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KWASY, ZASADY, SOLE.

Otrzymywanie kwasu siarczanego na drodze kontaktowej.

Sposób ten polega na stosowaniu związków wanadowych zamiast dotych-
czas stosowanych substancyj kontaktowych. Nawet po długiem użyciu związki
wanadowe działają z niezmienioną siłą.

(Pat. niem. 128616. 23/111-900. E. de Haen w List pod Hanowerem.) A.

Otrzymywanie czystego stężonego kwasu octowego.

Para surowego kwasu octowego, jaka wytwarza się w aparacie, gdzie
odbywa się rozkład octanu wapnia, podlega najpierw częściowej kondensacyi,
aby osadzić substancye empireumatyczne, a wreszcie do pozostałej części sto-
suje się frakcyonowaną kondensacyę.

(Pat. niem. 127668. 20/VII-900. Dr. J. Jiirgensen i A. Bauschlichter
w Pradze.) A.

Sposób otrzymywania kwasu mlecznego.

Kwas mleczny czysty, wolny od żelaza, kwasów obcych i ciał białkowych
otrzymuje się przez fermentacyę laktozy (cukru mlecznego) w poniższych wa-
runkach.

P r z y g o t o w a n i e f e r m e n t u . Środkiem odżywczym jest roztwór
laktozy w stosunku 50 g na litr z 3 do 5 g białka z jaj i fosforanu i chlorku
sodu, których obecność konieczna jest do życia fermentu. Roztwór ten stery-
lizujemy przez-dodanie fluorku sodu w stosunku 1 g na litr, następnie doda-
jemy 10 do 20 cm3 serwatki od sera i utrzymujemy stale temperaturę w gra-
nicach 38—42" C. Po upływie 4—6 dni fermentacya jest w pełnym biegu,
jeżeli zobojętniać będziemy codzień węglanem wapnia kwas utworzony w ciągu
dnia. Dodanie fluorku sodu i utrzymanie w temp. 38—42° nie pozwala rozwi-
jać się fermentom masłowym i bakteryom obcym. Wtedy segregujemy bakte-
rye według metody Hansena, hodując je na świeżej, przygotowanej jak powyż-
sza, substancyi odżywczej, ażeby otrzymać czyste kultury fermentu mlecznego.



386 CHEMIK POLSKI. Nr 17

F e r m e n t a c y a . Jako materyał do przygotowania kw. mlecznego uży-
wamy serwatki, maślanki lub płynu pozostałego od fabrykacyi kazeinów przemy-
słowych. Płyn ścina się kw. mlecznym w temp. 45° C. w celu uwolnienia go
od bakteryj masłowych. Fermentacya odbywa się w kadziach drewnianych
które mogą być ogrzewane przez krążenie pary lub zapomocą termosyfonu
temperaturę utrzymujemy stale w granicach 38—42°, gdyż jest to najodpowie-
dniejsza temperatura dla szybkiej fermentacyi czynnej. Do serwatki dodajemy
fluorku sodu (w 0,001), później zarażamy fermentem, przygotowanym w powyżej
opisany sposób, wreszcie dodajemy ilość węglanu wapnia dostateczną do stałe-
go utrzymania reakcyi obojętnej w fermentującym płynie; ilość tę można wy-
liczyć, wiedząc, że serwatka normalna zawiera przecięciowo 40 g laktozy w litrze,
że ze 100 g laktozy tworzy się przecięciowo 110 # kw. mlecznego i że na zoboję-
tnienie 90 g kwasu mlecznego potrzeba 50 g węglanu wapnia. Płyn fermentujący
dobrze jest przewietrzać zapomocą prądu powietrza przefiltrowanego i sterylizo-
wanego w roztworze nadmanganianu potasu. Koniec fermentacyi stwierdzamy na
zasadzie prób z roztworem Fehlinga; trwa ona w normalnych warunkach 4—6;
dni, gdy długość jej w innych sposobach równa się przecięciowo 25 dniom;
ponieważ nie zachodzą przytem drugorzędne fermentacye, otrzymujemy roz-
twór mleczanu wapnia o c. wł. 4 do 5° Be, pozbawiony octanów, alkoholów
maślanów i t. p. Sposób postępowania jest ten sam, bez względu na to, czy
traktujemy serwatkę lub maślankę samą, czy też z dodaniem soków, zawiera,
jących glukozę i cukier, lub słodu i krochmalu zcukrzonego.

R o z k ł a d m l e c z a n u w a p n i a i o c z y s z c z a n i e kw. m l e c z -
n e g o . Otrzymany roztwór surowy kw. mlecznego posiada przecięciowo gę-
stość 1,027 i zawiera na 1 litr około 11 g wapnia związanego, 75 g chlorków
alkalicznych, 1,22 g azotu rozpuszczalnego i 7 g substancyj białkowych. Ażeby
strącić substancye białkowe przez gotowanie roztworu, dodajemy aldehydu
mrówkowego, a po odfiltrowaniu ich przez sito roztwór zgęszczany. Do zgęsz-
czonego roztworu dodajemy kw. siarczanego w ilości potrzebnej do rozłożenia
mleczanu wapnia i zamiany chlorków alkalicznych na siarczany, następnie strą-
camy sód, potas i żelazo kw. krzemofluorowodorowym i źelazocyankiem
potasu.

Do strącenia żelaza zamiast żelazocyanku potasu można użyć siarkowo-
doru, dodając go do nieoczyszczonego roztworu mleczanu wapnia, i postępo-
wać dalej po oddzieleniu żelaza jak wyżej. Ażeby uczynić zupełnie nierozpusz-
czalnemi fluorokrzemiany alkaliczne i siarczan wapnia dobrze jest dodać spiry-
tusu denaturyzowanngo.

Po przefiltrowaniu płyn destylujemy w celu regenerowania użytego spi-
rytusu i po oczyszczeniu zapomocą czerni zwierzęcej otrzymujemy kw. mleczny
dostatecznie czysty do wszelkich zastosowań przemysłowych, który należy tylko
skoncentrować do wymaganej w stopniach Be gęstości. Dla oczyszczenia roz-
tworu mleczanu, wskazanego powyżej składu, należy użyć na hektolitr: aldehy-
du mrówkowego 4O7o 500—600 g, kw. siarczanego 65° Be 3,1 kg, kw. krzemo-
fluorowodorowego 10° Be 9,6 I, żelazocyanku potasu 100 g, czerni zwierzęcej
przemytej 400 g.

(J. Jean i J. Bougard.—Rev. d. prod. chim. 1902 Nr 6.)
S. J.
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Sposób przyrządzania kw. galusowego.

Wyciąg z galasówek, zawierający 1B do 30% garbnika, co odpowiada za-
wartości 17 do 34°/0 suchej substancyi, ogrzewamy do wrzenia z 5% kw. siar-
czanym. Inwersya garbnika na kw. galusowy jest całkowita po upływie około
5 godzin wrzenia. Koniec inwersyi poznajemy, rozcieńczając próbkę roztworu
do zawartości około 1% kw. galusowego i dodając do 15 cm3 rozcieńczonego
roztworu 1 do 3 kropli 1%-go roztworu żelatyny; przytem nie powinien się
tworzyć osad garbnika. W ten sposób na 100 cz. galasu wysuszonego na po-
wietrzu (Bassorah, gatunek średni) otrzymujemy ściśle 60 cz. suchego kwasu
galusowego. Przewaga powyższego sposobu nad zwykłem inwertowaniem za-
pomocą pleśnienia polega na większej wydajności, łatwiejszem oczyszczaniu
kwasu i skróceniu czasu przemiany. Sposób Wetterilla, zasadzający się również
na inwersyi zapomocą kw. siarczanego, daje mniejszą wydajność i wymaga uży-
cia daleko większej ilości kw. siarczanego i mniej stężonych wyciągów.

(Heinemann.—Rey. d. prod. chim. 1902 Nr 6.) S. J.

Przyczynek do fabrykacyi dwuchromianów.

Sproszkowany stop, zawierający chromian potasu (lub sodu) i chromian
wapnia w ilościach równoważnych, zarabiamy wodą i traktujemy dwutlenkiem
węgla oraz amoniakiem. Wapno strącamy w postaci węglanu wapnia; przy-
czem uwolniony kwas chromowy łączymy z chromianem potasu na dwuchro-
mian, płyn wygotowujemy, celem usunięcia amoniaku i pozostawiamy do kry-
stalizacyi.

(Pat. niem. 128194. l/VII-900. F. Spence, D. Spence, A. Shearer i T. Craig
w Manczestrze.) A.

Czyszczenie cyanku surowego.

Wysoki tygiel, rozdzielony w połowie warstwą materyału filtracyjnego,
wstawiamy w piec i ogrzewamy; do górnego przedziału sypiemy surowy cya-
nek, który po stopieniu i przefiltrowaniu przechodzi do dolnego przedziału!
w procesie tym przestrzegać należy, aby stopiony czysty cyanek w dolnej
przestrzeni nie stykał się bezpośrednio z powietrzem, aby więc górna część
tygla była zawsze zapełniona.

(Pat. niem. 128360. 19/IX-900. Fabr. chem. poprz. Vorster i Grtineberg
w Stassfurcie.) A.

Ulepszony sposób brykietowania cyanku sodu i potasu.

Aczkolwiek cyanek potasu w fabrykacyi otrzymuje się w kształcie prosz-
ku krystalicznego, w handlu występuje po dziś dzień po uprzedniem stopie-
niu, gdyż w tej formie mniej ulega rozkładowi pod wpływem powietrza i mniej
rozpylając się nie przedstawia tak wiele niebezpieczeństwa. Obecnie patento-
wany wynalazek chce zastąpić topienie brykietowaniem, które nie udawało się
dotychczas, ponieważ otrzymane brykiety były zbyt porowate i nie wytrzymy-
wały długiego transportu. W tym celu do cyanku potasu dodaje się jako ce-
ment cyanek sodu.

(Pat. ang. 23125, 15/XI-901. Fabr. chem. stassfurcka dawn. Vorster i Gru-
neberg w Stassfurcie, w Niemczech.) J. G.
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Działanie kwasu fluorowodorowego na komory ołowiane w fabrykacyi kwasu siarczanego.

W blendach, używanych do fabrykacyi kw. siarczanego, znajdują się nie-
raz związki fluorowe. W jakiejkolwiek formie istnieje fluor w gazach wycho-
dzących z pieca, zawsze w glowerze w zetknięciu z kw. siarczanym przechodzi
najprawdopodobniej w kw. fluorowodorowy, który przyspiesza w wysokim stop-
niu nagryzanie ołowiu przez kw. siarczany i tlenki azotowe. Dodanie 2,5% kw.
fluorowodorowego do stężonego kw. siarczanego zwiększa o 50°/0 działanie na-
gryzające tegoż, jeżeli płyn nie jest poruszany; gdy mieszamy, przeciwnie, dzia-
łanie nagryzające jest mniejsze niż działanie czystego kw. siarczanego. Obe-
cność 2,5% fluorowodoru w kw. siarczanym 60° Be w zwykłej temperaturze
nie zmienia jego działania, lecz w temp. 60° G. zwiększa nagryzanie o 45%'
Kw. siarczany 66° Be, zawierający 2,5°/0 kw. fluorowodorowego i 2% kw. azo-
towego działa na ołów znacznie silniej, niż mieszanina bez kwasu azotowego.
Działanie jest znacznie mniejsze, jeżeli mamy kwas 60° Be. Gazowy kw. fluoro-
wodorowy działa znacznie silniej; strata ołowiu na 1 m2 wskutek działania ga-
zów bez HF1 wynosiła 7,825 g; po wpuszczeniu 2,05 g HF1 gazowego, reprezen-
tujących bardzo małą tylko cząstkę całkowitej objętości gazów, podniosła się
do 141,58 g, a ze zwiększeniem ilości HP1 wzrosła nawet do 185,191 g.

(M. Prost.—Chem. Ztg. 1902, XXV, 1 str. 12.) S. J.

Sposób fabrykacyi mieszaniny siarczanu baru z wodzianem cynku, zdatnej jako farba.

Przez zmieszanie roztworów siarczanu cynku i wodzianu baru otrzymuje-
my osad składu: Zn(OH)j. BaSCh, analogiczny z farbą litoponem o składzie:
ZnS. BaSO4.

Za materyał wyjściowy do tej fabrykacyi służyć mogą niektóre rudy
siarkowe cynku i ołowiu, a sposób fabrykacyi jest następujący: Dwie części
rudy miałko potłuczonej mieszamy z 6—7 cz. kwaśnego siarczanu sodowego
(z siarczanem obojętnym rezultat jest gorszy). Mieszaninę ogrzewamy w od-
powiednim piecu do pewnej temperatury, ażeby rozłożyć utworzony w czasie
tej manipulacyi siarczan żelazawy (jeżeli w rudzie znajduje się siarczek żelaza);
przytem zachodzą następujące reakcye:

ZnS+2NaHSO4=ZnSO4-l-Na,SO4+H„S
PbS4-2NaHSO4=PbSO44-Na^SO44 H-JS

H2S+3O=SO.+H3O
FeSH-2NaHSO4+2O=-FeSO4+Na,SO4 4 SO3+H,S

2FeSO44 O=Fe2O34 2SO3

Masę wyjmujemy z pieca i przemywamy w kadziach wodą; do roztworu
przechodzą siarczan cynku i siarczan sodu; w pozostałości znajduje się siarczan
ołowiu i tlenek żelazowy, które mogą być zużytkowane w sposób zwykły.

Jeżeli strącimy cynk zapomocą teoretycznie wymaganej ilości wodzianu
baru (315 cz. Ba(OH)3. 8H2O na 267 cz. ZnSCh) według wzoru ZnSO4+Ba(OH)j=
—Zn(H0):i ' BaSO4, to otrzymamy osad, który po przemyciu może być użyty
jako farba biała; w roztworze znajdować się będzie czysty siarczan sodu; ten
ostatni można przeprowadzić w kwaśny siarczan, dodając kw. siarczanego,
który może pochodzić z wspomnianego wyżej spalania siarczków; wtedy sól
sodowa stanowić będzie jedynie tylko środek do przenoszenia kw. siarczanego.

(The International Chemical C0.—Rev. d. prod. chim. 1902, Nr 7.) S. J.
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Lłtopon I jego analiza.

Litopon jest sztuczną farbą mineralną, stosowaną od lat dwudziestu.wsku-
tek wielkiej siły krycia. Farba ta otrzymuje się z siarczku baru przez strące-
nie roztworem siarczanu cynku i ma skład teoretyczny. ZnSBaSO.t. Powstały
osad biały oddzielają zapomocą prasy filtrowej, przemywają, suszą i prażą.
Podczas tej manipulacyi część siarczku utlenia się i przechodzi następnie w wę-
glan wskutek działania atmosferycznego CO2. Jednakże ta wtórna reakcya nie
zmniejsza widocznie siły krycia farby i wartość jej handlową ocenia się zawsze
na zasadzie zawartości siarczku cynku; ten więc związek należy oznaczać
i w tym celu.,P. Drawę podaje następującą metodę:

Naprzód oznaczamy całkowitą ilość cynku. Do zlewki z czeskiego szkła
objętości 200 cm3 z 10 cm3 kw. solnego o c. wł. 1,19 wsypuje się 1—1,5 g do-
brze sproszkowanej próbki. Mieszamy, poczem wrzucamy kilka kryształów chlo-
ranu potasu, ogrzewamy na kąpieli wodnej, rozcieńczamy wodą wrącą z kilko-
ma kroplami kw. siarczanego, ażeby przeszkodzić zupełnie rozpuszczaniu się
siarczanu baru i dekantujemy na filtr. Osad przemywamy dopóki ściekająca
woda nie przestanie być kwaśną. Filtrat wlewamy do parownicy porcelano-
wej obj. 500 cm3, którą przykrywamy odwróconym lejkiem; ogrzewając do
wrzenia, dodajemy po kropli roztworu sody, naprzód dla zobojętnienia kwasu,
później dla strącenia cynku w postaci węglanu, który się po zwykłych manipu-
lacyach waży.

Cynk związany z siarką oznaczamy w następujący sposób: 1—1,5 g lito-
ponu wytrawiamy przez pół godziny z 100 cm3 kw. octowego 1%-go w tempe-
raturze zwykłej. Pozostałość odfiltrowujemy i przemywamy ciepłą wodą. W tej
samej zlewce, w której robiono pierwsze oznaczenie, pozostałość tę razem z fil-
trem traktujemy kw. solnym i chloranem potasu i postępujemy dalej jak wyżej.
Oznaczony w ten sposób cynk wskazuje ilość jego pod postacie siarczku. Róż-
nica pomiędzy dwuma oznaczeniami daje cynk w stanie tlenku.

Ewas węglowy i siarczany w litoponie oznaczamy według zwykłych spo-
sobów. Siarczan baru znajduje się, ważąc pozostałość od traktowania kwasem
solnym.

(P. Paul Drawę.—Zeitschr. f. angew. Chemie 1902, str. 174.) S. J.

CEMENT I MATERYAŁY BUDOWLANE.

Wyrób cementu.

Stopiony żużel z wielkich pieców poddajemy działaniu strumienia powie-
trza dopóty, dopóki żużel po skrzepnięciu, sproszkowaniu i zarobieniu wodą
bez żadnych innych dodatków nie zacznie twardnieć jak cement zwykły.

(Pat. niem. 128281. 7/IV-900. H. Passow w Hamburgu.)

W podobny sposób wynalazca stapia surowe materyały, jakie służą do
wyrobu cementu i działa na stopioną masę strumieniem powietrza. Otrzymuje
cement portlandzki.

(Pat. niem. 128282. 20/YII-900. H. Passow.) A.
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Wyrób płyt gipsowych.

Patent radzi dodanie do gipsu 20% na wagę chlorku magnezu. Mieszaninę
zarabia się małą ilością wody i wyprasowuje.

(Pat. niem. 126141. 7/IV-901. M. Storp w Hamburgu.) A.

Otrzymywanie cementu magnezyowego.

Aby cement magnezyowy uczynić trwałym na wpływy atmosferyczne,
należy z chlorku magnezu usunąć siarczany zapomocą wodzianu baru lub wite-
rytu i to albo przed zmieszaniem masy lub też po jej zarobieniu.

(Pat. niem. 126178. L. Preussner w Schonebergu.) A.

Cegły wapienno-piaskowe.

Cegły urobione z wapna i piasku a później poddane działaniu pary, pa-
tent niniejszy radzi napajać w końcu roztworem węglanu amonu, aby niezmie-
nione jeszcze wapno ostatecznie zamienić na węglan i tem zakończyć proces
twardnienia.

(Pat. niem. 126552. D. Wachtel i S-ka w Berlinie.) A.

Wypalanie materyałów sproszkowanych, jak cement, gips i t. p.

Surowy materyał w postaci sproszkowanej lub rozkruszonej spada z obra-
cającego się bębna, gdzie się suszy i ogrzewa, do pieca szybowego, w któ-
rym spotyka się z gazami płomiennemi idącemi od dołu i wypala się. Odpo-
wiednie przeszkody nmieszczone wewnątrz pieca umożliwiają powolne zsuwanie
się materyału na dół.

(Pat. niem. 125250. 24/IK-99. W. Lessing i A. Wolfl w Elberfeldzie.) A.

Przygotowanie cementu z żużli i wapna.

Zwykły dotychczasowy sposób fabrykacyi cementu ze zmielonych żużli
i wapna, patent niniejszy zmienia o tyle, że wapno uprzednio napajamy. roz-
tworem azotanu sodu, który w wyższej temperaturze utlenia szkodliwą dla
cementu siarkę w źuzlu.

(Pat. niem. 128252. 20/0-900. W. Wurth w St. Zjedn.) A.

Sposób przygotowania wapna gaszonego.

Podczas gaszenia wapna tworzą się oprócz jednowodzianu wapnia, jesz-
cze wielowodziany, czyli wodziany koloidalne. Gęste ciasto wapienne zawiera
6 do 7 razy wody więcej, niż jest potrzebnem do utworzenia jednowodzianu,
a nadto często jeszcze pewną ilość niezupełnie zgaszonych cząsteczek wapna,
które stopniowo podlegają powolnemu gaszeniu.

Jeżeli zgasimy wapno na suchy proszek, to zawiera on dużo niezupełnie
zgaszonych cząsteczek wapna, co wpływa szkodliwie na dobroć i trwałość wy-
tworzonych z takiej zaprawy wyrobów. Zwyczajne gęste ciasto wapienne za-
wiera zawiele wody, żeby można było mieszaninę większej ilości jego z pia-
skiem przerabiać w prasach lub t. p. urządzeniach na piaskowiec sztuczny.
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Otóż patent niemiecki 128050, wydany dr. Wilhelmowi Michaelisowi, ma
usuwać braki obecnie praktykowanych sposobów gaszenia wapna. Polega na
tem, że część wapna podlega gaszeniu na ciasto, druga zaś część na suchy
proszek, który czas pewien ma być przechowywany w zamkniętym budynku.
Poczem miesza się w odpowiednim stosunku oba rodzaje wapna w stosownym
kotle żelaznym, poddając je jednocześnie działaniu mokrej pary pod ciśnieniem.
Otrzymane tym sposobem wapno przedstawia produkt zupełnie zgaszony, za-
wierający 40% Ca(OH)3 i 60% H2 mechanicznie złączonej i mający się nadawać
dobrze do wyrobu piaskowca sztucznego.

(Thonind. Zeit., 1902, Nr 26.) T.

Łącznik hydrauliczny.

Hydrauliczny ten łącznik otrzymujemy przez dodanie pewnej, mniejszej
lub większej ilości gipsu do mieszaniny tlenku i wodzianu wapnia.

(Pat. niem. 125803. Dr. O. Berkhoff w Charlottenburgu.) A.

Sposób zużytkowania odpadków fabrykacyl kw. fosforowego

W fabrykacyi kwasu fosforowego z fosforanu wapnia i kwasu siarczanego
powstają odpadki, które zawierają około 60 - 65% siarczanu wapnia, 12% kw.
krzemowego, 12-7-14% tlenków żelaza i gliny i 2% kw. fosforowego; z powodu
obecności w nich trochy wolnych kwasów, mają one reakcyę kwaśną. Ponie-
waż dotychczas nie zuźytkowywano ich, w fabrykach nagromadziły się wielkie
ilości tych odpadków.

Obecnie zamierzony jest przerób tych odpadków na materyał ze wzglę-
du na swe własności zajmujący miejsce między gipsem a cementem i mogący,
znaleźć liczne zastosowania jako materyał budowlany. W tym celu wymywa-
my kwasy wolne wodą lub zobojętniamy wapnem, jeżeli kwasy te nie były po-
przednio już wypłókane przez deszcze. Następnie ogrzewamy powyżej 100° C,
aż pierwotny kolor zmieni się w czerwono-brunatny wskutek utlenienia związ-
ków żelaza. Przemiana przez ogrzewanie nie ogranicza się tylko na prażeniu
gipsu, lecz dotyczę również kw. krzemowego i związków żelaza. "Własności
pożądanych substancya nabiera głównie około 200° C. t. j . w temperaturze,
w której gips zostaje przepalony i nie może być użytkowany. Otrzymany pro-
dukt, zmieszany z wodą na gęstą papkę, daje po stwardnieniu materyał bar-
dziej twardy i silniej opierający się wyłamywaniu, niż gips najlepszy. - W wo-
dzie zachowuje swą twardość i z tego względu podobny jest do cementu.
Twardnienie powoduje nietylko obecność gipsu, lecz i kw. krzemowy i tlenki
żelaza. Produkt ma jednostajną barwę czerwono-źółtą lub czerwono-brunatną.

Dodanie 5% wapna czyni twardnienie powolniejszem, lecz po wyschnięciu
produkt posiada znacznie większy opór i trwałość w wodzie, a to wskutek
utworzenia się krzemianu wapnia. Wapno można dodawać do masy przed lub
po prażeniu.

(W. Jussen.—Eev. d. prod. chim. 1902, Nr 5.) S. J.

Przygotowanie materyału budowlanego I izolacyjnego z korka, smoły i gliny.

Korek drobno krajany mieszamy ze sproszkowanym smołowcem i za-
rabiamy gorącą gęstwą glinianą, a następnie masę ugniatamy w formach
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i ogrzewamy do punktu rozmiękczenia smołowca, aż produkt stanie się
zupełnie suchy.

(Pat. niem. 128231. 4/XI-99. A. Haacke.) A.

Impregnowanie przedmiotów azbestowych zapomocą organicznych związków krzemu.

Celem impregnowania krzemionką przedmiotów wyrobionych z azbestu,
napajamy je np. estrem kwasu krzemowego, który rozkłada się następnie przez
zanurzenie przedmiotów w wodzie.

(Pat. niem. 128253. 13/V-900.^Siemens i Halske w Berlinie.) A.

Wytwarzanie masy celuloidowej.

Kamforę w zwykłej masie celuloidowej zastąpić, według patentu, można
estrami alkilowemi lub alfylowemi kwasu ftalowego.

(Pat. niem. 127816. 30/VI-900. Fabr. farb Meister, Lucius i Briining.) A.

Wyrób masy zastępującej kauczuk.

Odpadki kauczukowe rozpuszczamy w oleju schnącym i wreszcie silnie
ogrzewamy, przepuszczając jednocześnie przez płyn strumień powietrza.

(Pat. niem. 126969. 3/X-900. C. Steenstrup w Kopenhadze.) A.

Drzewo sztuczne.

Masę torfową, po wymyciu jej wodą, mieszamy w pewnym stosunku
z wapnem gaszonem i z siarczanem lub innemi związkami glinu, a wreszcie
prasujemy w stanie wilgotnym i pozostawiamy na powietrzu aź do stwardnienia.

(Pat. niem. 128728. 3I/X-900. E. H,elbing w Hamburgu.) A.

Wyrób mas celuloidowych.

Stosowaną obecnie do wyrobów celuloidowych kamforę, patent zastępuje
przez ester kw. oksanilowego.

(Pat. niem. 128119. 10/111-901. Ztihl i Eiseman.)
Zupełnie tak samo daje się kamfora zastąpić przez trójfenylofośforan,

trójkrezylofosforan lub trójnaftylofosforan alkilu.
(Pat. niem. 128120. 21/IH-901. Zuhl i Eisemann.)
W tym samym celu stosować można jedno- lub wielopochodne halogeno-

we węglowodorów aromatycznych.
(Pat. niem. 128956. 21/111-901. Zuhl i Eisemann w Berlinie.) A.

SZKŁO, WYROBY CERAMICZNE I EMALIE.

Środek przeciwko zamarzaniu szyb.

Glicerynę, wosk i ług sodowy gotujemy dopóty, dopóki nie utworzy się
przezroczysty płyn, który po oziębieniu przechodzi w łatwo dającą się rozcie-
rać masę.

(Pat. niem. 128457. 9/1-901. C. Ekner w Opawie.) A.
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Usuwanie nalotu na glinie palonej.

Aby przeszkodzić tworzeniu się nalotów na wyrobach z gliny palonej,
patent radzi napajać te ostatnie roztworem wodzianu baru lub soli barowej
z wodzianem alkalicznym.

(Pat. niem. 127869. 6/1-901. Prac. chem. do celów ceram. prof. H. Jeger
i C. Cramer w Berlinie.) A.

METALURGIA.

Wydzielanie wolnej siarki z rud siarkowych.

Rudy poddajemy destylacyi w atmosferze jakiegokolwiek gazu obojętne-
go, do którego dodana została taka tylko ilość tlenu, jaka jest potrzebna jedy-
nie do utlenienia metalu; wolna siarka się oddestylowuje.

(Pat. niem. 127565. 3/VI-900. J. Whitlock w St. Zjedn.) A.

Lutowanie glinu.

Do lutowania glinu ze sobą lub z innemi metalami patent stosuje stop
cynku z magnezem lub stop cynku, cyny i magnezu.

(Pat. niem. 126914. 5/IV-900. F. Polzeniusz we Frankfurcie n/M.)

W tymże samym celu użyć można stopu cynku, kadmu i rtęci.
(Pat. niem. 127947. 25/XII-900. G. Rolka w Niemczech.) A.

Przetwarzanie żużla miedzianego zawierającego cynk i bar.

Żużel ten przeważnie zawiera związek: (ZnS. BaS. FeS)SiOj; aby żużel
ów uczynić podatniejszym do dalszego przerobu, wpuszczamy go w stanie cie-
kłym do wodzianu wapnia, który działa na żużel w sposób następujący:
(ZnS. BaS. FeS)SiO2+CaO=(CaS. BaS. FeS)SiO3+ZnO, a jednocześnie wydzie-
lająca się para wodna działa rozdrabniająco.

(Pat. niem. 128919. ll/XII-900. Fabr. Chem. w Langelsheimie.) A.

ELEKTROCHEMIA I ELEKTROMETALURGIA.

Elektrolityczny sposób wydobywania czystej cyny z odpadków blachy białej lub z cyny
surowej.

Odpadki z blachy białej lub cynę surową rozpuszczamy wjakiejbądi soli
cynowej, która, rozpuszczając tylko cynę, zamienia się na sól cynawą; otrzy-
many płyn poddajemy elektrolizie. Połowę rozpuszczonej cyny strącamy na
katodzie w postaci czystego metalu, drugą połowę utleniamy przy anodzie
i ta w dalszym ciągu służyć może do rozpuszczenia nowych porcyj cyny.

(Pat. niem. 126949. 17/XI-99. P. Bergsoe z Kopenhagi.) A.
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Otrzymywanie chemicznie czystego żelaza.

Na drodze elektrolitycznej otrzymywać można grube płyty czystego żela-
za, jeżeli się elektrolizuje gorący roztwór chlorku żelazawego, a jednocześnie
wprowadza w ruch. płyn elektrolityczny lub też katody.

(Pat. niem. 126839. 2/XII-900. E. Merck w Darmsztadzie.) A.

Pokrywanie metali na drodze kontaktowej zapomocą glinu lub magnezu.

Do niklowania okazała się najlepszą następująca kąpiel: wody 30 I, chlor-
ku niklawego 0,4 kg, pyrofosforanu sodu 7,0 kg, chlorku amonu 0,6 kg, węgla-
nu amonu 0,25 kg i węglanu potasu 0,25 kg. Do pokrywania kobaltem uży-
wać można kąpieli podobnej, w której zamiast chlorku niklawego wzięto
odpowiednią ilość chlorku kobaltowego. W powyższym patencie silna alkali-
czność kąpieli potrzebna jest, aby glin lub magnez strącał nikiel; pyrofosforan
zaś sodu utrzymuje w czystości stykające się powierzchnie.

(Pat. niem. 127464. 18/11-99. Tow. Elektro-Metal. w Berlinie.)

Do pokrywania srebrem, cyną, ołowiem i złotem niniejszy patent doda-
tkowy zmienia poprzedzający o tyle, że pyrofosforan sodu częściowo zastępuje
przez cyanek, użyty w pewnym nadmiarze, inaczej bowiem mogą ukazać się
plamy na pokrywanej metalem powierzchni.

(Dod. pat. niem. 128318. 15/11-99. Tow. Elektro-Metal. w Berlinie.)

Aby osadzić miedź, cynk, mosiądz i bronz zapomocą zetknięcia z glinem
lub magnezem, należy do kąpieli, wymienionej w patencie głównym dodać ługu
gryzącego; natomiast pyrofosforan zastąpić można całkowicie przez cyanek
alkaliczny, wzięty jednakże w takiej ilości, jakiej potrzeba do utrzymania
w czystości stykających się powierzchni; wszelki zaś nadmiar szkodzi i wywo-
łuje plamy.

(Dod. pat. niem. 128319. 15/11-99. Tow. Elektro-Met. w Berlinie.) A.

Przygotowanie form (matryc) do zdjęć galwanoplastycznych.

Formy przygotowujemy z bardzo kruchych metali lub stopów, a także
z metali i stopów, które po dodaniu arsenu, fosforu, siarki i t. p. stają się
kruchemi.

(Pat. niem. 126999. 17/HI-901. Gerhardi i S-ka w Ludenscheidzie). A.

Otrzymywanie i stężanie kwasu siarczanego.

Rozcieńczony kwas siarczany poddajemy elektrolizie, przyczem do prze-
strzeni anodowej wpuszczamy dwutlenek siarki, który przez wydzielający się
tlen anodowy utlenia się na kwas siarczany. Waźnem jest w tej operacyi,
aby przestrzeń anodowa oddzielona była od katodowej zapomocą porowatej
ścianki, której części wystające ponad kąpiel muszą być glazurowane. Unika-
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my w ten sposób przedostawania się gazów z jednej przestrzeni do drugiej
i wydzielania się siarki.

(Pat. niem. 127985. 22/VH-99. Dr. A. Priedlaender w Zaborzu.) A.

Otrzymywanie azoksy-zwlązków na drodze elektrolitycznej.

Związki aromatyczne nitrowe suspendujemy w wodzie alkalicznej i elektroli-
zujemy bez diafragmy; powierzchnia katody musi być wtedy bardzo wielka.

(Pat. niem. 127727. 12/YI-900. Fabr. farb. Meister Lucius i Bruning.) A-

NAWOZY.

Oznaczanie kwasu fosforowego nierozpuszczalnego w kwasie cytrynowym.

Według C. D. Harrisa, poniższa metoda oznaczania kw. fosforowego
jest szybka,1'gdyż zajmuje tylko 30—40 minut. Dwa gramy analizowanej sub-
stancyi przemywamy wodą w celu usunięcia kwasu fosforowego, w wodzie roz.
puszczalnego; równocześnie ogrzewamy w 250 cm* kolbie Erlenmeyera luźno
zakorkowanej 100 cw1 zupełnie obojętnego cytrynianu amonu (cięż. wł. 1,09)
w kąpieli wodnej do 65". Z chwilą osiągnięcia tej temperatury wrzucamy do
kolby filtr z przemytą substancyą i kłócimy tak długo, dopóki filtr nie zamie-
ni się na miazgę, następnie trzymamy kolbę znowu na kąpieli w temperaturze
65° i kłócimy co 5 minut; po upływie 30 minut od chwili wrzucenia filtra
z osadem do kolby, osad zostaje możliwie szybko przesączony, dokładnie prze-
myty wodą, ogrzaną do 65° i powtórnie włożony do kolby, dokąd dodajemy
20 cm3 kwasu solnego i 40 em3 kwasu azotowego i wygotowujemy do objęto-
ści 15—20 cm\ poczem dopełniamy do 200 cm3; 40 cm* odpowiadające 0,4 g
nawozu, odmierzamy do 500 cm3 kolby Erlenmeyera. Ilość tę mieszamy z 10—12 g
azotanu amonu i trochę wody destylowanej, a nadmiar kwasu zobojętniamy amo-
niakiem. Po ochłodzeniu roztworu dodajemy 30 cm1 świeżo przesączonego roz-
tworu molibdenowego i kłócimy 30 minut w maszynie Wagnera poruszanej
motorem powietrznym (ilość obrotów 45—55 na minutę). Zawartość kolby
wreszcie zostaje przesączona, przemytą i mianowana w tej samej kolbie, w któ-
rej była kłócona.

Dla przyspieszenia przesączania najlepiej używać filtru z węgla, na dnie
którego znajduje się porcelanowa płytka dziurkowata, pokryta warstwą azbe-
stu. Podczas kłócenia kolby zatykamy korkami gumowemi.

(The Journ. of the Amer. Chem. Soc, styczeń 1902.) J. G.

GARBARSTWO.

Sposób przygotowania wyciągów garbnikowych z ługów od fabrykacyi celuiózy siarczy-
nowej.

Przez zastosowanie do tego rodzaju ługów któregokolwiek ze znanych
sposobów (pat. niem. 4178, 4179 i 75351) otrzymujemy wyciągi garbnika nie
przedstawiające wartości Jeżeli kw. siarkawy zobojętniamy zapomocą wapna,
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wyciąg będzie mieć bardzo ciemny kolor i będzie nadawać skórze szaro-czarną
barwę i kruchość. Można wydzielić kwas siarkawy przy pomocy mocniejszych
kwasów mineralnych i odpędzić go następnie, przepuszczając parę lub powie-
trze przez płyn, wtedy jednak ulegają rozkładowi substancye garbnikowe.

Według Honiga posiadający wartość wyciąg można otrzymać w takim
tylko razie, jeżeli przed zgęszczaniem odbarwimy ług w sposób nieszkodliwy dla
substancyj garbnikowych. Da się to uskutecznić działaniem kw. podsiarkawe-
go, który wytwarza się ze znajdującego się w ługu kw. siarkawego.

Fabrykacya wyciągu przedstawia się w sposób następujący: Po oznacze-
niu zawartości w ługach całego kw. siarkawego jak wolnego tak i związanego
i kw. octowego dodajemy ilość pyłku cynkowego potrzebną do przemiany całej
ilości kw. siarkawego w podsiarkawy; operacya ta odbywa się w kadziach zao-
patrzonych w mieszadła. Następnie dodajemy niewielkiemi ilościami tyle kw.
siarczanego lub innego mocnego kwasu (fosforowego, szczawiowego i t. p.)
ile potrzeba do wydzielenia związanych kwasów: siarkawego i octowego. Wte-
dy masę mieszamy w przeciąga pewnego czasu, np. przez godzinę, oziębiając
ją, gdyby temperatura przeszła 30° C.

Ilość dodanego kwasu może być odpowiednio zwiększona, gdy chodzi
o strącenie wapna, znajdującego się w roztworze głównie w postaci soli orga-
nicznych; w tym samym celu można także użyć soli rozpuszczalnych, jak siar-
czany, fosforany, szczawiany, których związki wapniowe są nierozpuszczalne.
Po wymieszaniu masy strącony siarczan wapnia oddziela się zapomocą pras
filtrowych albo podobnych im przyrządów i płyn odparowuje następnie do od-
powiedniej koncentracyi. Koncentracyę lepiej jest wykonać w dwu następują-
cych po sobie manipulacyach: naprzód do gęstości 16—18° Be i następnie po
oddzieleniu strąconego siarczanu wapnia powtórnie w próżni do wiadomej
koncentracyi (28—30° Be). Otrzymuje się wyciąg, którego rozcieńczony roz-
twór wodny ma barwę żółtą zlekka brunatną i może być we wszelkich warun-
kach stosowany do garbowania.

(Honig.—Rev. d. prod. chim. 1902, Nr 7.) S.J.

PAPIERNICTWO.

Sposób otrzymania czystej miazgi papierowej z zadrukowanego papieru (makulatury).

Zadrukowany stary papier należy rozmiękczyć w wodzie, a następnie ze-
mleć lub rozetrzeć bardzo starannie. Dla oddzielenia nieroztartych cząstek
papieru można jeszcze przepuścić miazgę przez aparat zwany oddzielaczem.
Po odwodnieniu tak przygotowanej miazgi poddajemy ją działaniu roztworu
mydła lub emulsyi mydlanej, przyczem brudy, kolorowe części miazgi się od-
dzielają i tworzą z roztworem mydlanym emulsyę, dającą się łatwo przez wy-
mycie wodą- usunąć; w kadzi pozostaje czysta miazga.

Ilość potrzebnego mydła zależna jest od stopnia zadrukowania papieru
i waha się pomiędzy 3°/0 a 22% wagi starego papieru. O ile się ma do czy-
nienia z papierem zawierającym miazgę drzewną, lub o ile czerń drukarska,
którą jest papier zadrukowany, zawiera wielką ilość olejów żywicznych, należy
działać w niskiej temperaturze, gdyż w wyższej, miazga nabiera koloru ciemno-
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żółtego lub szarego, nadzwyczaj trudnego do usunięcia nawet przez bardzo
silne odbarwianie chlorem, przyczem miazga zawsze traci na wartości, a często
nawet staje się zupełnie bezwartościową.

Roztwór mydła lub emulsya, muszą być możliwie obojętne.
(Pat. niem. 127820. 28/Y-900. Betty Knopf, Hamburg.) S. N.

Sposób klejenia papieru.

Klejenie papieru mydłem żywicznem z dodatkiem soli glinowej (ałunu
lub siarczanu glinu) polega przeważnie na tworzeniu się wolnej żywicy i kwa-
sów tłuszczowych, a tylko w małym bardzo stopniu na tworzeniu się żywicza-
nu glinu. Można wprawdzie zastąpić siarczan glinu, używany do rozkładu
mydła żywicznego, mieszaniną siarczanu glinu z kwasem siarczanym lub samym
kwasem siarczanym, lecz ten sposób rozkładu mydła żywicznego przedstawia
trudności techniczne i klejenie często zawodzi, szczególniej w razie użycia sa-
mego kw. siarczanego. Zastąpienie kwasu siarczanego kwasem octowym nie
dało też dobrych rezultatów.

Rozkład mydła żywicznego udaje się natomiast zapomocą bądź dwusiar-
czanów samych, bądź też razem z siarczanami. Dwusiarczany rozkładają łatwo
utworzony zaraz w początku reakcyi źywiczan glinu na wodzian glinu i nie-
rozpuszczalny, galaretowaty zasadowy siarczan glinu (Al3O(SO4)ł) oraz żywicę
wolną. Ten właśnie galaretowaty zasadowy siarczan glinu rozdziela żywicę,
jednostajnie w miazdze papierowej i utrwala ją silnie na włóknach. Dwu-
siarczan sodu, jako produkt tani, najbardziej nadaje się do tego celu, mogą
być jednak używane i inne dwusiarczany. Ilość użytego dwusiarczanu musi
być tak wymiarkowana, aby utworzony źywiczan glinu był rozłożony na żywi-
cę i zasadową sól glinu.

(Pat. niem. 127971. 25/IV-901. Dr. Kazimierz Wurster, Londyn.) S. N.

Nowy klej do użytku papiernictwa i innych celów.

Klej ten jest mieszaniną sernika i mydła żywicznego. Sernik przygoto-
wuje się w następujący sposób: zebrane mleko ogrzewamy do 77° C. i utrzy-
mujemy w tej temperaturze przez wiele godzin, wskutek czego wytwarzamy
tak wiele kwasu mlecznego, że mleko się ścina. Wówczas ściętą masę kraje-
my na kawałki, które możliwie wyciskamy i przemywamy wodą, a pozostałą
ciecz odlewamy. Po przemyciu wygniatamy kawałki z CO3NaH i boraksem
w piekarskiem korycie drewnianem. (Wynalazca poleca brać na 64-części ze-
branego mleka 2 części COsNaH i jedne część boraksu.) Z powodu wytwa-
rzającego się dwutlenku węgla cała masa wznosi się. Wygniatanie trwać
winno tak długo, dopóki nie otrzyma się klejowatej masy lepkiej (mniej wię-
cej dwie godziny). Wówczas ogrzewamy ją w otwartym kotle przy pomocy
pary do 77° C, co powoduje przemianę na płyn, który poczyna się silnie pie
nić, natychmiast ochładzamy do 39° C, wskutek czego pienienie ustaje, znów
ogrzewamy do 77° C, piana powstaje w mniejszym stopniu, ochładzamy do
39° C. i tak naprzemian dopóki nie ustanie wydzielanie gazów, a masa w 77° C.
nie przyjmie pozoru płynu mlecznego.

W ten sposób przygotowany sernik mieszamy z mydłem żywicznym
w stosunku 3 :1 . Po dokładnem wymieszaniu ogrzewamy do 60° C. i dodaje-



398 CHEMIK POLSKI. Nr 17

my oleju sassafrasowego lub innego w celu uchronienia od gnicia. Na 1000 części
mieszaniny wystarcza trzy części oleju z sassafrasu. Klej idzie do handlu, albo
w postaci ciasta, ładowanego w beczkach, albo też wysuszony w postaci blo-
ków. Główną zaletą tego kleju w fabrykacyi papieru ma być to, że klejąc
równie dobrze, jak mydło żywiczne, potrzebuje do strącenia tylko '/3 ilość
ałunu, używanego do kleju żywicznego. Jeżeli na roztwór tego kleju podzia-
łamy ałunem i powstały osad wysuszymy, otrzymamy rodzaj rogowej masy
stałej, gdy tymczasem klej żywiczny w tychże warunkach daje proszek. Taka
właściwość potęguje jeszcze dobroć opisywanego kleju, gdyż tym sposobem
wzmacnia się sam papier. Tenże klej wskutek lepszego łączenia oddzielnych
włókien, zmniejsza ilość tychże, przechodzących wraz z wodą przez sita, rÓw-
nieź służy jako zaprawa.

(Pat. ameryk. 684985. Tomasz Alfred Haynes w Hoboken, N.-Y., Stany
Zjednoczone.) L. J.

Nowy papier kopiowy.

Aumont otrzymał we Francyi patent, za Nr 310925 na przygotowywanie
nowego rodzaju papieru kopiowego, który kopiuje listy, bez potrzeby poprze-
dniego zwilżania. W tym celu nasyca się papier lub tkaninę mieszaniną, któ-
rą przygotowuje się w następujący sposób: 150 części na wagę wody ogrze-
wamy z 50 cz. gliceryny do 95° C, następnie ochładzamy do 20° C. i dodajemy
25 cz. MgCO3. W czasie nasycania papieru trzeba płyn mieszać, ażeby węglan
nie osiadał na dnie.

W fabrykacyi takiego papieru na dużą skalę, mieszaninę powyższą doda-
je się do masy papierniczej w holendrze, do tkania zaś stosuje się ją wraz
z apreturą. L. J.

PRZEMYSŁ FERMENTACYJNI.

Przygotowywanie sztuczne matki drożdżowej przy pomocy kwasu mlecznego i kwasów
lotnych szeregu tłuszczowego.

Do drożdży oprócz kwasu mlecznego dodajemy jeszcze jakiego kwasu
szerega tłuszczowego w ilości nie mniejszej niż 5% w stosunku do kwasu
mlecznego.

Tym sposobem drożdże są lepiej zabezpieczone od zakażenia, niż przez
dodanie tylko kwasu mlecznego.

(pat. niem. 127355. 16/11-900. Tow. fabr. spirytusu w Berlinie.)

Mieszanina kwasów wspomnianych może też być otrzymana przez fer-
mentacyę drobnoustrojów odpowiednio dobranych. Po skończonej fermentacyi
płyn ogrzewamy celem zniszczenia drobnoustrojów.

% otrzymanego płynu można także pomienione kwasy wyciągać eterem
i po odpędzeniu eteru stosować je jak to wskazuje poprzedzający patent.

(Pat. niem. 127810. Dod. do pat. 127355. 3/VI-900. Tow. fabr. spirytusu
w Berlinie.) K.
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PRODUKTY SPOŻYWCZE I HYGIENA.

Strącanie sernika z mleka zapomocą dwutlenku węgla.

Mleko słodkie, śmietanka lub maślanka rozkładają się na sernik i wolne
od sera mleko w ten sposób, źe do mleka ogrzanego do 70°—100° i znajdującego
się w hermetycznie zamykanych naczyniach wpuszcza się pod silnem ciśnieniem
tyle dwutlenku węgla, aby po wstrząśnieniu lub po zamieszaniu mleka sernik
zupełnie się wydzielił.

(Pat. niem. 126423. 26/X 1900. Salomon Szehely w Budapeszcie). H. M-

Otrzymywanie margaryny za pomocą wosku.

Dla udzielenia margarynie wyglądu i konsystencyi masła, naturalnego, do
tłuszczów stanowiących surowy materyał do otrzymywania margaryny dodaje
się wosku roślinnego albo pszczelego w stanie ciekłym.

(Pat. niem. 124410. 17/VII 1900. August Pellerin w Paryżu). H. M.

Otrzymywanie preparatów spożywczych z ryb.

Rozdrobnione ryby traktuje się rozcieńczonym roztworem węglanu sodo-
wego, przy czem głównie następuje zmiękczenie; chemiczna zaś zmiana zacho-
dzi tylko w w nieznacznej mierze. Następnie masę tę ogrzewa się suchą parą,
przepuszcza przez siatkę, na której pozostają ości, wnętrzności, pęcherze etc.
z otrzymanej w ten sposób cieczy strąca się za pomocą kwasów ciała białkowe.
Po wyprasowaniu w woreczkach płóciennych lub centryfugowaniu masy otrzy-
muje się obok produktu stałego płyn, który po uwolnieniu go od tłuszczu
i stężeniu, suszy się i proszkuje.

(Pat. niem. 126973. 30/VK 1900. Dr. Aleksander Danilewski w Peters-
burgu). H. M.

Sposób otrzymywania stężonych roztworów ciat białkowych w cieple się strącających

Ciała białkowe, np. surowice lecznicze stęża się w taki sposób, że się je
centryfuguje i jednocześnie naprzemian zamraża i odmraża. Wydzieloną wodę,
można usunąć zapomocą syfona.

(Pat. niem. 127152. Dr. August Giirber w Wiirzburgu). H. M.
Otrzymywanie środka antyseptycznego, zawierającego Jod I klej.

3 części jodku potasu i 100 cz. żelatyny rozpuszcza się w 1000 cz. wody.
Do roztworu tego wprowadza się VI? cz. jodu w postaci pary i dodaje środka
do stwardniania żelatyny, jak np. ałunu i t. p. Otrzymaną masę suszy się
i rozdrabnia. Preparat ten może znaleźć zastosowanie do prżysypywania ran.

(Pat. niem. 127515. Max Cohn w.Berlinie). H. M.

TŁUSZCZE, OLEJE, MYDŁA, POKOSTY, LAKIERY, GUMY, KAUCZUK.

Odbarwianie i konserwowanie ciał tłuszczowych.

Odbarwianie olejów uskutecznia się zapomocą nadtlenku chloru i nadman-
ganianu potasu. W tym celu przepuszcza się przez olej strumień nadtlenku chloru.
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otrzymanego przez działanie kw. siarczanego 62° Be na chloran potasu; w pe-
wnych razach dobrze jest ogrzać olej.

Jeżeli olej jest obojętny, utworzony kw. solny zobojętnia się węglanem
wapnia. Jeżeli olej był traktowany siarczkiem węgla, po zastosowaniu nadtlenku
chloru następuje traktowanie nadmanganianem potasu. Na 100 I oleju dolewa
się 200 I wody i 2 I kw. solnego, i mieszając ciągle, dodaje powoli 5% roztwór
nadmanganianu w ilości 2 do 5 I na każde 100 kg. Manipulacya trwa 2 do
3 godzin, poczem olej zlewa się i przemywa gorącą wodą.

(Pat. franc. 304659. 18/X 1900-18/1 1901. Jan Effront). S. J.

Sposób oczyszczania tłuszczów i olejów zwierzęcych I roślinnych.

Na tłuszcze lub oleje, znajdujące się w szeregu zbiorników, działa się
parą wodną w taki sposób, że wchodzi ona naprzód do prawie zupełnie wol-
nego od zanieczyszczeń tłuszczu, skąd przechodzi do coraz to mniej oczyszczo-
nego a wreszcie spotyka się z produktem zupełnie jeszcze surowym.

Sposób ten, oparty na zasadzie przeciwnych prądów i stosowany już
w innych gałęziach przemysłu, sprowadza oszczędność w parze i daje produkt
lepszy pod względem zapachu i smaku.

(Pat. niem. 127492. 1/HI 1900. Emilian Rocca w Marsylii). S. J.

Sposób otrzymywania środka zastępującego pokost.

Mieszaninę sernika z roztworem mydła i wapnem gazowem wygniata się,
następnie dodaje terpentyny i rozcieńcza wodą do odpowiedniej konsystencji.

(Pat. niem. 129037. 28/XI 1900. Szymon Ammundsen w Kopenhadze).
S. J.

Otrzymywanie z kalafonii preparatów zastępujących twarde żywice.

Rozsypany w cienkiej warstwie proszek czystej kalafonii lub kalafonianu
pewnych metalów albo wreszcie jej związku estrowego ogrzewa się do tempe-
ratury, leżącej poniżej punktu topliwości odpowiedniego związku i przez dzia-
łanie nań tlenem przeprowadza w wyżej topiący się produkt.

(Pat. niem, 128,034. 4/III 1900. Dr. E. Schąal i dr. M. Schaal w Feuer-
bach pod Sztutgartem). S. J.

Sposób oczyszczania od kwasów i klarowania tłuszczów.

Sposób ten, przystosowany szczególniej do ol. kokosowego, opiera się na
spostrzeżeniu, że nawet w t. około 100° tłuszcz obojętny prawie nie zmydla
się, kwasy wolne przeciwnie ulegają natychmiastowemu zmydleniu, jeżeli wpro-
wadzimy do oleju mleko wapienne w bardzo wielkiem rozdrobnieniu. W tym
celu używają rozpylacza pewnego, który umożliwia wprowadzenie mleka wa-
piennego w wielkim stopniu rozdrobnienia, poczem pozostałą emulsyę klaruje
się w znany sposób, przepuszczając powietrze.

(Pat. niem. 125993. 9/XI 1900. Wilhelm Jiissen w Budenheim n. R.).
S. J.
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Otrzymywanie żywic siarkowych.

Żywice, zawierające siarkę otrzymuje się przez działanie chlorku siarki na
kalafonię.

(Pat. niem. 126966. 1/1 1901. Fabr. chem. Gross-Weissandt w Weissandt,
Anhalt). S. 3.

Tkaniny nieprzepuszczające wody.

Gdy dotychczas robiono tkaniny całe nieprzemakalnemi, według nowo-
wynalezionego sposobu nieprzemakalnemi można uczynić tylko włókna, a od-
stępy między niemi pozostawić wolne, co umożliwia transpiracyę wydzielin
skórnych i czyni tkaniny te bardzo odpowiedniemi na wierzchnie ubrania
wełniane; do tkanin bawełnianych poniżej opisany sposób nie może być stosowa-
ny. Metoda J. Rudolfa (pat niem. 112943) przedstawia się w sposób następu-
jący: Za pomocy maszyny emulsyjnej Haubolda lub Lavala przyrządza się
emulsyę wodną substancyj takich jak parafina, palmityna, stearyna, ich związ-
ki z metalami, wosk roślinny lub pszczeli; pod względem rozdrobnienia
emulsya taka podobna jest do roztworu tłuszczów w mleku. Wrącą emulsyą
napawa się tkaninę i suszy; po wyparowaniu wody podczas suszenia, substan-
cye stałe topią się i przenikają włókna.

Po przygotowanej w taki sposób tkaninie woda toczy się kroplami, nie
zwilżając jej; zwilża i przechodzi częściowo przez tkaninę tylko wskutek ener-
gicznego moczenia, lecz później wysycha prawie natychmiast. Tkaniny takie
nie mną się od wilgoci, jak zwyczajne.

(Revue d. prod. chim. 1902, Nr 5). S. J.

Nowy sposób fabrykacyi mydeł żywicznych za pomocą roztworu żywicy w fenolu lub
związkach homologicznych.

Przedmiotem patentu jest fabrykacya mydeł z dużą zawartością wolnej
żywicy. W tym celu żywicę rozpuszcza się w fenolu i dodaje alkali, lub
też roztwór dodaje się do mydła obojętnego lub zawierającego mało wolnej
żywicy.

S p o s ó b w y k o n a n i a : 100 części potłuczonej kalafonii ogrzewa się do
100° z 20 cz. surowego fenolu (p. wrz. 190°—200°) i mieszając ciągle, dodaje
roztwór 9,5 cz. palonego węglanu sodu w 20 cz. wody. Ogrzewa się niedługo;
reakcya jest skończona, gdy masa pieni się. Roztwór ten wlany do wody
tworzy z nią odrazu jednostajną emulsyę w t. 60"—70°.

Węglan sodu można zastąpić 12,6 cz. ługu sodowego 43° Bś lub 37 cz.
amoniaku stężonego c. wł. OftSb. Inny sposób jest następujący: 100 cz. żywi-
cy emydla się 15 cz. wodzianu sodowego", w otrzymanem mydle znajduje się
25% wolnej żywicy; do tego mydła stopionego w 1.100° dodaje się gorącego roz-
tworu 25 cz. żywicy w 5 cz fenolu. Wszystko wlewa się do wody 60°—70° i otrzy-
muje się jednostajną emulsyę.

(Pat. franc. 292851. 27/IX 1899—5/1 1900. Dreher z Fryburga W. Ks.
Badeńskie). 8. J.
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BARWNIKI, BIELARSTWO, FARBIABSTWO, DRUKARSTWO, APRETURA.

Tanindygotyna.

C. Kurz, usiłując usunąć niedogodne laki mineralne z druku wywabowe-
go na tkaninach farbowanych indygiem, zastosował już w r. 1897 z pewnem
powodzeniem czerwień paranitranilinową; obecnie zaś obmyślił w tymże celu
taninowe ochrony białe i kolorowe pod indygo. Tanina dodana do roztworu
indyga zredukowanego strąca je w zupełności, tworząc osad biały i filtrat pra-
wie bezbarwny w razie użycia syntetycznego lub wyborowego gatunku indyga
naturalnego (Bengal), W razie użycia indyga pośledniego gatunku powstaje osad
szarawy, a filtrat (np. kurpach) zabarwia się obecnemi brunatniakiem i czer-
wienią indygową, na które tanina wcale nie działa.

Dla otrzymania tego nowego ciała, nazwanego tanindygotyna, Kurz po-
stępuje w sposób następujący: 25 g indyga syntet. w proszku zarabia 200 g
wody gorącej, dodaje mleka wapiennego z 38 g CaO i 150 g wody wrącej,
potem stopniowo, ciągle mieszając, 19 g pyłku cynkowego i 50 cm3 wody. Po
uzupełnieniu wodą do 1 I w 80" kłócimy od czasu do czasu, ogrzewamy przez
1 godz. na kąpieli wodnej w 80° i odstawiamy do utlenienia. Nazajutrz prze-
mywamy osad wodą letnią (30° C.) 3—4 razy i dekantujemy; w celu uniknięcia
utleniania operujemy w naczyniach zamkniętych lub zakorkowanych, a ciecz od-
dzielamy zapomocą syfonu. W końcu dodajemy 25 g taniny w proszku i 200 g
wody 50° C, poczem niema już obawy utleniania i można dowolnie, bez po-
śpiechu, filtrować, przemywać i dekantować.

Otrzymana tym sposobem pasta biała tanindygotyny w ilości około 200 g
daje się przechowywać w naczyniach zamkniętych przez czas nieograniczony.

Stosować ją można w druku bezpośrednio t. j . nie posiłkując się żadną
inną zaprawą; tanina wchodząca w skład tego związku utrwala tanindygotynę
na włóknie podczas parowania w ciągu zaledwie kilku minut, gdy użyto samego
tylko indyga. W kombinacyach z innemi kolorami czas parowania odpowiednio
się zmienia.

Pasta wystawiona na działanie powietrza powoli utlenia się, wytwarzając
inny związek: tanindygo, które kolorem swym niebieskim odpowiada indygu
i może być według sposobu Schliepera i Bauma drukowane, lecz z wynikiem
gorszym od indyga zwykłego. Dla otrzymania ochron wyżej wspomnianych
Kurz drukuje na tkaninie białej dostateczną ilość taniny, odpowiednio zagęsz-
czonej, suszy i farbuje indygiem. Dodając do tej ochrony białej barwników
zasadowych, otrzymujemy żywe ochrony kolorowe; np. róż składa się z 150 g
zagęszczalnika (z małą domieszką kaolinu), 75 g taniny w proszku, 10 g roda-
miny 6G i 76 g kw. octowego 7° Be. Po druku łatwym do wykonania i wy-
parowaniu 1 godz. farbujemy indygiem, przepuszczamy przez kwas, do którego
dodać można soli antymonowej, pierzemy i suszymy.

(Rev. gen. d. mat. color. 1902, str. 76—77.) igb.

0 chromalinie D, 25°.

Firmy Eberle i S-ka w Stuttgarcie i Alf. Huillard w Suresnes we Fran-
cyi, wyrabiają od pewnego czasu preparat, zwany chromaliną D płynną, ma-
jący zastąpić octan i fluorek chromu w drukarstwie.
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Według pat. franc. 291471 chromalina otrzymuje się przez redukcyę kw.
chromowego gliceryną lub innemi wielohydroksylowemi związkami szeregu tłu-
szczowego w warunkach, w których możliwem jest częściowe tylko utlenienie
tych substancyj. Związek chromowy bardzo mało rozpuszczalny w tych wa-
runkach staje się rozpuszczalnym w obecności małych bardzo ilości kwasów
organicznych lub mineralnych. Tlenek chromu w chromalinie połączony jest
w większej części z pośredniemi produktami utlenienia alkoholów wieloatomo-
wych, np. aldolami i oksykwasami o charakterze słabokwasowym. Efekt kolo-
rystyczny, otrzymywany z chromalina większy jest od otrzymywanego zapo-
mocą octanu lub fluorku chromu; jako przykład można przytoczyć brunatniak
antracenowy, który utrwalony zapomocą chromaliny daje ciemny odcień bru-
natny bardzo ładny, gdy z fluorkiem i octanem powstają odcienie jaśniejsze
mniej ładne i czyste. Wynik ten zależy od zawartości tlenku chromu, gdyż
chromalina 25° zawiera go tylko 7,5%, gdy octan 20°—11,5%, a fluorek—40%.
Przyczyna różnego wyniku leży w różnej trwałości trzech soli; octan a szcze-
gólniej fluorek są trwałe i nie ulegają dysocyacyi przez ogrzewanie roztworów
wodnych. Przeciwnie chromalina rozkłada się już przez rozcieńczenie, a jeszcze
łatwiej przez ogrzewanie. Dlatego pierwsze dwie sole podczas parowania tylko
częściowo wchodzą w reakcyę z kwasami barwników, chromalina zaś całkowi-
cie. Sprzyjającą okolicznością jest także to, że organiczne produkty rozkładu
chromaliny są łatwo rozpuszczalne w wodzie i łatwo je wydalić z włókna za-
pomocą zwyczajnego przemywania, nie działają przytem na włókno, czego na-
leży się obawiać w obecności kw. fluorowodorowego.

Firma Eberle wyrabia obecnie także chromalinę w stanie stałym, której
sposób użycia jest taki sam jak i chromaliny płynnej.

(Alfred Abt.—Monit, scient. 724, str. 288.) S. J.

Ochrony pod farby parowe na wełnie.

Pyłek cynkowy zastosowany został do redukcyi barwników jako też do
wywabów w drukarstwie po raz pierwszy przez Duranda z Bazylei, który w r.
1864 demonstrował przed prof. Hoffmanem z Londynu przemianę rozaniliny
w leukanilinę. Przeobrażenie to, jak wiadomo, nie jest trwałe, wiele leuko-
związków pod wpływem powietrza i światła utleniając się, przybiera barwę
swoje pierwotną. Do druku więc wywabowego lub ochronowego zapomocą
pyłku cynkowego niektóre grupy barwników wcale się nie nadają, jak np. błę-
kit metylenowy, fiolet 170 i inne zasadowe. Natomiast barwniki kwaśne, głów-
nie ponsy i oranże azowe, a także fiolety i zielone, ulegając pod wpływem
pyłku cynkowego zniszczeniu, służą wybornie jako ochrony. Renę Koechlin
postępuje w taki sposób:

Na chlorowanym muślinie wełnianym drukuje ochronę białą złożoną z 6 Z
roztworu gumy „Ghatti", 4 I wody, 2 kg kaolinu i 2 kg pyłku cynkowego. Na-
stępnie napawa gładkim walcem drukarskim farbą również gumą zagęszczoną,
suszy w izbach gorących i po zwilżeniu tkaniny paruje ją i pierze jak [zwykle.
Z barwników Koechlin zaleca: pons N2R (Poirrier), granat*do vdruku1(Poirrier),
fiolet kwaśny 7B, 4BN (Bad. fabr.), oranż G i zieleń na światło S, z dodatkiem
małej ilości kw. winnego lub octowego.

Dla otrzymania ochron barwnych należy tylko do ochrony białej dodać
barwników nie ulegających redukcyi, albo nie redukujących się trwale np. ta-
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kich jak karmin indygowy, szakłak, tioflawina, fosfina, azokarmin, safranina
i t. p.

P. Depierre zdając sprawozdanie z powyższej metody, złożonej przez R.
Koechlina towarzystwu miluskiemu w liście ochronnym Nr 635, wspomina, że
już w r. 1866 używał pyłku cynkowego do druku wywabowego na wełnie, na
tle fuksynowem według przepisu: 100 g gumy, 5 <? gliceryny, 75 g pyłku cynko-
wego i 20 g winianu anionowego.

(Buli. de Mulhouse 1901, str. 566—569.) igb.

PRODUKT! ORGANICZNE.

Wyrób krochmalu zapomocą ługu i prądu elektrycznego.

Ziarna pszenicy macza się w roztworach o coraz to zmniejszającej się za-
wartości alkalij; poczem się je miele i poddaje działaniu prądu elektrycznego,
który niszczy szkodliwe fermenty i jednocześnie działa bieląco.

(Pat. niem. 127723. 8/II 1901. G. Leconte i Tow. Elektro-Cukr. w Pa-
ryżu). A.

Otrzymywanie Jodochinonu z jodocynchoniny.

Bardzo rozcieńczony wodny lub alkoholowy roztwór soli chininy lub cyn-
choniny zadaje się roztworem chlorku jodu w kwasie solnym; roztwór się od-
barwia a z powstałego płynu związki jodowe chininy lub cynchoniny strąca
się ługiem. Mogą one znaleźć pewne zastosowanie w medycynie.

(Pat. niem. 126 796. 15/YI 1900. E. Ostermayer w Erfurcie). A.

Sposób wydzielania sernika I substancyj białkowych z mleka.

W fabrycznem otrzymywaniu sernika wywołujemy zsiadanie się zbie-
ranego mleka za pomocą podpuszczki, kwasów siarczanego, solnego, fosforo-
wego, lub wreszcie soli mineralnych, jak np. siarczanu magnezu. Jean i Bou-
gard stwierdzili, źe w razie użycia podpuszczki w płynie pozostaje jeszcze dosyć
dużo substancyi białkowych, wskutek czego wydajność sernika mniejsza jest od
normalnej. Użycie kwasów mineralnych również powoduje poważne niedogod-
ności. W tym razie, gdy zsiadanie np. wywołano kw. siarczanym, w serniku
pozostaje siarczan wapnia, który trudno wydzielić; prócz tego pozostała ser-
watka nie może być użyta do fabrykacyi laktozy lub kw. mlecznego, bowiem
pod wpływem fermentacyi z siarczanu wapnia tworzą się siarczki i wydziela się
siarkowodór, co sprowadza rozwój bakteryj siarkowych i przeszkadza fermenta-
cyi mlecznej.

Przez użycie znów kw. solnego w pozostałym od zsiadania płynie znaj-
dują się chlorki, których wydzielenie połączone jest z manipulacyami kosz-
townemi.

Według nowego sposobu strącenie sernika i jego pochodnych białkowych
uskutecznia się za pomocą kwasów mlecznego lub krzemofluorowodorowego,
użytych razem lub oddzielnie. W praktyce oddaje się pierwszeństwo kw.
mlecznemu, ponieważ sole jego: mleczan wapnia i laktofosforany dadzą się łatwo
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wydzielić z sernika i ponieważ przytem nie wprowadza się do serwatki żadnej
nowej substancyi, któraby mogła przeszkadzać następnemu przerobowi na laktozę
lub kw. mleczny.

Ilość użytego do strącenia kwasu mlecznego powinna wogóle być ściśle
dostateczną do rozłożenia fosforanów, które warunkują rozpuszczalność sernika
w mleku. Zsiadanie mleka wywołuje się w kadziach drewnianych, ażeby unik-
nąć tworzenia się mleczanów metalicznych, i najlepiej, szczególniej gdy otrzy-
mujemy sernik do celów przemysłowych, w t. 45° C; w tej temperaturze zsiadanie
się mleka zbieranego lub maślanki jest bardziej zupełne i szybkie.

Sernik można otrzymać z twarogu, należy tylko wydzielić z niego pod-
puszczkę, kwasy wolne, laktoalbumin nierozpuszczalny w węglanach alka-
licznych, oraz znajdującą się w twarogu serwatkę. W tym celu twaróg rozra-
bia się w wodzie lub mleku zbieranem, poczem dodaje alkalii (wodzianów sodu,
potasu, amoniaku, wapna i ich związków alkalicznych) w ilości dostatecznej do
przeprowadzenia w stan rozpuszczalny.

Otrzymany roztwór alkaliczny strąca się kw. mlecznym lub fluorowodo-
rowym, uźytemi oddzielnie lub jednocześnie w opisanych powyżej warunkach.
Wydzielony sernik przemywa się wodą, ażeby usunąć kwasy niezwiąząne i sole
rozpuszczalne, a wreszcie suszy.

(Jean i Bougard. Revue d. prod. chim. 1902, Nr. 7). S. J.

Otrzymywanie bezwodnika kwasu octowego.

Zamiast chlorków kwasowych jak np. chlorku sulfurylu, SO.Cls, działamy
bezpośrednio chlorem na sole kwasu octowego w obecności dwutlenku siarki.

(Pat. niem. 127350. 26/YI-900. Fabr. farb porz. F. Bayer i S-ka.) A.

CHEMIA ANALITYCZNA.

Oznaczanie ozonu.

Najlepszą i najściślejszą metodą oznaczania ozonu byłoby ważenie go
które da się wykonywać nawet jeżeli zmieszany on jest z tlenem. Ważenie'
ozonu wymaga jednak ściśle określonych warunków, które nie zawsze mogą
być zachowane, szczególniej w technice.

Z pomiędzy objętościowych metod oznaczania ozonu najbardziej rozpo-
wszechniona zasadza się na wydzieleniu jodu przez ozon z roztworu jodku po-
tasu. Zwykle przytem do wodnego roztworu tej soli dodają równoważną ilość
kw. siarczanego lub octowego i dopiero przepuszczają ozon. W tych warun-
kach jednak mianowanie wskazuje więcej ozonu, niż bezpośrednie ważenie; reak-
cya z ozonem nie może się tu więc wyrażać równaniem O3+2HI=O2-|-H2O4J2,
jak zwykle przypuszczają. Należy przeto zmienić sposób postępowania, miano-
wicie przepuszczać ozon do obojętnego roztworu jodku potasu i dodać do tegoż
odpowiednią ilość kw. siarczanego przed mianowaniem. Modyfikacya ta daje
liczby, zgadzające się dobrze z rezultatami bezpośredniego ważenia; daje ona
przytem odrazu wartość końcową, gdy, w razie użycia do absorbowania ozonu
zakwaszonych roztworów jodku potasu, roztwór odbarwiony tiosiarczanem sodu
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niebieśzczeje znów po upływie kilku minut i odbarwia się ostatecznie dopiero
po 24 godzinach. Zarzuty Bruncka co do działania ozonu na obojętny jodek
potasu, mianowicie, źe może przytem powstawać nadtlenek potasu, że nastę-
pują* straty ozonu, nie posiadają należytego uzasadnienia.

Dlaczego przez działanie ozonu na kwaśny roztwór jodku potasu wy-
dziela się znacznie więcej jodu, trudno wytłumaczyć. Być może, że mamy tu
do czynienia z reakcyą katalityczną, w której ozon zwiększa szybkość rozkładu
kw. jodowodorowego pod wpływem tlenu. Objaśnienie to nie tłumaczy jednak
powtórnego zjawienia się niebieskiego zabarwienia płynu po mianowaniu, któ-
re może nastąpić tylko wskutek obecności nadtlenku wodoru. Można więc
przypuścić, źe ozon działa na kw. jodowodorowy według równania:

4O3+10HJ-|-H2O=5J2+HłO,+5H3O-f3O3.

Taki pogląd wyjaśnia nietylko jakościowo, lecz ilościowo wyższość reak-
cyi, t. j . ilość wydzielonego jodu, utworzenie przez się nadtlenku wodoru i t. d.
lecz i przeciw niemu można podnieść zarzuty.

(A.. Ladenburg i R. Quasig. Ber. d. deut. chem. Gres. XXXIII, str. 1184;.
S. J.

Oznaczanie arsenu w węglu i koksie.

Poniższa metoda ma na celu oznaczanie arsenu lotnego i związanego
w materyałach opałowych.

Rurę z trudno topliwego szkła długości około 50 cm, otwartą z jednego
końca, wyciągamy w odległości około 10 cm od drugiego w ten sposób, ażeby śre.
dnica wynosiła około 2 mm; następujące 2 cm tworzą rodzaj rezerwoaru kulistego,
a dalsze 5 cm są również wyciągnięte w długą rurę o średnicy 2—3 mm. Rurę
tę zginamy kilka razy pod kątem prostym i zapomocą korka kauczukowego
łączymy z płóczką, w której znajduje się rozcieńczony kwas siarczany, nie za-
wierający arsenu; płóczka połączona jest z pompą. Do rury w bliskości wol-
nego końca wkładamy 5—15 g materyału opałowego w kawałkach wielkości
grochu. Ogrzewamy umiarkowanie na zwykłym ruszcie do spalania, wciągając
zlekka. Po wydzieleniu całkowitej wilgoci, żarzymy silnie, poczynając od wol-
nego końca; ażeby osięgnąć spalenie zupełne, ogrzewamy około 3 godzin; po-
piół jest prawie bezbarwny lub słabo czerwonawy, Po ochłodzeniu, w popiele
oznaczamy arsen związany trwale. Zawartość rezerwoaru kulistego rozpuszcza-
my w kw. siarczanym i przenosimy zapomocą pipetki do płóczki, której zawartość
doprowadzamy do określonej objętości. W części płynu oznaczamy arsen za-
pomocą przyrządu Marsha i rezultat obliczamy w stosunku do całej ilości; w ten
sposób oznaczamy arsen lotny w badanym opale.

Popiół miałki sproszkowany ogrzewamy przez kilka minut w małej kolbie
z rozcieńczonym kw. siarczanym, poczem zostawiamy w spokoju przez 12 go-
dzin. W warunkach tych wydzielający się zawsze siarkowodór redukuje arsen
na związki arsenawe. Płyn doprowadzamy wtedy do oznaczonej objętości,
i w pewnej części jego ogrzanej na kąpieli wodnej dla wydalenia siarkowodo-
ru oznaczamy arsen; rezultat daje zawartość arsenu trwale związanego.

Oto rezultaty kilku oznaczeń, obliczone na 1 kg substancyi:
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Arsen lotny Arsen związany trwale
Antracyt 0,53 mg 3,77 mg
Miał koksowy 1,48 „ 66,23 „
Koks gazowy 2,96 „ 66,23 „

(R. F. W. Smith i R. L. Jenks.—Monit, scient. 724, str. 311.) S. J.

SPROSTOWANIA.

1) Użyty wielokrotnie na str. 365
i 366 spółczynnik szybkości powinien
być oznaczony przez małe „k" i „k'",
a stała równowagi przez duże „K".

2) Zdanie na str. 368 w. 14 od gó-
ry: „na podstawie tego cośmy powie-
dzieli wyżej o procesach odwracal-

nych" powstało przez przeoczenie z po-
wodu skrócenia artykułu O powino-
wactwie chemicznem z większej roz-
prawy, wygłoszonej przez autora na
jednem z posiedzeń Sekcyi chemicznej,
gdzie obszerniej o zjawiskach odwra-
calnych było mówione.

Geny bieżące niektórych
Komunikowane redakcyi przez

Rb. i kop.

Ałun pud
Amoniak, c wł. 0,910 100 f.

» 0,960
Antymon Regulus, angielski,

Gdańsk 100 kg
Antymon Regulus, japoński,

Gdańsk „
Benzol pud
Biel cynkowa LZ (ziel. piecz.) bOkg.

v „ „ (czerw, p.) „
„ „ „ (szara piecz.) „

Biel ołowiana I, chem. cz. pud
. 11

Boraks kryst. „
Cerezyna biała „

„ żółta
Chloran potasu „
Chlorek amonu w proszku „

subl.
„ cynawy

bielący
potasu, 90—95% 100 f.

Cyna Banca, Gdańsk 100 kg
Cynk Łazy, Sosnowice „

„ Giesche.WH, Sosnowice „
» » PH „ „

Cyanek potasu 95—98% pud
Dwuchromian potasu „

sodu

1,40
11,00
5,00

25,92

25,92
8,00

13,15
12,65
12,15
3,40
3,20
4,00

13,00
12,00

9,45
5,00
9,40

18,50
2,25
4,00

111,10
—

17,01
16,08
22,00

8,00
—

produktów chemicznych.
sprzedawców warszawskich.

Dwuwęglan sodu angielski
Emetyk mielony tech.
Eter
Fosforan amonu
Glejta w łuskach, kaw. lul

Glin
Gliceryna surowa
Gliceryna biała

„ chem. czysta
Jod,
Kainit
Kamień winny półkryst.
Kaolin l a
Krochmal kartoflany

„ pszenny
„ ryżowy

Kwasy:
arsenawy
azotowy 36°B,

Rb

M

*»

pud
M

) miel.
50 kg

pud
f)

ł ł

funt
100 f.

pud.
100 f.

pud
«

n

100 f.
fluorowodorowy 50%, pud netto
octowy techn. 25°/0 „

„ 30-32% ,
50°/„ „
60% „

. 80% „
karbolowy 20—25%

25—30%
30—35%

»
n

Vi

pud
n

fl

. i kop

3,20
17,10
14,50
24,00

8,25
—

7,00
8,50

11,00
5.20
0,90

12,00
1,25
2,00
3,80
5,60

8,00
5,00

12,75
1,75
2,25
3,50
4,50
6,50
1,30
1,35
1,40
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Rb, i kop.
Kwasy:

siarczany 66°Be 100 f. 2,30
solny 20—22° Be „ 1,80
szczawiowy pud 6,50

Łój wołowy australijski „ 6,20
„ barani austr. „3 korony" „ 6,30
„ kostny, ekstr. benzyną pud 4,80

Miedź w blokach „Mansfeldzka,"
100 kg Aleksandrów 53,93

„ w blokach amerykańska BER
100 kg Gdańsk 53.58

„ w blokach australijska „Wal-
laroo," 100 kg Gdańsk 53,93

„ w blokach ameryk, elektrolit
100 kg Gdańsk 52,66

Miedź w blokach chilijska „Lota"
100 kg Gdańsk —

„ w blokach japońska „Furrka-
wa" 100 kg Gdańsk — Soda

Mima ołowiana, ch. czysta 50 kg 10,50
techn. „ 7,50

Nafta bez beczki pud 1,30
Octan sodu techn., pud netto 3,60 »

ch. cz. „ „ 4,50
„ wapnia czarny 60—63% pud 1,27'A

szary 80—82% „ 2,20
Odpadki naftowe „ 0,70
Oleina newska „ 6,75
Olej kokosowy „Cochin' „ 7,00

Ceylon I „ 6,40
„ Ceylon II „ 6,50

konopny „ 5,50
lniany „ 6,75
mineralny N 1 Szybajewa „ 1,25

N2 „ 1,20
palmowy „Lagos" „ 6,50

„ rafinowany „ 6,50
palmkernowy „ 6,30
rycynowy tech. „ 6,85

„ medyczny „ —
rzepakowy surowy „ 6,20

„ rafinowany „ 6,70
słonecznikowy „ 6,60
sezamowy N» 1 „ 9,75

Ołów Priedrichshiitte 100 kg
Sosno wice 11,92

Parafina pud 8,00

100 f.
pud

Podsiarczyn sodu
Pokost kreozotowy
Potaż kazański

„ melasowy 80—82%
Potaż gryzący oczysz. w łask.

„ płynny
Saletra
Sadze
Siarczek sodu
Siarka
Siarczan amonu, 20% N

cynku
glinu
magnezu ,
miedzi 100
potasu, 90%
sodu pud
żelaza 100 f.

amoniakalna 98 — 100%
w workach 6 pud., pud

„ amoniakalna w beczkach
30 pud., pud

„ kaustyczna76% w bębnach
20 pud. pud

Sól anilinowa „
Spirytus drzewny 90% „
Stearyna odeska w taflach

Rb. i kop.
pud 2,85

4,50
2,20
2,50

30,00
4,00
4,40
5,50
1,40

. 1,60
100 f.

pud

Superfosfaty. 16—17% 100 f.
Syrop kartoflany pud
Szkło wodne 36° B

„ 40° B
* 60° B

„ „ w proszku
Tanina
Terpentyna zwyczajna

„ francuska
Tran biały

„ żółty
„ garbarski

Węglan amonu
„ magnezu

Węglik wapnia, bębny 100 kg,
. 50 kg

Zelazocyanek potasu
Żelazicyanek potasu
Żywica amerykańska G 122 f.

H
W ł» X

6,70
4,50
1.10
0,80

f. 12,50
4,25
0,76
1,40

1,35

1,40

2,80
9,00

11,00
9,25
1,36
2,65
0,75
0,85
0,95
1,00

20,60
2,20
7,70

13,00
10,50
4,30
9,30
8,50
4,50
4,75

12,50
32,00

5,50
5,60
5,80

TREŚĆ: Przegląd literatury chemicznej przez A., S. J., J. G., T., S. N., L. J.,
K., H. M., igb.—Sprostowanie.—Ceny bieżące niektórych produktów chemicz-

nych.

Wydawca J. Leski Redaktor Br. Znatowicz
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