę

COOH. CH(CH3)NH. CO. CH(NH2) CH2. CO . NH. CH(CH3)COOH.
Ale fumarylo-dwuglicyna w tym samym przypadku daje tylko asparagilo-
jednoglicynę.

Metody powyższe pozwalają na przedłużenie kompleksu polipeptydu od
strony grupy aminowej; w czasach ostatnich Fischer rozwinął obszerniej me-
todę poprzednio już wspomnianą i pozwalającą na przyłączanie od strony
karboksylu. Jeżeli mianowicie grupę aminową ustalimy przez wprowadzenie
rodnika kwasowego, zawierającego halogen, to wtedy karboksyl zapomocą
chlorku fosforu można zamienić na odpowiedni chlorobezwodnik a ten ostatni
reaguje już z kwasami aminowemi podług uprzednio wyłożonego schematu.

Synteza polipeptydów uważana jest za nadzwyczaj ważny krok na dro-
dze do poznania konstytucyi białka — rodzi się jednak pytanie, na jakich za-
sadach możemy twierdzić, że jesteśmy na dobrej drodze, że związki otrzyma-
ne przez Fischera są rzeczywiście czemś pośredniem między kwasami aminowe-
mi a peptonami, które zaliczają się już do ciał proteinowych. Jako dowód
przytoczyć można przedewszystkiem fakt, że Fischerowi również udało się
otrzymać glicyloalaninę przez hydrolizę fibroiny. Za blizkiem pokrewieństwem
peptonów i peptydów przemawia również ta okoliczność, że ostatnie ulegają
hydrolizie pod działaniem trypsyny. Wobec znanej specyficzności fermentów,
t. j . zdolności działania na pewne grupy ściśle określone nawet pod względem
przestrzennym, rzeczą jest nadzwyczaj prawdopodobną, że konfiguracya pep-
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tydów jest identyczna z konfiguracyą spotykaną w białku. Z drugiej znów
strony działanie trypsyny posłużyć może w dalszych syntezach do wybierania
kombinacyj istniejących w białku z pomiędzy wszystkich możliwych sztucznie
dających się otrzymać. Nie wszystkie peptydy ulegają działaniu trypsyny;
opierające się temu fermentowi, są to może właśnie takie związki, które
w białku się nie znajdują. Chociaż zwrócić należy uwagę na to, że w cza-
sach ostatnich potwierdzone zostały, może w nieco zmienionej formie, daw-
ne obserwacye Kiihnego, stwierdzające w białku obecność grupy opornej na
działanie trypsyny, tak zwanej grupy anti. Te i tym podobne kwestye da-
lekie są jeszcze od wyjaśnienia ostatecznego, ale świta już przyszłość lep-
sza, już nie jesteśmy bezradni wobec olbrzymiej cząsteczki białka.

Pogląd na peptydy jako na związki, odtwarzające typ zasadniczy konfi-
guracyi chemicznej ciał białkowych, tłumaczy nam znowuż wiele cech zasad-
niczych tych ostatnich. Przedewszystkiem zrozumieć możemy, dlaczego wszy-
stkie białka posiadają tak wielką jednostajność swych cech, jakkolwiek rod-
niki wchodzące w ich skład nader się różnią; dalej wytłumaczenie znaj-
duje ten fakt, że wszystkie białka ulegają hydrolizie w sposób identyczny,
co możliwem jest właśnie wskutek istnienia takiego jednostajnego połą-
czenia, jakie widzimy w peptydach.

Występowanie reakcyi biuretowej w peptydach i białku tłumaczy się
również przez obecność grupy —CHNH—; zresztą nie wszystkie polipeptydy

CNNH—
dają ową reakcyę i warunków jej powstawania dokładnie dotychczas nie
znamy.

Pogląd na białko jako na kwas aminowy wyjaśnia nam również wiele
kwestyj z teoryi roztworów białka oraz połączeń jego, mających charakter
soli. Wiadomo było już dawniej, że białko w roztworze wodnym ma cha-
rakter jakby nieelektrolitu, w roztworze alkalicznym gra rolę kwasu, a w kwa-
śnym zasady. Dla wyjaśnienia tej kwestyi różne czyniono przypuszczenia, ale
dopiero prace Brediga i • Winkelblecha nad kwasami aminowemi wyjaśniły
sprawę. Obecność w cząsteczce jednocześnie grupy amidowej i karboksylu
osłabia je do tego stopnia, że dysocyacya elektrolityczna jest prawie żadna.
Natomiast dysocyacya hydrolityczna występuje z bardzo wielką siłą; wodny
roztwór glikokolu zawiera 99,967$ glikokolu jako takiego, reszta składa się
z soli wewnętrznej lub z soli przez dwie cząsteczki utworzonej i z bardzo ma-
łej ilości jonów. W obecności kwasów glikokol działa jako słaba zasada,
w obecności zasad jako słaby kwas. Stopień dysocyacyi hydrolitycznej soli,
utworzonych przez glikokol, określa się na ogólnych zasadach równowagi che-
micznej. W ten sam sposób zachowuje się białko.

Oznaczanie dla białka każdorazowego stanu równowagi nie jest zada-
niem łatwem, gdyż wszystkie metody, polegające na usunięciu lub też zuży-
ciu jednej fazy w roztworze, muszą przesuwać stan równowagi. Najmniej za-
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rzutów uczynić można zapewne metodzie Cohnheima, polegającej na mierze-
niu szybkości inwersyi, wywoływanej przez tę część kwasu solnego, która nie
tworzy soli z białkiem. Również do rozstrzygnięcia tej samej sprawy można
stosować badanie przewodnictwa elektrolitycznego soli chlorowodorowych
białka, dalej próbowano wysalać te związki i następnie oznaczać w przesączu
pozostały kwas solny. Wreszcie Cohnheim podał metodę, dającą podobno do-
bre wyniki, a polegająca na osadzaniu soli białka zapomocą soli obojętnych
kwasu fosforowolframowego i mianowaniu następnie pozostałego kwasu. Re-
akcya idzie podług typu: chlorek białka -f- fosforowolframian wapnia = fos-
forowolframian białka -f- chlorek wapnia.

Zapomocą tej ostatniej metody Erb starał się wyjaśnić stany równowa-
gi białka; podług niego 1 g edestyny w obecności znacznej ilości kwasu sol-
nego może związać 212 mg, a po usunięciu zbytniej ilości kwasu solnego wią-
że tylko 26 mg. Przytem waga jednego równoważnika albuminu z białka ku-
rzego wynosi 152, a ponieważ minimalna waga cząsteczki wynosi 6378, więc
albumin ten musi być zasadą conajmniej 35-o kwasową. Jako kwasy białka
są daleko mniej zasadowe; sernik np. podług badań Laąueura i Sackura jest
cztero lub sześcio zasadowym kwasem.

Poznanie tych własności białka stanowić będzie klucz do rozstrzygnię-
cia wielu zagadek, dotyczących procesów fizyologicznych, a w szczególności
nader dla biologów ważnej sprawy barwienia tkanek. Białka z barwnikami
anilinowemi dają również sole, których powstanie ulega zwykłym prawom
równowagi chemicznej, co wynika z badań, zapoczątkowanych w tym kierun-
ku przez Heidenhaina.

IV szkicu tym podane były te tylko szczegóły o białku, które mogą przy-
czynić się.do poznania jego budowy. Cały szereg cech innych, jakoto: stan ko-
loidalny, krystalizacya, pochodne halogenowe i t. d., pozostał niowspomnia-
nym, gdyż rozszerzyłby on nadto ramy artykułu.

O wpływie położenia „anchi" na własności barwników.

Stosunek pomiędzy budową chemiczną, ciał organicznych a ich zdolnościami
barwienia zasługuje zawsze zarówno z naukowego jako też i praktycznego punktów
widzenia na szczegółowe zbadanie.

Ponieważ prof. St. Kostanecki pracuje oddawna w tym kierunku i przy każdej
sposobności stara się stosunek powyższy wyświetlić, wykonał on przeto w końcu roku
zeszłego cały szereg prac w celu zbadania, o ile obecność położenia „aachi" w czą-
steczce wpływa na siłę barwiącą, danych ciał.

Pomiędzy innemi przygotowano w laboratoryum berneńskiem trzy następujące
flawonole:
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Chodziło głównie o przekonanie się, czy wszystkie powyższe izomerony, zawie-
rając jedne i tę sarnę grupę tinktogenową O : C . C(0H) w cząsteczce, farbują zapra-
wianą bawełnę jednakowo, czy też pierwszy z nich barwi silniej, z powodu obecności
dwu grup wodorotlenowych w położeniu „anchi".

Po dokonaniu odpowiednich prób przekonano się, że 2,2'-dwuoksyflawonol (I)
ciągnie na zaprawjr najsilniej, co zdawało się przemawiać na korzyść wpływu, wywie-
ranego przez dwa hydroksyle w położeniu anchi.

Ażeby mieć możność dania ostatecznej odpowiedzi na to ważne, zarówno dla na-
uki, jak i przemysłu farbiarskiego, pytanie, prof. Kostanecki postanowił prowadzić ba-
dania w dalszym ciągu i przygotował w tym celu następujące flawonole:

O

iC — 6 '

J.OH
OH

CO

O

HO1 ,C -

.OH

CO
Wbrew jednakowoż wszelkim oczekiwaniom, okazało się, że powyższe izomero-

ny farbują zaprawioną bawełnę jednakowo silnie i dają na zaprawie glinowej piękne
'żółte, na żelaznej zaś—bronzowe zabarwienia. Wobec tego uczony nasz uznał za sto-
sowne powtórz3rć dokonane poprzednio doświadczenia z 2,2', 2,3' i 2,4'-dwuoksyfla-
wonolami i znalazł, że pierwszy z nich farbował silniej wskutek jedynie swej większej
rozpuszczalności, w porównaniu do pozostałych dwu izomeronów.

2,2'-dwuoksyfiawonol rozpuszcza się mianowicie nadzwyczaj łatwo w wodzie go-
rącej i alkoholu; 2,3' oraz 2,4'-dwuoksyflawonole, natomiast stosunkowo trudno, chcąc
więc farbować z zastosowaniem możliwie jednakowych warunków, należy obudwu
ostatnio wspomnianych barwników używać pod postacią miałko roztartej pasty.

Postępując w ten sposób, przekonamy się, że 2,3'-dwuoksyflawonol (II) farbuje
zaprawioną bawełnę zupełnie tak samo. jak 2.2'-dwuoksyflawonol; 2,4'-dwuoksyflawo-
nol (III) zaś nawet cokolwiek silniej.
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Zapomocą doświadczeń powyższych prof. Kostanecki stwierdził ostatecznie, że
obecność w cząsteczce dwu grup hydroksylowych w położeniu „anchi" nie posiada
dla przemysłu farbierskiego żadnego szczególniejszego znaczenia, okazało się bowiem,
że działanie grupy tinktogenowej przez wprowadzenie hydroksylów wolnych w poło-
żenie 3' i 4', w jednakowym stopniu wzmocnione zostaje.

Ciekawe nadzwyczaj będzie przygotowanie indoksyflawonolów, nie posiadają-
cych grup wodorotlenowj^ch w,położeniu orto, w celu przekonania się, czy obecność
większej ilości hydroksylów wolnych jest w stanie do tego stopnia wpływ tinktoge-
nowej grupy spotęgować, jak to widzimy w farbowaniu moryną. Ta ostatnia, jak wia-
domo, znajduje się w drzewie żółtem z Morus tiuctoria i posiada następującą budowę:

O

HO C — ( )OH

C.OH
OH CO

W roku zeszłym otrzymana została S37ntetycznie w laboratoryum berneńskiem
Dr. Stefan Kugler.

ST. NIEMENTOWSKI i M. SEIFEKT.

O nowych dwucbinolilach.

Z 28 teoretycznie możliwych dwuchinolilów znamj' zaledwie dziewięć. Pięć
z nich wytworzono zapomocą reakcyi Skraupa z rozmaitych aminofenylochinolin; dwa
powstały z chinoliny przez gotowanie z sodem metalicznym, przepuszczanie przez rury
rozpalone lub t. p.; pozostałe zaś dwa otrz3rmano z benzydyny i jej izomeronu dwufe-
niny, również według metody skraupowskiej. Ta ostatnia metoda, w zastosowaniu
do trzeciego izomeronu benzydyny—2, 2'dwuaminodwufenylu, doprowadziła w pracy
niniejszej do dziesiątego dwuchinolilu.

Materyał surowy do tej syntezy łatwy jest do otrzymania ') z dwuazowanej o-ni-
troaniliny i świeżo strąconej miedzi; używając m-nitro-p-toluidyny dochodzi się na tejże
drodze do pochodnej dwutolilowej, która posłużyła do syntez}' dwumetylodwuchinolilu.

Pierwsze oryentacyjne próby dotarcia do wyżej wspomnianego dwuchinolilu
czyniono z uwzględnieniem szczegółów, podanych przez Fischera, Rosera, Ostermaye-
ra i Henrichsena. Wkrótce jednak przekonano się, że w tym przypadku synteza
Skraupa, posiłkująca się nitrobenzolem, jako środkiem utleniającym, prowadzi do bar-
dzo małych wydajności dwuchinolilu; prócz tej zasady zauważono w zży wiczałym pro-
dukcie reakcyi drobną ilość chinoliny, powstałej z nitrobenzolu i jego produktu re-
dukcyi.

W nadziei powiększenia wydajności dwuchinolilu do syntezy użyto 2,2'-dwu-
nitrodwufenylu zamiast nitrobenzolu, którego rola w reakcyi skraupowskiej stała się
w czasach ostatnich przedmiotem sporu pomiędzy badaczami. Przewidywania nie by-
ły płonne; już za pierwszym razem osiągnięto 25£ wydajności teoretycznej.

Otóż mieszaninę z 15 g dwuaminodwufenylu i 11,5 dwunitrodwufenylu ogrzewa-
no w kolbie dwulitrowej z 56 g gliceryny i 46 g stężonego kwasu siarczanego; ogrze-

l) S. Niementowski. Ber. 34, str. 3325 (1901).



310 CHEMIK POLSKI. Nr 16

wanie prowadzono w ciągu 5—6 godzin w taki jednak spjsób, aby nie dopuścić do
zb}'t silnego gotowania się i pienienia. Produkt reakcyi wylany następnie zosta! do
gorącej wody i odfiltrowany; na filterku pozostały drobna ilości niezmienionego dwu
nitrodwufenylu; w filtracie ług sodowy wydzielił nieczysty dwuchinolil. który przez
kilkakrotne przekrystalizowanie i wygotowanie z węglem kostnym w roztworze alko-
holowjrm doprowadzono do stanu zupełnej czystości. Budowa wyraża się wzorem:

czyli 8,8'-dwuchinolil, C 1 8 H 1 2 N 2 .
| | | Zanim użyto dwunitrodwufenylu jako środka

utleniającego, spróbowano w tym celu kwasu arsenowe-
N j | N go, wprowadzonego do syntezy Skraupa przez Chr. A.

Knueppla. Wydajność była bardzo dobra, dochodząca do 65"^ teoretycznej.
8,8'-dwuchinolil krystalizuje się w błyszczącj^ch, prawie białych blaszkach

i sześciobocznj^ch tabliczkach; punkt topliwości 205—207°. Nie rozpuszcza się w wo-
dzie, benzynie i eterze; natomiast w gorącym alkoholu, acetonie, benzolu, czterochlorku
węgla jest rozpuszczalny, a zwłaszcza w chloroformie. Bardzo jest odporny na od-
czynniki chemiczne: nitruje się, np. dopiero po ogrzaniu w rurze do 180° z mieszani-
ną stężonych kwasów siarczanego i azotowego. Ogrzany z jodkiem metjdu do 160°
w roztworze alkoholu metylowego nie tworzy jodometylatu, lecz tylko częściowo sól jo-
dowodorową. W alkaliach nierozpuszczalny; w zwykłych kwasach mineralnych roz-
puszcza się, dając sole odpowiednie. Z nich chloroplatynian, strącający się w postaci
brunatnego osadu, nie przechodzi do roztworu nawet pod wpływem większości zna-
nych nam rozpuszczalników. W chloroplatynianie C 1 8 H 1 2 N 2 . H 2PtCl 6 znaleziono
29,34£ platyny, gdy teoretycznie winno być 29,27g.

Pochodna metylowa dwuchinolilu wytworzona została z dwuaminodwumetylo-
dwufenylu, kwasu arsenowego, gliceryny i kwasu siarczanego. Wydajność 60,?. Za-
sada ta, 5,5'-dwumetylo-8,8'-dwuchinolil, C 2 l l H 1 6 N 2 o wzorze:

CgH, CH3 tworzy żółtawe, zrośnięte igły i blaszki o p. topi. 215°.
W alkoholu, acetonie, chloroformie, benzolu z łatwo-
ścią się rozpuszcza zwłaszcza w punkcie wrzenia; w wo-
dzie i eterze nierozpuszczalna. Co do swego zachowa-
nia się względem rozpuszczalników, podobna jest do

N | j N swego uboższego w węgiel analogonu. Daje również
sole, z których utworzono chlorowodorek i azotan.

Lwów. Styczeń 1905.

Dział p a t e n t o w y .

PATENTY ZAGRANICZNE.

Otrzymywanie litoponu.

Litopon, nie czerniajacy na słońcu, otrzymuje się z materyałów wolnych od chlo-
ru. Czysty siarczan cynkow3r strąca się roztworem siarczku baru albo mieszaniną
siarczków barowego z sodowym i osad przerabia jak zwykle. Surowy siarczan cyn-
kowy oczyszcza się poprzednio od manganu, żelaza i t. p. przez ogrzewanie z środkiem
utleniającym, wolnym od chloru, jak np. nadmaganianem potasowym. Osadzony przy-
tem szlam użytv być może do wyrobu połączeń manganowych, farb lub zapałek. Dal-
sze oczyszczanie odbywa się jak zwykle siarczanem miedzi i pyłkiem cynkowym.

(Pat. ang. 17 956, 19/VII-03. X. Fischer z Goslaru). B. S.
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Mufla do destylacyi cynku i kadmu.

Używane w tym celu mufle o grubych bardzo ścianach pękają bardzo często
z powodu niejednostajnego ogrzewania i niejednostajnych ciśnień i napięć w mate-
ryale, wskutek czego powodują znaczne straty w cjrnku. W celu uniknięcia tej wa-
dy patent poleca stosowanie nie jednej mufli, ale kilku o cienkich ścianach, włożonych
jedna w drugą, tak aby między pojedyńczemi muflami znajdowała się cienka warstwa
powietrza. Przez to, że mufle takie mogą się swobodnie poruszać, wewnętrzne ciśnie-
nia powstawać nie mogą. Pojedyncze mufle wyrabiane być mogą z tego samego lub
różnego materyału.

(Pat. niem. 156342, 31 VII. O. Unger, Rozdzin na Śl. pr.). B. 8.

Oddzielne wytwarzanie kwasów solnego i siarkowego z S02 i chloru.

Przez wieżę wypełnioną kamieniami przepuszcza się od dołu ku górze bezwod-
nik siarkawy, w postaci, np. gazów pirytowych, oraz wolny chlor naprzeciw ściekają-
cej z góry wody. Ilość wody jest tak wymierzona, aby powstawał gazowy chlorowo-
dór i stęż. kwas siarkawy (65—S0%). Przez nadanie wieży odpowiedniej wielkości
proces można tak prowadzić, aby zarówno chlor, jak i SO2 zupełnie zostały zużyte.
Początkowo tworzy się wśród gwałtownej reakcyi wodny kwas solny i siarczany o ro-
snącej w miarę postępu procesu koncentracyi. Koncentracya powiększa się do pewne-
go punktu, po którego osiągnięciu kwas suchy nie zostaje dalej pochłaniany, ale
uchodzi w postaci gazu; podczas gdy coraz gęstszy kwas siarczany ścieka ku dołowi.
Uchodzący u wierzchu wieży kwas solny zostaje w zwykły sposób chwytany. Roz-
dział obu kwasów ułatwia ciepło reakcyi. W tym samym celu stosować można gazy,
jakoteż zamiast wody w wieży kwas solny rozcieńczony.

(Pat. niem. 157 043, 17/11-03. Konsorcyum dla przemysłu elektrochem. w No-
rymberdze).

W dodatkowym patencie 157044, 3/VI-03, ta sama firma podaje, że dla omi-
nięcia przechodzenia niezużytego SO2 do kwasu solnego, lepiej jest stosować nadmiar
chloru. Aby zaś i chlor nie przechodził do gotowego kwasu solnego, traktuje się ga-
zy przed ich kondensacyą ciałami pochłaniającemu chlor, jak np. chlorkiem żelazawym,
siarkowodorem, siarczkami metali lub węglem drzewnym. B. 8.

Przegląd literatury chemicznej.
Wagowe oznaczanie kwasu azotowego.

Wykrywanie kwasu azotowego przez strącanie z roztworu dotychczas nie było
stosowane i nie jest wogóle znane, ponieważ wszystkie azotany o znanym i stałym
składzie są łatwo rozpuszczalne w wodzie. M. Busch przed niedawnym czasem otrzy-
mał syntetycznie całą grupę nowych związków organicznych: endiminodwuwodorotria-

R.N- N
N.RlI

zolów ogólnego wzoru: w p / ^ P ' których azotany odznaczają się małą rozpusz-

N.R
czalnością. Własność ta występuje z szczególną siłą dla jednego ich przedstawiciela:

C6H5.N N
| N.C6H5 |

uwufenyloendanilodwuwodorotriazolu: JJQ / \ Q. Jest on silną zasadą.

N.C6H5
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Z kwasem azotowym daje sól, odznaczającą się bardzo cennemi pod względem ana-
litycznym własnościami: małą rozpuszczalnością, wysokim punktem topliwości i zdolno-
ścią krystalizacyjną. Jako odczynnika autor używa 10^-owego roztworu „nitronu"
(tak został dla krótkości nazwany ten związek) w 5%-owym kwasie octowym.

A) Oznaczanie jakościowe.
5—6 cm3 badanego płynu zakwaszamy kroplą H2SO4 i dodajemy roztworu ni-

tronu. W obecności HNO3 otrzymuje się natychmiastowo osad biały objętościowy.
Wykrycie HNO3 możliwe jest nawet w rozcieńczeniu 1 : 60000, a w temp. 0° w roz-
cieńczeniu 1 : 80000. Oprócz HN0 3 dają osady z nitronem jeszcze następujące kwa-
sy, które jednak można z roztworu usunąć:

HBr (1 : 800) można usunąć wiadomym sposobem zapomocą Cl;
HJ (1 : 20 000) utlenić zapomocą HJO 3 i jod usunąć:

HN0 2 (1 :4000) rozłożyć zapomocą siarczanu hydrazyny;
H2Cr04 (1 : 6000) zredukować zapomocą siarczanu hydrazyny;

HC103 nie strąca się już w rozcieńczeniu 1 : 4000, HC104 zaś—w I : 50000.

B) Oznaczanie ilościowe.
W oznaczaniu ilościowem dbać należj^: 1) ażeby otrzymać osad krystaliczny,

2) używać możliwie mało wody do przemywania, a to dla uniknięcia strat. Ilość sub-
stancyi, odpowiadającą mniej więcej 0,1 g HN0 3, rozpuszczany w 80 — 100 cm3 wo-
dy; dodawszy 10 kropel słabego H3SO4, ogrzewamy prawie do wrzenia i mieszamy
z 10—12 cni3 powyższego roztworu nitronu. Następnie zlewkę wstawiamy w lód na
l ]/ 2 — 2 godzin, płyn filtrujemy przez tygiel Neubauera, zbierając osad z przesączem.
Do przemycia osadu wystarcza 10—12 cm3 wody oziębionej w lodzie, którą dodaje-
my małemi porcyami, czekając, dopóki poprzednia porcya nie ścieknie zupełnie. Osad
suszymy w temperaturze 110u do stałej wagi.

Obliczamy HN0 3 według wzoru C 2 0H 1 6N 4 . HN0 3 .

C) Wykrywanie i oznaczanie kwasu azotowego w obecności kwasu azotawego.
Ponieważ związek kwasu azotawego z nitronem jest względnie dosyć trudno

rozpuszczalny, konieczne jest jego usunięcie z roztworu. Wszystkie stosowane dotych-
czas sposoby mają tę wadę. że kwas azotawy częściowo przechodzi w kwas azotów}'.
Według doświadczeń autora jedynym w tym kierunku odczynnikiem jest siarczan hy-
drazyny. Do jakościowego lub ilościowego oznaczenia bierzemy 0,2 () substanc3'i roz-
puszczonej w małej ilości wody (5—6 cm3) i roztwór lejemy po kropli na sproszkowa-
ny siarczan hydrazyn\\ Po ukończeniu reakcyi rozkładu dolewamy H2O i w dowolnej
porcyi roztworu oznaczamy HN0 3 jak wyżej. Jeżeli postępujemy odwrotnie, to już
pewna część będącego w substancyi HN0 3 zdoła przejść w HNO3. Według danych
autora, przewyżka oznaczonego HN0 3 w pierwszym sposobie wynosi 0,45$, w drugim
zaś 0,962, czyli przeszło dwa razy więcej.

(M. Busch, Ber. d. d. chem. Ges., 38, sir. 861). J. M.

Działanie kwasów na siarczek żelazawy.
Istnieją, dwie odmiany siarczku żelazawego: odmiana czynna—siarczek wydzie-

lający z kwasami siarkowodór już na zimno i odmiana bierna, siarczek niewydzielający
w tych warunkach siarkowodoru.

Zauważono, że siarczek żelazawy jest czynny, jeżeli był otrzymany z mieszani-
ny siarki i żelaza w ilościach ściśle cząsteczkowych, co jak wiadomo, wskutek nieunik-
nionych strat siarki w czasie jego otrzymywania, odpowiada nadmiarowi żelaza. To
samo będzie, jeżeli użyjemy wprost nadmiaru żelaza. Natomiast jeżeli weźniemy
nadmiar siarki, to otrzymujemy zawsze siarczek bierny. Prócz tego zauważono, że
siarczek bierny staje się czynnym po dotknięciu go w kwasie kawałkiem żelaza.
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Mamy tu do czynienia oczywiście ze zjawiskiem natury elektrochemicznej. Moż-
na więc było przypuszczać, że porównanie sił elektrobodźczyeh żelaza, siarczku czyn-
nego i biernego oraz pirytu—rzuci pewne światło na te zjawiska. Pomiary tych sił,
dokonane w stosownych elektrolitach, dały następujące rezultaty. Siły elektro-
bodźcze żelaza i siarczku czynnego różnią, się mniej niż o 0,01 wolta, wówczas gdy si-
ły te dla siarczku biernego i pirytu okazały się wielkościami zupełnie innego rzędu,
lecz również zbliżonemi do siebie. Gdyby siarczek czynny rozkładał się, jak się to
obecnie przyjmuje w kwasach na sól żelazawą i siarkowodór, musiałby on wykazywać
ciśnienienie roztworowe różne od ciśnienia tego dla czystego żelaza. Ponieważ zaś
wielkość tych ciśnień roztworowych, jak to wypada z powyższego doświadczenia jest
jednakowa, więc staje się uzasadnionein przypuszczenie, że reakcya ta odbywa się ina-
czej. Minnowicie, najpierw rozpuszcza się żelazo, wskutek czego obserwujemy dla
siarczku czynnego taką siłę elektrobodźczą, jaka odpowiada ciśnieniu roztworowemu
czystego żelaza. Następnie wodór, wydzielający się podczas rozpuszczania się żelaza,
działa wtórnie na siarczek i redukuje go na żelazo i siarkowodór. Że wodór reduku-
je rzeczywiście siarczek na żelazo i siarkowodór, łatwo można dowieść, jeżeli użyjemy
siarczku biernego, jako katody w elektrolizie rozcieńczonego kwasu. Wydzielający
się wtedy in statu nascendi wodór redukuje siarczek i daje natychmiast siarkowodór.
Z tego wynika również, że siarczek bierny, dotknięty w kwasie kawałkiem żelaza, po-
winien stać się czynnym, bo żelazo w połączeniu z siarczkiem biernym i z kwasem sta-
nowi ogniwo galwaniczne, w którem siarczek jest katodą i przy nim wydziela się wo-
dór; w takich warunkach, jak wiemy, redukuje się on na żelazo, którego obecność jest
właśnie potrzebna do zapoczątkowania reakcyi. Jak widzieliśmy jest to zgodne z do-
świadczeniem.

Analiza siarczku czynnego wykazała, że zawiera on stale pewien nadmiar żela-
za. W siarczku zaś biernym znaleziono stały nadmiar siarki związanej chemicznie.
Należy więc przyjąć w nim zawartość wyższych siarczków.

Ostatecznie więc dochodzimy do następujących wyników:
1. Czysty siarczek żelazawy (FeS) jest nierozpuszczalny w rozcieńczonych kwa-

sach na zimno, albo ściślej, rozpuszcza się w nich z nieskończenie małą szybkością.
2. Jeżeli siarczek żelazawy w rozcieńczonych kwasach wydziela już na zimno

siarkowodór, to zawiera on żelazo metaliczne, które przechodząc do roztworu wydziela
wodór. Wodór ten redukuje siarczek na siarkowodór i żelazo, które podtrzymuje
w dalszym ciągu reakcyę, tak że zawarte początkowo ślady czystego żelaza działają
katalitj^cznie. L. S.

(A. Lipschitz i R. Hasslinger. Monats. f. Ch. Tom 26, str. 217).
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OD PEEZYDYUM SEKCYI CHEMICZNEJ.

Z A WIADOMIEI\IE

Liczba osób, zajmujących się różnemi gałęziami wiedzy chemicznej w teoryi
albo w zastosowaniach praktycznych, jest u nas dość poważna i wzrasta z roku na rok
nieustannie. Z roku na rok również, choć może nie w tym samym stosunku, wzrasta
liczba posterunków na których chemik znajduje się albo znajdować powinien. W każ-
dym jednak razie zawód chemika w naszym układzie społecznym jest jeszcze rzeczą
nową: wszak nie minęło jeszcze jedno pokolenie od czasu, kiedy wszystkim potrzebom
chemicznym na całym obszarze ziem polskich zadość uczynić mogły skromne dziesiątki
chemików. Ta stosunkowa nowość nakłada na nas pewne szczególne obowiązki i obar-
cza nas pewną, odpowiedzialnością wobec pokoleń przyszłych. W połączeniu bowiem
ze względami innej natury sprawia ona, że dotychczas niema u nas mowy o jakimś
odrębnym ^stanie chemicznym", czy choćby o jakiejś korporac3'i chemików polaków.
Pobieżne zaś nawet zastanowienie przekona łatwo, jak wielką doniosłość dla nas sa-
mych i dla wielu stron życia narodowego miećby mogło takie porozumienie się che-
mików polaków, któreby zapewniło ich łączność i uorganizowane współdziałanie we
wszystkich sprawach zawodowjrch.

W praktyce dotychczasowej, ilekroć konieczność narzucała nam wspólne zada-
nia czy sprawy, zawsze dla ich rozpatrzenia uciekać się wypadało do jakichś dróg po-
średnich. Istnieje jednak znaczna liczba kwesfryj, których załatwienie pośrednie jest
wręcz niemożliwe. A gdybj' nawet i nie to, czyż jest rzeczą właściwą, żebyśmy na-
dal, w naszem rozproszeniu po całym świecie, nie znali się wzajemnie nawet z imienia,
nie wiedzieli o kierunkach i usiłowaniach swoich, przypadkowi zawdzięczali wiado-
mość, że ten lub ów z wybitnych działaczów na polu chemii jest także polakiem.
Wreszcie—czyż mamy znosić obojętnie stan rzeczy dzisiaj panujący, kiedy chemik
w kraju naszym prawie nigdjr nie jest pytany o zdanie w rzeczach, w których on je-
den głos zabrać ma prawo, i kiedy całe rozległe dziedziuy pracy, na udział chemi-
ków czekające, leżą bezpłodnym odłogiem.

W okolicznościptch, wśród których żyjemy, niepodobna myśleć o jednorazowem
usunięciu wszystkich zaznaczonych braków i niewłaściwości. Można jednak, a raczej
nieodzownie trzeba myśleć o stopniowej przynajmniej poprawie stosunków istnieją-
cych. Należy tylko powiedzieć sobie, że niema tak złego położenia, z któregoby wy-
ratować nie mogła działalność zbiorowa, rozwagą i silną wolą umiejętnie kierowana.

Jako jeden ze środków, prowadzących do wyżej zakreślonego celu, wymienić
trzeba na pierwszym planie koleżeńskie i towarzyskie zbliżenie się ludzi, pracujących
na jednem polu. Policzmy się, poznajmy nawzajem, otwórzmy przed sobą nasze umy-
sły i serca. Każdemu z nas coś dolega szczególnie, każdy zna jakiś jeden środek za-
radczy. A przy tej sposobności nie wahajmy się uprosić tjch, którzy więcej od in-
nych pracowali czy to w zakresie teona, czy praktyki, żebj' owocami swej pracy po-
dzielić się raczyli z resztą kolegów. To nas podniesie i ożywi.

Pragnąc rozpocząć działalność w zaznaczonym powyżej kierunku, Sekcya che-
miczna warszawska postanowiła w jesieni roku bieżącego urządzić posiedzenie dorocz-
ne z udziałem swoich członków zamiejscowych i zaproszonych gości. O przybycie na
ten pierwszy „Zjazd chemików polskich' proszeni będą wszyscy koledzy, zarówno te-
oretycy, jak praktycy, zamieszkali w kraju i zagranicą. Staraniem Sekcyi będzie
uprosić wybitnych przedstawicieli naszej nauki, żeby w ciągu trwania zjazdu zabrali
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glos, przedstawiając zebranym w miarę własnego uznania czy to obraz całkowity swo-
jej działalności badawczej, czy główne tego obrazu punkty, cz\r wreszcie najnowsze
swoje zdobycze. Sekcya postara się dalej uprosić referentów w sprawach, dotj^czących
położenia cbemików-praktyków. Nakoniec, Sekcya przedstawi do dyskusja szereg py-
tań i wniosków, odnoszących się do literatury zawodowej polskiej.

W nadziei, że zjazdy podobne będą się nadal powtarzały corocznie, rozwijając
się i rozszerzając coraz bardziej swój zakres, Sekcya chemiczna warszawska złoży
w ręce pierwszego zjazdu pieczę o losy nowej insfcytucyi. Tylko więc program mają-
cego się odb3'ć w roku bieżącym „Posiedzenia dorocznego Sekcyi chemicznej war-
szawskiej z udziałem członków zamiejscowych i zaproszonych gości" zostanie obmy-
ślony i ogłoszony przez Prezydyum tej Sekcyi. Programy następnych zebrań podo-
bnych obmyśli i zatwierdzi sam Zjazd tegoroczny.

Wiadomości bieżące.
Kryzys przemysłowy w Królestwie Pol-

skiem. Konsul austryacki z Warszawy
w sprawozdaniu swem lutowem pisze:
Z powodu sięgającego do głębi wrzenia
pomiędzy robotnikami, o jakiemś energicz-
niejszem prowadzeniu interesów niema mo-
wy w Kr. Polskiem. Jak się w przyszło-
ści unormują dość nawet znaczne ustęp-
stwa, poczynione robotnikom przez fabry-
kantów, nic na razie nie daje się przewi-
dzieć. Obecnie panuje ogólna depresya;
zaufanie do firm znacznie się obniżyło,
a do zamówień mało są usposobieni. Jak
zwykle przyjechali do Łodzi i do Warsza-
wy kupcy z gubernij wewnętrznych, aby
poczynić zakupy na sezon wiosenny;
wskutek ograniczenia kredytu zakupy ich
były o &0% mniejsze, niż zwykle. Choćby
nawet udało się skończyć już ze strajka-
mi, mimo to stan przemysłu w Królestwie
Polskiem jest bardzo smutny, tembardziej,
że z powodu krytycznego położenia w ca-
Jem państwie musi nastąpić ogólna re-
dukcya wytwórczości. Fabrykanci twier-
dzą, że w niedługim czasie będą zmusze-
ni odstąpić od ulg, przyznanych obecnie
robotnikom.

Nagrody za rozprawy o usuwaniu nie-
bezpieczeństw dla zdrowia robotników,
pracujących z ołowiem i jego związkami,
wyznaczone zostały przez biuro między-
narodowe ochrony zdrowia robotników.
Mianowicie przeznaczono: 1) 5000 marek
za najlepszy traktat o niebezpieczeństwach
zatrucia ołowiem robotników, pracujących
w kopalniach ołowianych; 2) 10000 marek
za najlepszą pracę, polecającą środki za-
pobiegawcze otruciu w czasie wytapiania
lub przetapiania ołowiu; 3) 2500 marek
i 1500 marek za najlepszą pracę w tym
kierunku, odnoszącą się do przemysłu
chemicznego (farby ołowiane, akumulato-
ry i t. p); 4) 1500 mk., 1000 mk. i 2 na-

grody po 750 mk. za opracowanie podob-
nego tematu w stosunku do rzemiosł (ma-
larstwo i t. p.); 5) 1500 mk. i 2 nagrody po
750 mk. za najlepsze prace, podające sposo-
by zabezpieczenia robotników w fabrykach
czcionek i drukarniach.

Szczegółowych informacyj udziela biuro
w Bazylei (International Arbeitsamt, Ba-
sel). Ostateczny termin składania prac:
31 grudnia 1905 r.

Dowóz preparatów farmaceutycznych. Ze-
zwolono na przywóz następujących pre-
paratów farmaceutycznych, wyłącznie sprze-
dawanych w aptekach według recept le-
karzy: Neuronolu (Kalie i S-ka); Lecithi-
nu- Agfo i Acidolu (tow. akc. wyrobu ani-
liny); Guajasanolu, Holocainum hydrochlo-
ricum, Supraregnin i Pegnin (fabryka farb
dawn. Meister, Lucius i Briining); pasty-
lek Albargin (Meister, Lucius i Briining);
Phytinu i Eortossanu (tow. bazylejskie).

Zabroniono wwozu: Menthokolu, Hypna-
lu (.Hoechst) i Migreninu (Hoechst).

Nafta na Uralu. Lat temu ze 12 w okrę-
gu uralskim na północy morza kaspijskie-
go nad rzeką Embą odkryto pokłady nafty.
Utworzyło się specyalne towarzystwo,
które początkowo wzięło się do pracy bar-
dzo energicznie; zwołano specyalistów,
których znaczna większość znalazła jako-
by olbrzymie bogactwo ropy w głębi zie-
mi; rozpoczęto wiercenia, a przedewszyst-
kiem zagwarantowano sobie prawo na
poszukiwania w okręgu tamtejszym; pra-
wo początkowo wydane było na lat kilka,
potem przedłużono je do r. 1906. Towa-
rzystwo starało się tymczasem o sprzedaż
z grubym zyskiom praw nabytych i za-
niedbywało prowadzenia racyonalnej eks-
ploatacyi. Obecnie dochodzi wiadomość,
że porozumiało się ono z tow. Nobla i ro-
poty wiertnicze wkrótce rozpoczęte być
mają na dużą skalę.
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Cukier. Zezwolono wypuścić 2 mil. pu-
dów cukru z zapasu swobodnego; tyrn spo-
sobem ilość cukru swobodnego w okresie
bieżącym zwiększono z 48 mil. pudów do
50 mil.; wskutek tego zmieniony zostaje
podział procentowy w sposób następujący:
poza pierwszemi 80 tys. pudów odliczać
się ma 68,26$ na cukier swobodny, 20,84$
na zapas swobodny i 10,9$ na zapas nie-
tykalny.

Cukrownictwo w Niemczech. Związek cu-
krowników niemieckich zwrócił się do
rządu z petycyą o obniżenie obecnej ak̂ -
cyzy 14 marek za kwintal przynajmniej
do 10 marek, motywując podanie tein, że
wywóz cukru z Niemiec znacznie się
zmniejszył i równowagę przywróci jedynie
obniżenie akcyzy, to jest zwiększenie kon-
sumcyi cukru w kraju.

Kartele i złączenia zagranicą. Fabrykan-
ci niemieccy naczyń emaliowanych zamie-
rzają zawrzeć ściślejszą konwencyę, za-
miast dotychczasowego luźnego złączenia
się, co do cen. Już obecnie ceny na nie-
które wyroby poszły w górę.

Niemieccy fabrykanci przędzy mają za-
miar złączyć się na wzór sasko-turyngij-
skich i alzackich tkalni; projekt przybrał
już postać bardziej określoną.

Nowy nawóz Z kości. Zastosowaniu ko-
ści na nawóz stoi na przeszkodzie ich
trudna rozpuszczalność. Według wynalaz-
ku Mensela z Lignicy mąka kostna prze-
prowadzona zostaje w postać łatwiej roz-
puszczalną, niż np. proszkowane żużle
Thoinasa. Wynalazek opiera się na spo-
strzeżeniu, że fosforan wapnia w kości
reaguje ilościowo z roztworami chlorku,
siarczanu lub azotanu żelazowego, przy-
czem tworzą się: z jednej strony fosforan
żelazowy, a z drugiej chlorek, siarczan lub
azotan wapnia. W tym celu kości lub mą-
kę kostną wsypuje się do stężonego roz-
tworu soli żelazowej, aż się wszystko
rozpuści. Po pewnym czasie masa tward-

nieje. Chlorek lub azotan wapniowy zo-
staje wymyty; osad fosforanu żelazowe-
go z łatwością rozpuszcza się w rozcień-
czonych kwasach i niektórych roztworach
soli.

Wywóz opakowań, w jakich produkty
chemiczne przyszły z zagranicy, z powro-
tem zagranicę dla powtórnego ich napeł-
nienia, został dozwolony, jakkolwiek tyl-
ko na zasadzie specyalnego każdorazowe-
go zezwolenia ministra skarbu na prośby
osób prywatnych.

Celuloid, wwożony w postaci nieobro-
bionej, w postaci krążków, płytek, rur,
prętów i arkuszy choćby szlifowanych
i polerowanych, lecz nie przedstawiających
wyrobów, ma być clony, według pa-
ragrafu 68-go; wyroby zaś z celuloidu
według § 215.

Wywozowi lakieru i politury do Einlandyi
przez komorę petersburską przyznano ulgę
w postaci zwrotu akcyzy.

Wywóz cukru zagranicę z uwolnieniem
od akcyzy dozwolony także został przez
komorę odeską.

Nowy sposób na kamień kotłowy. Górnik
hiszpański, Eusebio Oyarzabal, wynalazł
nowy sposób na kamień kotłowy; według
zdania konsula austryackiego w Madrycie
ma on przewyższać co do kosztów, pro-
stoty i działalności wszystkie dotychcza-
sowe podobne sposoby. Mianowicie przy-
gotowuje się gęstą farbę z oleonafty, sa-
dzy i pyłku węglowego; farbą tą pokrywa
się wnętrze kotła w miejscach zetknięcia
z wodą i pozostawia do wyschnięcia. Dzia-
łanie rozciąga się na całe miesiące, o ile
grubość farby była odpowiednia.

Nominacya. Wydział filozoficzny uniwer-
sytetu we Lwowie przedstawił unico loco
d-ra Stanisława ToJłoczkę, docenta uniwer-
sytetu krakowskiego, do zatwierdzenia na
stanowisko profesora drugiej katedry che-
mii na tymże uniwersytecie.

SPROSTOWANIA.

W iNś 15 na str. 277, wiersz od dołu 2, zamiast „benzyna" ma być „leucyna"; na
str. 282, wiersz od dołu 10, zamiast „gruczole tarczykowym" ma być „grasicy'".
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