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Znana od lat niepamiętnych sztuka garbarska była na początku
ubiegłego stulecia tem, czem i w wiekach średnich, a mianowicie rze-
miosłem, nie noszącem cech przemysłu wielkiego. Wiek dziewiętnasty,
który, jak wiadomo, zapisał się niezatartemi zgłoskami w dziejach wy-
twórczości ludzkiej, wspierany znakomitemi zdobyczami chemii, mecha-
niki i technologii, przekształcił do niepoznania wszelkie formy przemy-
słu ludzkiego, nadał mu odrębne cechy, wykształcił nowe metody,
zbadał istotę procesów chemicznych, zachodzących podczas przeróbki
materyałów surowych, stworzył nowe gałęzie wytwórczości ludzkiej
i w wspaniałym swym rozwoju nie pominął i garbarstwa, przeciwnie
przekształcił je zupełnie i wciągnął do szeregu przemysłu wielkiego.

Rutyna i brak wykształcenia wśród garbarzy, nieznajomość sto-
sunków wszechświatowych i istoty procesów garbarskich długi czas
stanowiły poważną przeszkodę dla rozwoju garbarstwa i, kiedy tkactwo,
garncarstwo, farbiarstwo już na początku ubiegłego stulecia przybrały
wszelkie cechy przemysłu wielkiego, w garbarstwie dopiero od połowy
dziewiętnastego wieku dają się uczuwać świeższe prądy, a ostatnie lat
trzydzieści dokończyły przewrotu.

Garbarz dzisiejszy porzucił skórę rzemieślnika, począł stosować
maszyny, posługuje się materyałami surowemi, pochodzącemi z dalekich
krańców kuli ziemskiej, pilną zwraca uwagę na położenie rynku wszech-
światowego, zmienia dowolnie metody garbowania, stosuje rozmaite
garbniki, zależnie od ich ceny chwilowej, a kombinując ich własności,
wytwarza różnemi sposobami towar jednolity, pozwalający mu przyj-
mować udział we wszechświatowej konkurencyi. Rozwój środków ko-
munikacyjnych, konieczność liczenia się z innemi państwami, wymaga-
nia handlowe z jednej strony, a poznanie istoty procesów garbarskich,
własności skóry surowej i garbników—z drugiej strony, pozwoliły gar-
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barstwu przybrać w ostatnich latach trzydziestu jego obecną postać
i przekształciły drobne warsztaty o pracy ręcznej w olbrzymie fabryki,
zatrudniające setki, a nawet tysiące robotników z szeregiem maszyn
pomocniczych, poruszanych siłą wody, pary lub elektryczności i wysy-
łające swoje wyroby o setki mil od miejsca ich wytwarzania.

Dla zastanowienia się nad rozwojem i obecnym stanem, garbar-
stwa przejdźmy pobieżnie poszczególne fazy przeróbki skóry surowej
w wyprawną i zatrzymajmy się początkowo na chemicznej stronie pro-
cesu garbowania, przechodząc później do mechanicznej części i koń-
cząc cechami ekonomicznemi i handlowemi.

Jedną z najważniejszych zdobyczy współczesnego garbarstwa jest
bez wątpienia świadomość, że należyte zabezpieczenie skóry surowej
od rozkładu i zapobieganie procesom gnilnym wyrokuje przedewszyst-
kiem o wydajności skóry wyprawnej. Strata substancyi skórnej w pier-
wszych fazach przeróbki podczas moczenia, czyszczenia lub zadębiania
niczem później powetować się nie da, a sztuczne obciążanie skóry
przez nadmiar garbników, tłuszczów lub domieszek mineralnych
pozornie tylko zapobiega złemu, mszcząc się na dobroci i trwałości
towaru. To też obecnie nie spotykamy w garbarniach starych moczek,
napełnionych brudną wodą z domieszką gnijącej krwi, kurzu, części
organicznych; proces moczenia i zmiękczania skóry surowej odbywa
się w wodzie czystej, często zmienianej, a przekładanie i poruszanie
skór w kadziach sprzyja przyspieszeniu moczenia i oczyszczania. W ra-
cyonalnie prowadzonej garbarni skóra po dwu dniach najdalej powinna
wychodzić z kadzi zupełnie oczyszczona z krwi i brudu bez straty ciał
białkowych i tkanki łącznej i tak zmiękczoną skórę poddaje się dopie-
ro dalszym operacyom, mającym na celu rozluźnienie jej budowy i po-
zbawienie włosa. Jak niegdyś, tak i dziś głównym czynnikiem w tym
procesie wapnienia jest tlenek wapniowy, rozpuszczony w wodzie; dłu-
gie wapnienie wywołuje zjawisko gnilne, stratę materyi skórnej i zby-
tnie rozluźnienie tkanki; krótkie natomiast nie pozwala usunąć z ła-
twością włosów, skóra wychodzi z kadzi zbyt zwartą i ścisłą i nie
przyjmuje następnie w dostatecznej ilości garbnika. W celu skrócenia
i ułatwienia tego procesu poczęto w połowie ubiegłego stulecia stoso-
wać wapno t. zw. gazowe, otrzymane jako produkt uboczny podczas
oczyszczania gazu oświetlającego i zawierające wodorotlenek i cyanek
wapniowy, a także dodawano do wapna sody, dwusiarczku arsenu (re-
algaru), popiołu i t. p. Badania Schroedera i Schmitz-Dumonta *) wyka-
zały, że dwusiarczek arsenu działa tu jedynie dlatego, że wytwarza z tlen-
kiem wapniowym wodorosiarczek wapniowy, silnie rozluźniający włos
i tkankę skórną. Zmiana systemu oczyszczania gazu oświetlającego

0 Dingl. polyt. Journ. 1896, 300, zesz. 7.
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i brak z tego powodu wapna gazowego zmusiły przemysł garbarski
do szukania innych środków, których dostarczył mu przemysł chemi-
czny pod postacią siarczku sodowego i wapniowego. Ten ostatni pod
nazwą „calcius" dostarcza fabryka sody wHruszawie; produkt wymie-
nionej fabryki—uboczny w procesie sodowym Leblanca—zawiera wo-
dorosiarczek wapniowy i doskonale odpowiada swemu przeznaczeniu.
Z innych sposobów, wymienić tu wypada patent Gullmanna (pat. niem.
Nr 102643), według którego traktować należy skórę surową kolejno
chlorkiem wapniowym i ługiem sodowym lub odwrotnie, wskutek
czego wodzian wapniowy dokładnie przenika skórę i nadzwyczaj
szybko rozluźnia ją i pozbawia włosa.

Skóry, przeznaczone na obuwie lub mające zachować mięk-
kość i sprężystość, podlegają po należytem zwapnieniu zaprawianiu,
które ma na celu usunięcie resztek wapna z tkanek oraz ostateczne
przygotowanie skóry surowej do przyjmowania garbnika. Od dawna
używano dwu rodzajów zaprawy, a mianowicie kwaśnej—przygotowa-
nej z otrąb fermentujących lub mąki, zalanych ciepłą wodą, lub kało-
wych, przygotowanych z kału kurzego, gołębiego lub psiego. Ten
ostatni rodzaj zaprawy stanowi wciąż jeszcze czarną plamę w rozwoju
współczesnego garbarstwa. Wprawdzie prace Poppa, Beckera, Eitnera
i innych wyjaśniły do pewnego stopnia istotę procesu zaprawiania.
Według wymienionych badaczów działanie zaprawy kałowej polega na
obecności enzymów, wytwarzanych w kale przez pewne gatunki ba-
kteryj, dalej na związkach aminowych i solach amonowych. Próbo-
wano wytwarzać sztuczne hodowle bakteryj, jak np. lasecznika sien-
nego na podłożu z rozgotowanej skóry surowej i zaprawiano z dosyć
dobrym wynikiem podobną hodowlą rozcieńczoną skóry cielęce i bara-
nie, szerszego zastosowania jednak metoda ta nie znalazła, gdyż pro-
wadzenie sztucznej hodowli bakteryj wymaga wielkiej uwagi i baczno-
ści, rzadko spotykanej u majstrów fabrycznych i dozorców.

Natomiast w miejsce fermentujących otrąb lub mąki stosuje się
obecnie z pomyślnym wynikiem kwas solny, siarkowy (rzadko), boro-
wy, krezotynowy, a nadewszystko mleczny, który wśród garbarzy ame-
rykańskich zdobył sobie w ostatnich latach dziesięciu zupełne prawo
obywatelstwa. Próby z dwutlenkiem węgla wydały ujemne rezultaty.

Zwapniona i zaprawiona, w razie potrzeby skóra zwierzęca podle-
ga z kolei zagarbowaniu w słabych roztworach garbników, przyczem
koniecznym warunkiem racyonalnego późniejszego garbowania jest
obecność kwasów i stopniowe zwiększanie koncentracyi roztworów
garbnikowych. Pod wpływem kwasu skóra pęcznieje i z łatwością
przyjmuje garbnik; dawny system garbowania wyłącznie korą dębową,
zawierającą znaczne ilości ciał cukrowych, pozwalał na wytwarzanie
w fermentujących roztworach kwasów octowego i mlecznego oraz
innych w nieznacznej ilości. Badania wykazały, iż nadmiar kwasu
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octowego czyni skórę kruchą, natomiast kw. mleczny równomiernie
napędza tkankę skórną bez szkody dla jakości towaru. To też zasto-
sowanie kw. mlecznego sztucznego przy użyciu silnych garbników pod-
zwrotnikowych, jak drzewo kwebrachowe, divi-divi, algarobilla i inne,
byłoby ze wszechmiar pożądane tembardziej, że materyały powyższe,
nie zawierające wcale lub tylko małą ilość ciał cukrowych, nie nadają
się do przygotowywania roztworów, zagarbowujących skóry, względna
zaś ich taniość i wysoka zawartość kw. garbnikowych obniżyłyby
koszty garbowania. Wysokie cło, ciążące na kw. mlecznym, nie po-
zwala na zastosowanie go u nas.

Mniej racyonalnym, ale bardzo tanim i rozpowszechnionym, jest
system napędzania skór surowych kwasem siarczanym, wprowadzony
w ostatnich latach piętnastu początkowo w północnych Niemczech,
a obecnie przyjęty prawie wszędzie. System ten godzi się doskonale
z zastosowaniem silnych garbników, głównie drzewa kwebrachowego—
wprawdzie skóra napędzana kw. siarczanym jest krucha i sztywna, wy-
dajność jej jednak znacznie jest wyższą, a system ten stosowany do
skór podeszwianych skraca znakomicie proces garbowania i wykazuje
dosyć pomyślne rezultaty. Do skór miękkich i elastycznych nie nadaje
sie on zupełnie.

Wspominaliśmy już, że w początkach ubiegłego stulecia garbo-
wano wyłącznie korą dębową. Rozwijająca się żegluga i łatwość
przewozowa pozwoliły w połowie dziewiętnastego wieku sięgnąć po
nietknięte jeszcze ogromne zapasy garbników, nagromadzone w dzie-
wiczych lasach Ameryki południowej, zaroślach afrykańskich i wśród
bogatej roślinności wysp malajskich i indyjskich. Stopniowo poczęto
stosować waloneję z wysp greckich i Azyi mniejszej, divi-divi, algaro-
bilę z Boliwii, Wenezueli i Kolumbii, mirabolany, gambir, katechu
z Indyj Wschodnich, korę mimozową z Natalu i nakoniec w ogromnych
ilościach sprowadzać drzewo kwebrachowe z Argentyny. Materyały te,
zawierające bardzo wysoki procent kwasów garbnikowych, pozwoliły
skrócić proces garbowania przez zastosowanie stężonych roztworów
i zmusiły jednocześnie do dokładnych badań nad ich własnościami.
Obecnie garbarz, wykształcony fachowo, może, kombinując między sobą
własności używanych materyałów i zmieniając je odpowiednio, korzy-
stać z wszelkich zmian w cenach wszechświatowego rynku, a pomimo
to, operując różnemi materyałami, wytwarzać towar jednostajny z pozo-
ru i zalet wewnętrznych.

Sam proces garbowania właściwego uległ również w ostatnich
latach trzydziestu zasadniczym zmianom. Zamiast przesypywania skór
surowych mielonym garbnikiem i zalewania ich wodą, poczęto garbo-
wać w przygotowanych oddzielnie roztworach garbników, doprowa-
dzono do znacznej doskonałości system wyługowywania materyałów
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garbnikowych przez zastosowanie pary, wody gorącej, aparatów próżni-
cowych i t. p.

W celu przyspieszenia procesu garbowania zastosowano siłę me-
chaniczną, wprowadzono system garbowania w bębnach, obracających
się około swej osi, i doprowadzono do tego, że można grubą skórę wo-
łową przegarbować zupełnie w ciągu 24—36 godzin. Nadmienić tu
jednak wypada, że nadmierne skracanie procesu garbowania zawsze
ujemnie odbija się na jakości skóry wyprawnej i dlatego do wszystkich
nowożytnych metod należy przystępować z pewną ostrożnością i kry-
tycyzmem. Zdaniem naszym dobra skóra wołowa wymaga do wygar-
bowania racyonalnego zawsze jeszcze od 3—4 miesięcy czasu. Ostro-
żnie traktowane włókna skórne, nie poddawane gwałtownym zmianom,
zachowują swą moc i elastyczność, a skóra sama znacznie więcej za-
trzymuje garbnika, aniżeli podczas garbowania przyspieszonego. Ko-
rzyść osiągnięta z szybszego obrotu kapitału odbija się na jakości
i wydajności skóry.

Niezależnie od wymienionych wyżej ulepszeń na polu garbarstwa
roślinnego, stworzył wiek ubiegły nową zupełnie jego gałąź, posiada-
jącą olbrzymią doniosłość—mianowicie, wchodzące coraz więcej w uży-
cie garbowanie związkami chromu zawdzięcza swe istnienie ostatnim
trzydziestu latom.

Już w r. 1858 chemik niemiecki Knapp ł) postawił twierdzenie, że
skóra wyprawna nie stanowi związku chemicznego w ścisłem tego
słowa znaczeniu, a przedstawia raczej mniej lub więcej odosobnione
włókna tkanki łącznej, które, dzięki układającym się pomiędzy niemi
najróżnorodniejszym ciałom obcym, jak garbniki, sole, tłuszcze, mydła
i t. p., zabezpieczone są od wzajemnego sklejania się i twardnienia.
Nie wyklucza to bynajmniej możliwości, że ciała, użyte do garbowa-
nia, w razie zetknięcia się z materyą skórną ulegają przemianom
chemicznym, wskutek czego osadzona na włóknach skóry substancya
zmienia swe własności chemiczne; różni się od pierwotnie użytego
ciała.

Twierdzenie to, którego słuszności dowiodły liczne badania pó-
źniejsze, przeprowadza pewną analogię pomiędzy garbowaniem mate-
teryałami roślinnemi, tłuszczowem i białoskórniczem. Używane w tem
ostatniem sól kuchenna, ałun i mąka naprowadziły na myśl, czy
nie udałoby się przez zastosowanie soli innych metali, aniżeli glinu,
otrzymać skórę wyprawna. Knapp, rozwijając myśl swoją, próbował
dojść do celu zapomocą soli żelazowych, później manganowych i chro-
mowych; nie doszedł jednak do pomyślnych rezultatów. Liczne próby

J) „Natur und Wesen der Gerberei und des Leders.1' Dingl. Poi. Journ.
1858. 149, str. 305 i 378.
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późniejsze z zastosowaniem tych soli samych lub w połączeniu z solami
cynku, wolframu, z garbnikami roślinnemi lub tłuszczami nie dopro-
wadziły również do zadawalających wyników. Heinzerling w 1878 r.,
Eitner w 1879 i 1881 r. jakkolwiek nie stworzyli jeszcze właściwego
garbarstwa chromowego, to jednak posunęli sprawę bardzo naprzód.

Dopiero około roku 1886 Schultz z jednej strony, a Dennis z dru-
giej stworzyli dwa zasadnicze typy garbarstwa chromowego. Schultz
używać począł systemu dwukąpielowego, polegającego na tem, że skórę
surową nasycał roztworem dwuchromianu potasowego z kw. solnym,
a następnie odtleniał wprowadzony tym sposobem kw. chromowy tio-
siarczanem sodowym; Dennis natomiast używał do garbowania roztwo-
rów zasadowych soli chromowych, które w zetknięciu ze skórą rozpa-
dały się na kwas wolny i tlenek chromowy, osiadający na włóknach.
Jak w jednym tak i w drugim przypadku nadmiar kwasu po odtlenie-
niu lub strąceniu związków chromowych musiał być zobojętniony za-
sadami.

Nowy system z powodu swej niedoskonałości początkowo nie
przyjął się w Europie, natomiast, przeniesiony na grunt amerykański,
w krótkim czasie udoskonalił się znacznie i dosięgnął niebywałego
rozwoju. Przekonano się prędko, że skóry chromowe przewyższają
skóry garbowane roślinnemi garbnikami nadzwyczajną swą miękkością,
wytrzymałością i odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Nie-
pozorny początkowo wygląd skór chromowych usunięto wkrótce odpo-
wiedniem wykończeniem—i statystyka wykazała w r. 1898, że w samej
Filadelfii i jej okolicach wyrabiano dziennie około 10 000 tuzinów skór
chromowych, przeznaczonych na obuwie. Obecnie system chromowy
rozpowszechnia się w Europie coraz bardziej, wytwarzając znakomite
skórki cielęce, baranie i kozłowe, wypierając francuskie ałunowe (che-
vreaux) giemzy i łajki. Skóry chromowe ciężkie, odpowiednio wykoń-
czone stanowią niezrównany materyał na niektóre potrzeby techniczne,
na bicze, a do warsztatów tkackich prawie wyłącznie są używane. Jedy-
nie w fabrykacyi skór podeszwianych system chromowy znajduje nader
ograniczone zastosowanie, należy się jednak spodziewać, że dalsze
ulepszenia zapobiegną istniejącym jeszcze brakom i system chromowy
znajdzie zastosowanie obszerniejsze i w tym dziale fabrykacyi skór.

Rrzwijające się garbarstwo poczuło nakoniec potrzebę teoretycz-
nego wykształcenia i usystematyzowanych badań; powstają stacye do-
świadczalne w Wiedniu, Fryburgu saskim, Berlinie, Leeds, Leodyum,
szkoły garbarskie we Fryburgu, Leeds, Leodyum, białoskórnicza
w Neapolu. Literatura specyalna, oprócz wiadomości handlowych, po-
czyna pomieszczać rezultaty badań teoretycznych; prace Eitnera, Schroe-
dera, Paesslera, Proctera, Powkera, Heinzerlinga i innych rzucają coraz
więcej światła na istotę procesów garbarskich, powstają nowe metody
analityczne do badania materyałów garbnikowych i nareszcie utwo-
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rzony w 1895 r. Międzynarodowy Związek Chemików garbarskich zbiera
rozstrzelone dotąd prace, ujednostajnia metody i podstawy badań.

Mechanika stosowana wzbogaciła w drugiej połowie ubiegłego
stulecia garbarstwo całym szeregiem maszyn pomocniczych, oszczędza-
jących pracy ludzkiej, wykonywających niektóre operacye dokładniej
i taniej. Obecnie zapomocą maszyn można wykonywać prawie wszyst-
kie roboty, tyczące się oczyszczenia skór i ich wykończania. Do naj-
doskonalszych i najużyteczniejszych zaliczyć wypada maszynę do łupa-
nia skóry o nożu taśmowym, pozwalającą skóry zbyt grube dzielić na
dwie lub więcej warstw, garbowanych później lub wykończanych od-
dzielnie. Mozolną pracę strugania i równania skóry wykonywa obecnie
maszyna równie dokładnie, a szybciej, aniżeli ręcznie. Pozbawianie
szerści i wełny odbywa się zapomocą maszyny „Conus", gładzenie,
skrobanie, wymywanie, glansowanie, smarowanie, farbowanie, jednem
słowem wszystkie poszczególne operacye wykonywa garbarz amery-
kański, przodujący pod względem postępowych urządzeń całemu światu,
zapomocą odpowiednich maszyn, które prawie wszystkie wynalezione
zostały w Ameryce. Europa powoli wstępuje w ślady tej ostatniej,
jakkolwiek praca ręczna jeszcze przeważa.

Przez współdziałanie coraz liczniejszego zastępu garbarzy inteli-
gentnych, oraz zastosowywanie najświeższych zdobyczy chemii i me-
chaniki dalszy rozwój garbarstwa szybkiemi postępuje krokami. Wiek
dwudziesty urzeczywistni może marzenia garbarzy, a mianowicie po-
zwoli garbować prędko, tanio i dobrze, widzimy bowiem, że już wiek
ubiegły położył podstawy dla każdego z tych pragnień oddzielnie, po-
łączenie zaś ich w jedną całość pozwoli urzeczywistnić ideał garbarza.

0 stanach równowagi chemicznej, wytwarzających się podczas działania wodoru
na siarczki i selenki metalów.

Z dawniejszych obserwacyj było wiadomem, że w wysokiej temperaturze
wodór działa redukuj ąco na siarczki metalów, lecz dopiero Pelabon zbadał do-
kładniej wytwarzające się podczas tej reakcyi stany równowagi, postępując
w sposób następujący: krótkie rurki szklane napełniał on wodorem pod ciśnie-
niem atmosferycznem oraz odpowiednim siarczkiem lub selenkiem, zatapiał je,
następnie ogrzewał przez dłuższy przeciąg czasu w stałej temperaturze, wresz-
cie raptownie ochładzał i analizował ich zawartość gazową. Z badań tych,
przeprowadzonych nad zachowaniem się wodoru w różnych temperaturach
względem siarczków i selenków srebra, rtęci, arsenu, antymonu oraz bizmutu,
okazało się, że na ogół występują tu stany równowagi, odpowiadające
schematowi:

MS + H2 ^1 H2S + M.
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Jednakże poszczególny ich charakter jest bardzo różny, zależnie od ilości wy-
stępujących faz.

Z punktu widzenia nauki o fazach rozróżniamy w danym przypadku trzy
zasadniczo różne typy równowagi, odpowiadające układom: trój-, dwu- i jedno-
fazowym. Najprościej rzecz się przedstawia dla układów trójfazowych, gdy
mamy do czynienia z dwiema fazami stałemi (metal, jego siarczek) oraz jedną
fazą gazową (mieszanina siarkowodoru z wodorem), bowiem według prawa faz
ilość zmian niezależnych (Z), jakim można poddać układ, znajdujący się w ró-
wnowadze, wyraża się równaniem:

ilość zmian (Z) = ilości składników (S) + 2 — ilości faz (f).
W danym razie ilość składników niezależnych równa się dwóm (MS i H2),
f=3, a przeto Z—1 czyli, że w tego rodzaju układach można dowolnie zmie-
niać tylko jeden ich parametr, jak np. temperaturę lub ciśnienie. Nadając tem-
peraturze pewne wartości liczebne, wyznaczamy tem samem wielkość pozo-
stałych parametrów układu, jak np. stosunek jego składników w fazie gazowej.

Każdej przeto temperaturze odpowiada ściśle oznaczony skład mieszaniny
gazowej, a wzajemna zależność tych czynników daje się przedstawić graficznie
zapomocą kizywej ciągłej Absolutna wielkość poszczególnych faz, wchodzą-
cych w skład takiego układu, nie ma żadnego wpływu na jego równowagę,
która oznacza się jedynie wzajemnym stosunkiem składników fazy gazowej,
a zatem jak w danym przypadku stosunkiem H2S do H2, zmieniającym się
wraz z temperaturą. Będziemy przeto mieli:

stężenie H2S . . . , _ . ...
— ~ — : — T J — = stałei (K) = f (t)

stężenie H2 ' K ' K '
lub co na jedno wynosi:

prężność H2S , . .
— — — ; . J = stałej.

prężność H2
 J

Jeżeli reakcyi: MS + H2 —> H2S + M
towarzyszy wydzielanie się ciepła, wówczas obniżenie temperatury układu bę-
dzie jej sprzyjało, wraz ze spadkiem temperatury będzie wzrastało stężenie
H2S. Zmiany całkowitego ciśnienia mieszaniny gazowej nie powinny wywierać
w rozpatrywanym przypadku żadnego wpływu na stałą równowagi (K).

Wymienionym warunkom czyni zadość zbadana przez Pelabona reakcya:
Ag2S + H2 ^ H2S + Ag2,

dla której zależność składu fazy gazowej od temperatury przedstawiono na
fig. 1. Według Pelabona redukcya siarczku srebra wodorem połączona jest
z wydzielaniem ciepła (według danych termochemicznych, przytoczonych
w Ostwalda: Lehrbuch der allgemeinen Chemie, tom 2-gi, należałoby oczeki-
wać pochłaniania ciepła. Bef.), bo też stopień jej wzrasta wraz z obniżeniem
temperatury, a poniżej 200 stopni siarkowodór nie może mieć wpływu na srebro
(co nie zupełnie odpowiada codziennemu doświadczeniu laboratoryjnemu. Bef.),
Podobnież zachowuje się względem wodoru siarczek rtęci; równowaga reakcyi

HgS + H2 ^ H2S + Hg
jest zależną wyłącznie od temperatury, lecz tylko wówczas, gdy do
rurek wprowadzimy jednocześnie nadmiar rtęci oraz jej siarczku. Wówczas
będziemy mieli istotnie trzy różnorodne fazy: stałą (HgS), ciekłą (Hg) i gazo-
wą. Wprowadzając natomiast tylko siarczek rtęci i wodór lub rtęć i siarko-
wodór, otrzymamy zaledwie dwie fazy, gdyż w pierwszym przypadku wydzie-



Nr 34 CHEMIK POLSKI. 801

lona rtęć pozostanie w sta-
nie pary, zaś w drugim wy-
dzielony siarczek rozpuści
się w nadmiarze rtęci.

Według prawa faz
układ tego rodzaju będzie
przedstawiał dwie zmienne
niezależne, t. j . będzie mo-
żna jednocześnie i niezależnie
od siebie zmieniać dwa jego
parametry np. temperaturę
oraz ciśnienie. Jego równo-
waga, wyrażająca się równa-
niem:

prężność Ha

ag o.s A? J.3

5
jest zależną zarówno od tem-
peratury jak i ciśnienia, co
w zupełności stwierdziły da-
ne doświadczalne.

Jeszcze bardziej zawiłą
przedstawia się równowaga
reakcyj:

As2S2+2H2 ^± 2H2S+As2

oraz Sb2S3+3H2 ^ 3H2S+Sb2,
albowiem w wysokich temperaturach dwusiarczek arsenu i siarczek antymona-
wy topią się; mamy przeto do czynienia z układami dwufazowemi, a w razie
małych ilości tych siarczków z układami jednofazowemi, których stany równo-
wagi nie dają się ściśle wyznaczyć.

Podobnież jak siarczki zachowują się względem wodoru i selenki wymie-
nionych metali, z tą jednak różnicą, że odnośne stany równowagi występują
w znacznie wyższych temperaturach.

(H. Pelabon.—Annales de Chimie et de Physiąue [7], 25, str. 365^32.)
Zawidzki.

A. LUDWIO.

Ciekły węgiel1).

Węgiel należy do kategoryi ciał, które w wysokiej temperaturze ulatniają
się, nie topiąc się, czyli temperatura topliwości węgla leży wyżej temperatu-
ry wrzenia pod ciśnieniem atmosfery. Do tej samej kategoryi należy, jak wia-
domo, arsen, fosfor czerwony i wiele innych ciał.

') A. Ludwig. Zeitschr. f. Elektrochem. 8, 273—281.
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Można byio przypuszczać, że pod zwiększonem ciśnieniem, a mianowicie
pod ciśnieniem, przewyższającem prężność pary węgla, uda się jednakowoż pier-
wiastek ten przeprowadzić w stan ciekły. Doświadczenia w tym kierunku
stanowiły punkt wyjścia nader ciekawych badań Ludwiga.

Węgiel ogrzewano w wodorze pod ciśnieniem 1800—3000 atmosfer zapo-
mocą prądu elektrycznego; po pewnym czasie węgiel się topił, co przejawiało
się w przerwaniu prądu; pod ciśnieniem wyższem nad 1500 atmosfer nie tworzy
się łuk Wolty. Wszystko to przemawia zatem, że węgiel stopiony, nie będący
przewodnikiem prądu, należy do tego szeregu co i dyament; przypuszczenie to
naprowadziło na myśl otrzymywania na tej drodze dyamentów ze stopionego
węgla.

Doświadczenia wykazały, że masa, pozostała po ochłodzeniu stopionego
węgla, przedstawia czysty, bardzo miękki grafit, ale nie dyament. Moissan
otrzymał dyamenty, jak wiadomo, przez rozpuszczenie węgla w żelazie
i zanurzenie stopionej masy w wodzie. W ten sposób przez zastygnięcie
masy wywiązywało się wewnątrz ciśnienie, niezbędne do utrzymania wę"
gla w stanie ciekłym. Ale nagłe ochładzanie miało jeszcze i ten skutek,
że powstrzymywało przemianę dyamentu na grafit; poniżej temperatury żaru
czerwonego dyament przedstawia formę niestałą. Stosunki te są więc analo-
giczne do przemiany siarki monoklinicznej w rombiczną, i można przypuszczać,
że dyament i grafit należą do ciał dwojakozmiennycb, t. j . takich, których
temperatura przemiany leży niżej od temperatury topienia.

Wytwarzając, jak w powyżej wzmiankowanych doświadczeniach, łuk
Wolty pod ciśnieniem, zauważyć można nagłe przerwanie prądu, spowodowane
przez stopienie węgla; po kilku sekundach prąd znów się wzmaga, osięga pier-
wotną siłę, znów ustaje nagle i t. d. Wahania te odpowiadają przejściu pod-
czas ochładzania nieprzewodzącego prąd dyamentu w grafit, przyczem wskutek
wzrostu przewodnictwa temperatura się wzmaga, poczem znów powstaje dya-
ment i t. d.

Główny warunek otrzymywania z węgla ciekłego dyamentów stanowi
więc niezmiernie raptowne ochłodzenie masy stopionej. W przyrządzie, opisa-
nym w patencie angielskim Nr 16908, autor osiąga to przez puszczanie na
słupki węgla, posiadające 20—30 mm długości i stopione przez prąd elektryczny,
strumienia wody pod ciśnieniem 3000 atmosfer. W ten sposób otrzymano
węgiel w postaci przezroczystej i nie przewodzącej prądu, t. j . w postaci dya-
mentu. Autor uważa za możliwe techniczne zastosowanie powyżej opisanej
metody.

Wreszcie kilka słów o powstawaniu dyamentów w przyrodzie; jak widać
z powyższych danych, tworzenie się dyamentu wymaga szczególnego zbiegu
nader pomyślnych okoliczności; tem tłumaczy się rzadkość tego minerału; mo-
gły one powstać podczas wybuchów wulkanicznych wskutek nagłego ochłodze-
nia węgla, stopionego pod ciśnieniem; dyamenty znajdują się też więc w kra-
terach wulkanów.

M. C.
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Produkcya węgla w Rossyi i w Królestwie.

Ilość wydobytego węgla w Państwie
następuje, (w tysiącach pudów):

Na południu Rossyi
W Królestwie Polskiem
Na Uralu
W okręgu podmoskiewskim
Na Kaukazie

ństwie Rossyjskiem

1896 r.
311 763
223 650

22 297
9 631
2132

przedstawia się

1901 r.
694420
252 567

29 742
16 007
3 342

Razem 569 473 996078

Tak więc produkcya węgla w Rossyi wraz z Królestwem dochodzi do
miliarda pudów rocznie. W ostatnim sześcioleciu prawie się podwoiła; główna
część tego wzrostu produkcyi przypada na zagłębie południowe, podczas gdy
np. w Królestwie zwyżka produkcyi jest bardzo nieznaczna. Pochodzi to za-
pewne stąd, że w roku 1897 przemysł węglowy w Królestwie był już bardzo
rozwinięty, podczas gdy bogate pokłady węgla na południu były jeszcze mało
eksploatowane. Jeżeli weźmiemy pod uwagę produkcyę węgla za r. 1900, to
się okaże, że w stosunku do r. 1901 wzrost był bardzo nieznaczny, wynosił
bowiem tylko 10 886 tysięcy pudów, podczas gdy średni przyrost roczny we-
dług powyższej tablicy wynosił 103 429 tysięcy pudów; świadczy to o powstrzy-
maniu wzrostu produkcyi w r. 1901.

Poniżej podajemy tablicę spotrzebowania węgla zagranicznego w zesta-
wieniu z miejscowym (w tysiącach pudów):

Eok

1896
1897
1898
1899
1900
1901

Wydobyto w Rossyi
i w Królestwie

569 473
679 970
746 707
840 500
985 192
996 078

Sprowadzono
z zagranicy

120 858
129 570
154 494
237 900
239 897
216 458

Wywieziono
zagranicę

560
2 023
2 930

806
824
692

Spotrzebowano
na miejscu

689 771
807 517
898 271

1 077 594
1 224 265
1211844

Spotrzebowanie więc węgla zagranicznego powiększyło się w tym okresie
o 75%. W ostatnim roku sprowadzono mniej węgla zagranicznego o 12421000
pudów czyli mniej więcej o 1%.

Znakomity wzrost spotrzebowania węgla w latach 1896—1899 dowodzi
ogromnego rozwoju przemysłu fabrycznego w tym okresie czasu. Istotnie
były to lata tłuste. Od roku 1899 zaczyna się stagnacya, która wyraża się
najpierw maleńkim przyrostem spożycia węgla w r. 1900, a następnie już zna-
cznym spadkiem pozycyi odpowiedniej w r. 1901.



r. 1900
91696

350
18 331
49 045
14 011
2 040

5
250

r. 1901
92 219

14
19 603
48 746
10 905
1147
54
250

804 CHEMIK POLSKI. Nr 34

Produkcya żelaza w Rossyi i w Królestwie.

„Torgowo-promyszlennaja Gazeta" podaje dane, dotyczące ilości żelaza,
wyprodukowanego w Rossyi. Oto tablica, wykazująca w tysiącach pudów
ilości przetopionej rudy żelaznej.

r. 1892
Na południu Rossyi 17 029
W kraju południowo-zachodnim 171
W Królestwie Poskiem 9151
Na Uralu 30 622
W okręgu podmoskiewskim 6 431
Na północy 211
W kraju północno-zachodnim 52
Na Syberyi 391

Razem 64058 165 768 172 938
Jak widzimy z powyższej tablicy, ilość przetopionej rudy wzrosła w cią-

gu dziesięciolecia o 108 880 tys. pudów czyli o 170°/0 w stosunku do r. 1892.
Tylko w ostatnim roku przesilenia widać spadek odnośnej cyfry, który rozkłada
eię głównie na okręgi: podmoskiewski, północny i uralski. W Królestwie Pol-
skiem nawet w tym roku krytycznym ilość przetopionej rudy wzrosła niezna-
cznie. Powiększenie tej ilości w ciągu dziesięciolecia jest największe w okręgu
południowym, wynosi bowiem 411%, potem następuje Królestwo z powiększe-
niem o 101%. Wymieniony dziennik uważa, że powiększenie w ostatnim roku
ilości rudy przetopionej w Królestwie zawdzięczać należy założeniu nowej huty
pod Zawierciem, która sama jedna przetopiła 1135 517 pudów.

Ażeby zdać sobie sprawę z ilości spotrzebowanego w Rossyi żelaza, trzeba
uwzględnić cyfry wwozu zagranicznego i wywozu żelaza rossyjskiego.

Wyprodukowano w Rossyi
Przywieziono z zagranicy
Wywieziono zagranicę

Ogółem spotrzebowano
w tej liczbie żelaza krajowego

Na jednego mieszkańca przypada zatem 60 i 50 funtów żelaza w r. 1900
i 1901. Dodać tu należy, że wwóz zagraniczny stanowiła przeważnie stal,
maszyny i wyroby żelazne; w powyższej tabelce dodawano do istotnej cyfry
pudów 33,3% w celu zamiany na żelazo przetopione.

Z tablicy powyższej widać wzrost spotrzebowania żelaza miejscowego.
Nie przyjęto w niej pod uwagę zapasu towarów żelaznych niesprzedanych,
lecz znajdujących się w składach, które jeszcze zmniejszyłyby ilość spotrzebo-
wanego żelaza. Zapasy te w latach krytycznych musiały się zwiększać znacz-
nie, fabrykanci bowiem i składnicy nie chcieli ich sprzedawać po cenach, które
uległy zniżce.

S. B.

r. 1900
175 768
29 672
353

205 097
85,5%

r. 1901
172 938
23 355
1187

195 106
86,6%
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Dział patentowy.
Opracowany przez J, Bieleckiego i K. Jabłczyńskiego.

Otrzymywanie ołowiu, srebra, miedzi, niklu
i kobaltu w piecu elektrycznym.

Do redukcyi rudy, stopionej w pie-
cu elektrycznym, patent stosuje me-
tale, które wyrzucają metal, zawar-
ty w rudzie, z jego związków jak np.
żelazo wyrzuca ołów, srebro, nikiel
i inne. W tym celu rudę w kawał-
kach wrzuca się przez lejek k, po wy-
sunięciu zasuw i, do wnętrza pieca h;

żelazna elektroda a służy do redukcyi,
zaś spód pieca c z takiego metalu, ja-
ki ma się wytapiać, lub z węgla, albo
ze stali jest drugą elektrodą; aby ta
zaś się nie niszczyła, ochładza się ją
zapomocą rurek f i g zimną wodą;
przez otwór p stopiony metal wypły-
wa na zewnątrz. Gazy siarczku arse-
nu i antymonu przechodzą otworami
m i kanałami r do komory kondensa-
cyjnej o. Cała rola prądu elektryczne-

f
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go polega na podtrzymaniu odpowied-
niej temperatury, gdyż reakcya prze-
biega sama przez się, a nawet ze zna-
cznem wydzieleniem ciepła.

(Pat. ros. 5979, 4/V-99 — 31/X-901.
Tow. elek. met. Gin i Leleux w Pa-
ryżu.)

Przygotowanie materyatu, zastępującego
róg, kość słoniową i t. p.

Podstawą materyału tego jest kaze-
in, zamieniony pod wpływem aldehy-
du mrówkowego w formę nierozpusz-
czalną i nieprzyjmującą wody; od in-
nych tego rodzaju materyałów tem
zaś się różni, że na skutek odmienne-
go nieco sposobu postępowania otrzy-
muje się materyał zbity, dość elasty-
czny, a zwłaszcza, prawie że nie kru-
chy. Sposób postępowania jest nastę-
pujący: roztwór kazeinu w 5% ym roz-
tworze sody zadaje się rozpuszczonym
w wodzie octanem ołowiu lub chlor-
kiem cynku, póki kazein całkowicie
się nie osiądzie i płyn nie będzie zu-
pełnie przezroczysty. Przed strąceniem
solami ołowiu lub cynku do płynu do-
dawać można farb, sadzy lub korka,
które strącają się razem z kazeinem
i zabarwiają go na odpowiedni kolor
lub podnoszą jego elastyczność. Strą-
coną masę rozciera się dobrze, suszy
tylko tyle, aby jeszcze pozostało w ma-
sie około 30% wilgoci i wkłada na
dłuższy czas, a to zależnie od grubo-
ści płyty, do 20%-ego roztworu alde-
hydu mrówkowego; po wyjęciu suszy
się, póki nie ulotni się całkowicie za-
pach aldehydu.

Z otrzymanej masy wycinać można
rozmaite przedmioty, jak grzebienie
i t. p.; przyjmują one po wypolerowa-
niu znakomity połysk i przypominają
wyroby rogowe.

(Pat. ros. 5980, 7/1-98 — 31/X-901.
W. Krische i Fabr. wyr. gum. Har-
burg—Wiedeń.)

Przyrząd do wytwarzania kwasu siarczane-
go na drodze kontaktowej.

W reakcyi łączenia się bezwodnika
siarkawego z tlenem wydziela się ogro •
mna ilość ciepła, bo aż 32200 kaloryj.
Ponieważ reakcya ta ma miejsce w pod-
wyższonej temperaturze, przeto miesza-
nina gazów musi być już przed ze-

tknięciem się z ciałami kontaktowemi
ogrzana; jeżeli zaś do tego doliczyć
teraz ciepło, jakie się z reakcyi wy-
dziela, to temperatura gazów dojśćby
mogła do jasnego żaru; szkodziłoby
to naturalnie całemu procesowi, bo
nietylko działałoby szkodliwie na na-
czynia i masę kontaktową, lecz spo-
wodowałaby odwrotny bieg reakcyi.
Przyrząd więc, jaki firma „Fabr. ba-
deńska aniliny i sody" patentowała
i jaki opisany jest w Chein. Polskim
(tom II, str. 123), pozwala na racyo-
nalny przebieg procesu przez odpo-
wiednie ochładzanie rur, w których
się reakcya odbywa.

(Pat. ros. 5897, ll/IX-98—29/X-901.
Fabr. badeńska anil. i sody.)

Czyszczenie gazów ze spalania pirytu.

Sposób ten polega na dobrem zmie-
szaniu gazów tuż po wyjściu z pieca,
aby spowodować całkowite spalenie
się wolnej siarki; zmieszanie to osiąga
się przez wpuszczenie silnego strumie-
nia gazu, np. powietrza lub pary wo-
dnej. Do tak przemieszanych gazów
wpuszcza się parę wodną, aby rozrze-
dnić znajdujący się w gazach kwas
siarczan} i uniknąć przez to szkodli-
wego jego działania na aparaty; usu-
nięcie zaś tego ostatniego działania po-
ciąga też za sobą zanik reakcyi z wydzie-
leniem wodoru i wytworzeniem przytem
szkodliwych związków wodorowych
fosforu i arsenu; wreszcie gazy ochła-
dza się, przemywa i suszy. (Chemik
Polski, tom II, str. 121 i nast.)

(Pat. ros. 5945, ll/IX-98 — 30/X-901.
Fabr. badeńska anil. i sody.)

Otrzymywanie cyjanków z azotu i węgliku.

Znaną już była oddawna własność
łączenia się w wyższej temperaturze
azotu z węglikiem ziem alkalicznych;
główną zaporą była zbyt mała wydaj-
ność. Jeżeli zaś pracuje się w warun-
kach wskazanych przez patent, to wy-
dajność znacznie się powiększa; chodzi
bowiem o to, aby azot nie działał na
stopiony lecz już na stwardniały węg-
lik; w warunkach tych jednakże reak-
cya miałaby miejsce tylko na powierzch-
ni i spowodowałyby dużą stratę mate-
ryału. Patent więc proponuje do wa-
pna dodawać znaczny nadmiar węgla
koksującego się; w piecu elektrycznym
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z węgla tworzy się koks, który w po-
rach swych oblepia się cienką war-
stwą stopionego węgliku wapnia; po
oziębieniu do punktu stwardnienia
węgliku przepuszcza się przez masę po-
wietrze. Na skutek wielkiej porowa-
tości koksu powierzchnia zetknięcia
się azotu z węglikiem jest znaczna.
Opis i rysunek pieca elektrycznego,
stosowanego do celów powyższych, za-
łączony jest do patentu.

(Pat. ros. 6082, 12/IV-900—30/XI 901.
Ch. Bradley i Ch. Jacobs w St. Zjedn.)

Sposób osadzania złota z roztworów cyja-
nowych.

Sposób ten pozwala strącać złoto
z bardzo rozcieńczonych jego roztwo-
rów, przez co umożliwia się zupełne
wyługowanie złota z rud; w tym celu
płyn przepuszczamy przez strużki cyn-
kowe, na których uprzednio przez za-
nurzenie w roztworze jakiejbądź soli
ołowianej osadzona została warstwa
ołowiu; jednocześnie do płynu dodaje-
my pewną ilość 2 — 4%-ego roztworu

cyanku potasu. Oba te czynniki, ra-
zem wzięte, powodują to, że nawet
najmniejsze ilości złota zostają strąco-
ne z roztworu.

(Pat ros. 6134, 6/X-99 — 29/XII-901.
W. Kemmis-Betty i B. Searle w Afry-
ce Poł.)

Wyrób przedmiotów z odpadków korko-
wych.

Odpadki korkowe w stanie sprosz-
kowanym mieszamy z klejem, otrzy-
manym przez rozpuszczenie kazeinu
w mleku wapiennem. Masę prasujemy
w odpowiednich formach i po wyjęciu
z nich suszymy w temp. od 80° do
150° C. w przeciągu 3 do 9 godzin.
Przedmioty, otrzymane w ten sposób,
nie zmieniają się od wody i pary; za-
chowują gładkość i elastyczność. Sto-
sunki części składowych są następu-
jące: mąki korkowej 75 — 80%, kazei-
nu 3,4 — 4%, wapna 0,6 — 1% i wody
ĝ 20°/

(Pat. ros. 6167, 5/V-99 — 31/XII-901.
Akc. Tow. Kriegsmann w Rydze.)

Kronika chemiczna.
Kalorymetr do wapna.

Wynaleziony przez dr. Stiepela kalorymetr do mierzenia zawartości czy-
stego tlenku wapnia w wapnie palonem został zbudowany na następujących
zasadach:

Wiadomo, źe w każdej reakcyi chemicznej zachodzi dodatnie lub odje-
mne wywiązywanie się ciepła, którego ilość jest dla jednego i tego samego
procesu chemicznego jednakowa. Do reakcyi z wydzieleniem ciepła należy
proces gaszenia wapna, odbywający się podług równania: CaO+H2O=Ca(OH)2+
15500 kaloryj. W razie użycia nadmiaru wody, ta ostatnia odpowiednio do
ilości wydzielonego ciepła się ogrzewa.

Jeżeli zatem różne ilości czystego tlenku wapnia poddawać będziemy
gaszeniu zapomocą pewnej stałej objętości wody w jednakowych warunkach,
to stopień podniesienia się temperatury w każdym poszczególnym przypadku
będzie proporcyonalny do użytej ilości tlenku wapnia. Z drugiej strony, pod-
czas gaszenia stałej ilości rozmaitych gatunków wapna stałą również ilością
wody w jednakowych warunkach stopień podniesienia się temperatury w każ-
dym poszczególnym przypadku będzie proporcyonalny do ilości czystego tlenku
wapnia, zawartego w danym gatunku wapna.
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OL.

Kalorymetr ten składa się z cylindra gutaper-
kowego, spoczywającego na trzech metalowych
nóżkach i mającego średnicę w świetle i wysokość
po 20 cm. W niego włożony jest drugi cylinder
gutaperkowy, o średnicy w świetle 6 cm i wyso-
kości 15 cm, spoczywający na umieszczonej na dnie
sprężynie i mieszczący w sobie zlewkę, w której
odbywa się gaszenie wapna. Wszystko to zamyka
się ściśle przylegającą pokrywą gutaperkową. W po-
krywie mieszczą się dwa otwory; przez jeden prze-
chodzi termometr a, przez drugi pręt metalowy h
do którego jest przymocowane okrągłe sito c z wy-
stającym brzegiem. Sito służy do pomieszczenia
wapna i do utrzymania równomiernej temperatury
w aparacie. Z pomocą śruby można je zawiesić na
dowolnej wysokości. Termometr a urządzony jest
w ten sposób, że przez gaszenie oznaczonej ilości
czystego tlenku wapnia (około 8 g) w 50 cm3 wody,
rtęć w termometrze podnosi się i punkt, gdzie się
zatrzyma, jest oznaczony przez liczbę 100, tempe-
ratura zaś, jaka była przed gaszeniem, jest ozna-
czona liczbą 1. Od 1 do 100 są podziałki co 1
stopień, który odpowiada 1%-owi tlenku wapnia.
Skala termometru jest długa na 15 cm i ruchoma
tak, że każde oznaczenie można rozpoczynać w do-
wolnej temperaturze (15—25° C); potrzeba tylko

skalę odpowiednio nastawić, żeby dana temperatura odpowiadała liczbie 0.
Oznaczenie samo odbywa się w sposób następujący: waży się dokładnie

pewną ilość wapna wielkości grochu i umieszcza na sicie, podniesionem tak,
żeby po zamknięciu pokrywy substancya nie stykała się z wodą, znajdującą się
w ilości 50 cm3 w zlewce. Po przykryciu aparatu należy temperaturę z pomo-
cą skali doprowadzić do 0. Następnie opuszcza się sito i ostrożnie wprowadza
się je w ruch dotąd, dopóki termometr nie podniesie się do najwyższego
punktu. Dość stopni pokaże procentową zawartość w wapnie tlenku wapnia.
Całe oznaczenie trwa około 15 minut, poczem aparat otwiera się i oczyszcza.

Jak widzimy, jest to prosty i szybki sposób kontrolowania czystości i ga-
tunku wapna.

(Thonindustrie-Zeitung. Nr 48, 1902.)
W. T. i A. Gh.

Nowy sposób wykrywania w ropie węglowodorów szeregu oiefinowego, C2H2n.

Używana dotąd metoda H. Allena opierała się na własności absorbowania
bromu przez frakcye ropy, zawierające olefiny. Metoda ta jednak nie jest do-
kładna, gdyż i inne węglowodory (aromatyczne i nafteny) absorbują brom.

Włoscy chemicy Balbiano i Paolini proponują wskutek tego dla skon-
statowania, czy w danej ropie są olefiny, traktowanie frakcyi ropy solami rtę-
ciowemi, które, jak to wykazał Hofman, łączą się z olefinami i z tych połączeń



Nr 84 CHEMIK POLSKI. 809

zapomocą kwasów można otrzymać czyste węglowodory olefinowe. W ten
sposób Hofman z ropy w stanie chemicznie czystym wydzielił etylen, propy-
len i buty len.

Wspomnieni jednak chemicy zrobili spostrzeżenie, źe ze wszystkich soli
rtęciowych najodpowiedniejszą jest octan rtęciowy, który działa na olefiny
utleniająco i zamienia je na odpowiednie aldehydy i ketony; przyczem sam
zamienia się na sól rtęciawą Działając np. na trójmetyloetylen octanem rtę-
ciowym, otrzymali oni aceton i aldehyd octowy według następującej reakcyi:

2Hg(CĄO,) 2 +H 2 O = 2HgC2H3O2+2C2H4O2-|-O

> ° = C H • CH3+O2=- C H > C 0 + ° : C H

W ten sposób, działając octanen rtęciowym, dadzą się wykryć w poszcze-
gólnych frakcyach ropy nietylko ślady olefinów, lecz i budowa tych węglowo-
dorów zależnie od tego, jaki keton i aldehyd się przytem wytworzą. I rzeczy-
czywiście w pewnym gatunku ropy amerykańskiej wykryli owi chemicy heksylen,
przyczem reakcya miała następujący przebieg:

^CH . CH 2. CH34-O,= cg*>CO+O=CH
a c e t o a CH

CH3

aldehyd propionowy
Jeżeli jednak na olefiny działa się octanem rtęciowym w obecności

bromku potasu, to tworzy się osad, z którego przez destylacyę z kwasem sol-
nym można otrzymać napowrót wolne olefiny.

(Chemische Revue, zeszyt 3. 1902.)
S. B.

Szybkość rozkładu azotynu amonowego.

Roztwór azotynu amonowego rozpada się podczas ogrzewania na azot
i wodę:

NH4NO2 •= N2 + 2H2O.
Szybkość reakcyi badać łatwo, mierząc ilość azotu, wydzielającą się w jednostce
czasu. Szybkość rozkładu wzrasta zarówno z temperaturą, jako też i ze stęże-
niem. Zależność szybkości v od stężenia wyrazić się daje zapomocą wzoru:

v — A m 1

w którym m oznacza stężenie, A i x są stałe zależne od temperatury, jak to
wykazuje poniższa tabelka:

temperatura A x
60° 1,7 2,9
70° 4,2 2,8
75° 9,2 3,2
80° 16,5 3,4
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Na uwagę zasługuje wpływ katalityczny elektrolitów, dodanych do roztworu
azotynu amonowego: zarówno dodanie soli amonowych (np. siarczanu amono-
wego), jako też azotynów (azotynu sodowego) zwiększa szybkość reakcyi, a mia-
nowicie mniej więcej proporcyonalnie do stężenia katalizatora. Angeli i Boeris,
którzy poprzednio uczynili to spostrzeżenie, przypisali to zmniejszeniu stopnia
dysocyacyi azotynu amonowego pod wpływem nadmiaru wprowadzonych jo-
nów: NH4 i NO2, przypuszczając, że wyżej napisanej reakcyi ulega sól nierozło-
żona. Zobaczymy poniżej, że fakty te można wytłumaczyć inaczej.

Natomiast wszystkie inne sole zmniejszają szybkość rozkładu do pewnej
oznaczorej granicy. Wytłumaczyć się to daje w ten sposób, że wskutek reak-
cyi wymiennej powstaje azotyn metalu X i sól amonowa kwasu Y, obie zaś
one nie ulegają rozkładowi:

NH,N02 + XY = NH4Y + XN02.
Najsilniejszym jednakże jest katalityczny wpływ zasad i kwasów; dodanie 1 mg
amoniaku do 20 cm* 0,6-normalnego roztworu zmniejsza szybkość wydzielenia
azotu do '/3i dodanie 2 mg kwasu siarczanego zwiększa ją w dwójnasób. A więc
zasady zmniejszają szybkość rozkładu (w obecności 0,1 g amoniaku wydzielanie
azotu zupełnie ustaje), kwasy zwiększają ją znacznie. Autor przypuszcza, że
rozkładowi ulega wolny kwas azotawy, powstający w roztworze wskutek hy-
drolizy soli amonowej; dodanie zasady zmniejsza jego ilość, dodanie kwasu
zwiększa ją. Rola soli amonowej pozostaje jednak w tym przypadku ciemną.
Może prawdopodobniejszem okaże się przypuszczenie kataliczhego działania
jonów wodorowych, podobnie jak w dobrze znanych przykładach inwersyi cu-
kru, rozkładu octanu metylowego i innych.

(K. Arndt.—Zeitschr. f. physik. Chem. 39, 64—90.)
M. C.

Wytwarzanie mieszaniny gazu świetlnego z gazem olejnym.

W zwykłej retorcie do otrzymywania gazu świetlnego z węgla umieszczo-
na jest druga retorta, zamknięta od przodu i tak rozdzielona, że w niej olej,
doprowadzany stale zzewnątrz, krążyć może parokrotnie tam i z powrotem;
wskutek tego olej najpierw się ulatnia a później pary jego w zetknięciu z naj-
bardziej rozgrzanymi częściami retorty zamieniają się na gaz; po wyjściu do
retorty zewnętrznej przeciągają przez całą jej długość, mieszając się jednocze-
śnie jaknajdokładniej z produktami destylacyi węgla kamiennego.

(Pat. niem. 130192, 6/II-901. J. Leau w St. Zjedn.) k.

Akumulatory z tlenku niklowego.

Tlenek niklowy, jak to wykazał T. Michałowski, jest związkiem endoter-
micznym, wskutek czego akumulatory z niego, jako elektrodą dodatnią, posia-
dają większą siłę elektrobodźczą, niż zwykłe. Gdy bowiem utlenienie cynku
daje napięcie 1,8 V., to odtlenienie siarczanu miedzi wymaga zużycia ciepła
w ilości odpowiadającej 0,95 V., wobec czego tylko 0,85 V. daje się zużytkować;
przeciwnie, odtlenienie tlenku niklowego do tlenku nikławego, połączone jest
z wydzieleniem ciepła, odpowiadającem 0,04 V., wskutek czego ogniwo Micha-
łowskiego posiada 1,84 V.
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Dla otrzymania ścisłych i zbitych płyt niklowych Michałowski stosuje
siatkę z drutu niklowego, na której strąca elektrolitycznie stop niklu i cynku;
przyczem zawartość tego ostatniego nie powinna przenosić 20%, inaczej bo-
wiem płyty są kruche; następnie płyta, w ten sposób otrzymana, zostaje pogrą-
żona w stężonej sodzie lub w ługu potasowym, wobec czego cynk ze stopu
rozpuszcza się, a powstałe drobne pory wypełniają się tlenkiem niklowym.

Wyższość elektrod niklowych polega na tem, że ich pojemność jest nader
wielką i że w czasie nieuźywania bateryi nie zachodzi żadne działanie miejsco-
we. Ujemną jednak stroną jest to, że ze względu na stosunkowo niewielką
rozpuszczalność cynku w rozcieńczonym ługu sodowym, służącym jako elektro-
lit, musi być ten ostatni zawsze w wielkiej ilości obecny.

(Chem. Tr. Journ., XXX, Nr 775.)
J. G.

Otrzymywanie szkła na drodze elektrycznej.

Sposób ten polega na zmieszaniu materyałów surowych w stanie rozdro-
bnionym z substancyami, przewodzącemi prąd, jak np. węglem, i włączenia tej
mieszaniny w obwód prądu elektrycznego. Na skutek znacznego oporu mie-
szanina ta rozgrzewa się silnie i wreszcie stapia.

(Pat. niem. 131291, 29/VI-900. Tow. Becker i S-ka w Kolonii.)
k.

Wyrób nieprzemakalnych tkanin, skór, papieru i t. p.

Do napajania służą dwa płyny; jeden składający się z benzolu, talku i la-
noliny, drugi z benzolu, gutaperki lub balaty. Przedmioty nasyca się najpierw
na ciepło pierwszym płynem, posypuje suchym sproszkowanym talkiem, prasuje
silnie i suszy, poczem pokrywa się jedną lub obie strony przedmiotu płynem
drugim, prasuje i suszy na nowo.

(Pat. niem. 129450, 7/IX-90O. S. Serkowski z Łodzi.)
A.

Sposób otrzymania tioksantyny (2, 6-dwuoksy-8 tiopuryny).

Dotychczas tioksantynę otrzymywano tylko z chloro- lub bromoksantyny
przez działanie wodorosiarczku potasowego (por. pat. niem. 100875 i Ber. d. d.
chem. Ges. XXXI, 445).

Okazuje się jednak, że można też tioksantynę z łatwością otrzymać z kwa-
su moczowego, ogrzewając jego sole alkaliczne w roztworze wodnym lub w su-
spensyi z siarczkiem węgla. Proces ten zachodzi z wydzieleniem dwutlenku
węgla i siarkowodoru zapewne według następującego równania:

NH . CO
/ | NH.CO

CO C.NH. / |
\ || )CO+CS2+H3O=CO C.NIT

N H . C . N H ^ \ || )CSH-fCO2+H2SNH.C . N ^
(Pat. niem. 128117, 5/II-01. C. F. Boehrioger i Synowie w Waldhofie pod

Manheimem.) 3



812 CHEMIK POLSKI. Nr 34

0 redukcyi tlenków węgla w obecności różnych metali.

Niedawno temu (Chem. Poi. t. II, Nr. 13 str. 306) P. Sabatier i S. B.
Senderens wykazali, że w obecności niklu, świeżo zredukowanego, wodór w temp.
350° redukuje dwutlenek węgla na metan bez żadnej ubocznej reakcyi. Toż
samo dzieje się z tlenkiem węgla w temp. 250°. Powyżej jednak 280° w gazach
reakcyi obok metanu znajduje się zawsze pewna ilość dwutlenku węgla, a na
niklu tworzy się czarny nalot bardzo drobnego węgla; w tej więc temperatu-
rze zachodzą już dwie reakcye. Beakcya pierwsza (powstawanie metanu) zacho-
dzi tem łatwiej, im większym jest stosunek wodoru w mieszaninie gazów. Reak-
cya druga t. j . tworzenie się dwutlenku węgla jest tembardziej przeważająca,
im wyższa temperatura. W temp. 380° z mieszaniny 1 obj. CO i 3 obj. H2

otrzymuje się produkt gazowy składu 10,5% CO2, 67,9% CH4 i 21,6% H2; w tej
samej temperaturze z gazu wodnego (1 obj. CO na 1 obj. H2) powstaje 52,5%
CO2, 39,8% CH4, 7,1% H2 i 0,6% CO; przy większej ilości tlenku węgla, metanu
tworzy się jeszcze mniej, a dwutlenku węgla znacznie więcej. Świeżo zredu-
kowany kobalt działa podobnie do niklu; reakcya zaczyna się w cokolwiek
wyższej temperaturze i własności redukcyjne kobaltu są słabsze, niż niklu; zaś
własność wywoływania rozkładu tlenku węgla mniej więcej jednakowa. Platy-
na, pallad i żelazo redukowane nie wywołują redukcyi tlenku ani dwutlenku
węgla. Miedź redukowana nie działa na mieszaninę tlenku węgla i wodoru;
z dwutlenkiem w temp. 430° reakcya idzie powoli i zatrzymuje się na pierwszem
stadyum: CO 2+H 2=CO+H 2O.
(P. Sabatier i S. B. Senderens.—Compt. rend. CXXXIV, str. 689—691.) S. J.

Badania nad hydrogenazaml.

J. de Rey-Pailhade wykazał w r. 1888, że z tkanek żyjących można wy-
dzielić substancyę redukującą, która działa na siarkę w proszku, przemieniając
ją na siarkowodór. Na tej zasadzie substancyę tę zaliczył do nowej klasy
diastaz, do t. zw. hydrogenaz i nazwał ją filotionem. Badania de Rey-Pailhadea
nie znajdowały wiary do czasu odkrycia oksydaz przez G. Bertranda; i później
jednak poddawano je krytyce, poniekąd słusznej, Rey-Pailhade nie oznaczał
bowiem ilości wydzielonego siarkowodoru z określoną ilością hydrogenazy;
tymczasem wiadomo, że drożdże piwne wydzielają normalnie siarkowodór w nie-
wielkiej ilości.

Ażeby przygotować filotion 100 g drożdży piwnych, zawierających 25%
wody, traktuje sieje 100 cm3 alkoholu 60° Be, często miesza i filtruje po upływie
36 godzin; wydzielać dokładniej hydrogenozę nie ma potrzeby. Z doświadczeń,
wykonanych z takim roztworem przez B. Pozzi-Escota, wynika, że filotion rze-
czywiście wydziela siarkowodór w obecności siarki, co stwierdzono ilościowemi
pomiarami;, w ten sam sposób, jak na siarkę, filotion działa także na selen
i fosfor, gdy na arsen i tellur prawie nie okazuje wpływu. Rey-Pailhade wy-
kazał, że oksydazy działają niszcząco na hydrogenazy; Pozzi-Escot stwierdził
to i zauważył, że działanie jest tu wzajemne, gdyż w obecności dużego nad-
miary hydrogenazy oksydaza ulega zniszczeniu lub staje się nieczynną. To
ostatnie doświadczenie może wytłumaczyć niszczenie eno-oksydazy podczas
fermentacyi winnej.

(Erazm Pozzi-Escot.—Buli. soc. chim. XXVII, str. 346—349.) S. J.
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Wiadomości bieżące.
Węglik wapnia. W przemyśle węgliku

wapnia zapanowało pewne uspokoje-
nie, a nawet polepszenie, a to z powo-
du organizacyi kartelowej; w przemy-
śle tym powstały 4 kartele, miano-
wicie: francuski, szwedzko - norweski,
szwajcarsko-niemiecki i ostatnio au-
stryacko - węgierski. Na skutek tej
organizacyi zmniejszono produkcyę
stosownie do zapotrzebowania, przez
co znów na wiele fabryk wypadła ta-
ka mała ilość, że wolały zupełnie za-
przestać fabrykacyi i kupować potrze-
bną im ilość od innych fabryk.

Lampa gazowa. Pisma amerykańskie
donoszą, że pewien amerykanin zbu-
dował lampę do gazu świetlnego, któ-
rej kształt odpowiada kształtom lam-
py łukowej elektrycznej i która daje
światło, równające się 1200 — 1600
świecom. Lampa ta ma być tańszą
0 60 — 70% od elektrycznej. Celem
eksploatacyi wynalazku utworzyło się
towarzystwo z kapitałem miliona do-
larów.

Produkcya cynku w Królestwie Polskiem.
Według danych urzędowych w roku
1901 w Królestwie Polskiem produk-
cya cynku wyniosła 372634 pudów,
wobec 364018 pudów w roku 1900
1 376233 pudów w r. 1899. Towarzy-
stwo sosnowieckie w r. z. wyproduko-
wało 155362 pudów cynku wobec
140608 pudów w r. 1900, a Towarzy-
stwo francusko-rossyjskie 217272 pud.
w r. 1901 wobec 223410 pudów w r.
1900.

Produkcya złota. Według raportu M.
Robertsa, dyrektora mennicy Stanów
Zjednoczonych, produkcya złota w ro-
ku 1901 wynosiła 401053 kilogramów,
wartości 1369314850 franków. W sto-
sunku do poprzedniego roku produk-
cya powiększyła się o 15143 kg albo
o 71700000 franków. Cyfra ta jest
jednak niższa od produkcyi roku 1899,
która była wyższą o 245351O00 fran-
ków od ilości, wydobytej w roku 1900.
Wielka ta strata spowodowana jest
wojną południowo-afrykańską i zawie-
szeniem pracy w kopalniach Rand
(Australia.'. W roku 1899 do 1900 pro-
dukcya złota w Australii spadła z 376

milionów do 38 tylko, w Kanadzie
o 15 milionów; natomiast w Rossyi
wzrosła o 21 milionów, w Indyach
o 500000 franków.

Przemysł chemiczny w Niemczech. Spra-
wozdanie roczne giełdy handlowej
w Elberfeldzie zawiera niektóre cieka-
we szczegóły o przemyśle chemicznym
w Niemczech za rok 1901. Sprzedaż
barwników anilinowych w roku 1901
powiększyła się w porównaniu z po-
przedniemi laty, mimo nieszczególnego
położenia ogólnego w przemyśle włó-
kiennym. Zapotrzebowanie na miej-
scu w Niemczech wzrosło bardzo ma-
ło, za to wywóz do innych krajów
znacznie się zwiększył. Choć, co praw-
da, ilość sprzedanego towaru wzrosła,
ceny wciąż obniżały się do tego sto-
pnia, że minimalny ledwie zysk osiąga
się ze sprzedaży.

Produkcya i sprzedaż artykułów far-
maceutycznych w ostatnim roku spra-
wozdawczym nietylko nie posunęły się,
lecz zbyt do wielu krajów nawet się
znacznie zmniejszył. Ceny na te ma-
teryały również spadły ogromnie.

Fabrykacya sztucznych preparatów
słodkich wobec ostatnio uchwalonych
przepisów prawie jest zrujnowana.

Ogromną szkodę niemieckiemu prze-
mysłowi czynią fabryki szwajcarskie.
Sawąjcarya odmawia patentów na wy-
nalazki w dziedzinie chemicznej, fabry-
ki przeto szwajcarskie korzystają bez
ceremonii z patentów niemieckich. Wo-
góle niniejsze sprawozdanie nie przed-
stawia przemysłu chemicznego w Niem-
czech w zbyt świetnych barwach.

Sztuczne drzewo z torfu. Według spo-
sobu, podanego niedawno do opaten-
towania, użyto torfu, jako materyału do
wyrobu sztucznego drzewa. Projekty
podobnego zastosowania torfu nie są
nowe, choć dotychczas nie wydały zu-
pełnie dodatnich rezultatów. Według
nowego tego patentu torf po wyjęciu
z ziemi najpierw dobrze się płucze,
starając się o ile możności oszczędzać
budowę jego włóknistą; tak przygoto-
wany torf miesza się z wapnem i siar-
czanem glinu i prasuje w wilgotnym
jeszcze stanie. Zamiast siarczanu gli-
nu można stosować i inne związki gli-
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nowe. Po wyschnięciu materyał ten
ma posiadać wiele znakomitych zalet,
jak dużą wytrzymałość, oporność na
wpływy zewnętrzne i t. p.

Kanał Niemen Windawa. Na początku
bieżącego miesiąca przystąpiono do po-
szukiwań w sprawie budowy kanału,
mającego połączyć Niemen z rzeką
Windawą i otworzyć drogę towarom
z basenu niemeńskiego do portu win-
dawskiego.

Tow. Akc. fabr. cementu „Malców'1
w gub. kałuźskiej wykazało w drugim
roku istnienia czystego dochodu rb.
100 kop. 11. Kapitał zakładowy wy-
nosi rb. 1200000. Dywidendy nie wy-
płacono.

„Pain-Expeller." Na zasadzie uchwa-
ły rady lekarskiej środek zewnętrzny
p. t. „Pain-Expelleru, wyrabiany przez
firmę F. Richter w Rudolfsztadzie, mo-
żna wprowadzać w granice Państwa
Rossyjskiego; natomiast reklam, wska-
zujących na choroby, do których no-
wy ten środek lekarski może być sto-
sowany, wwozić nie wolno.

Gorzelnie. W ostatnich zwłaszcza la-
tach zauważono silny ruch w kierunku
powiększania założonych już gorzelni
i budowania nowych. Z obawy przed
nadprodukcyą wydane zostały tymcza-
sowo następujące postanowienia: 1) aby
w Rossyi Europejskiej wstrzymać cza-
sowo wydawanie pozwoleń na zakła-
danie nowych gorzelni i powiększanie
dawnych; prośby złożone do obecnej
chwili w ministeryum finansów na
urządzenie nowych zakładów gorzelni-
czych i rozszerzenie dawnych nie po-
winny uledz wstrzymaniu i będą jak
dawniej rozpatrywane; 2) uprzedzić
osoby, które otrzymały pozwolenia, że
w razie niewykonania w ciągu lat 3-ech
pomienionych pozwoleń tracą one w zu-
pełności moc swoją.

Słownictwo chemiczne we Fraiicyi. Zjazd
towarzystwa: „Association francaise
pour l'avancement des Sciences", jaki
będzie mieć miejsce w Montauban
w dniach 7 — 14 września, zajmie się
między innemi w sekcyi VI-ej sprawą
przeprowadzenia reform w słownictwie
chemii nieorganicznej. Przewodniczą-
cym sekcyi pomienionej jest prof. Pa-
weł Sabatier z Tuluzy.

Nowy pierwiastek — wlktorium. Znany
fizyk i chemik angielski sir W- Croo-
kes odkrył, tak przynajmniej brzmi
wiadomość, posłana przez niego do
Tow. Król w Londynie, nowy pier-
wiastek, nazwany przez niego „Victo-
rium'': jest to jasno-brunatny metal,
który się z łatwością rozpuszcza w kwa-
sie i którego ciężar atomowy wynosi
117. Zajmuje on miejsce w układzie pe
ryodycznym pomiędzy ytrem i terbem.
Fotografia widma tego nowego pief-
wiastku wskazuje ostre linie, jakie
u żadnego innego ciała nie zostały
zauważone, a mianowicie charaktery-
styczne wielce promienie w paśmie
ultrafioletowym.

Austryacki kartel klejowy. Wiedeńskie
pisma donoszą, że w austryackim kar-
telu klejowym, założonym w lipcu ro-
ku zeszłego z terminem na trzy lata,
powstały nieporozumienia, które mają
doprowadzić do rozwiązania kartelu.

Handel zagraniczny Rossyi w roku 1901.
W cyfrze ogólnej obrót w handlu za-
granicznym stanowi 1252000000 rb.,
z czego na wartość wywozu przypada
729000000 rb., wartość zaś przywozu
równa się cyfrze 523000000 rb. Wy-
wóz powiększa się stale i szybko.
W roku 1900 przewyższał przywóz
0 116000000 rb., w roku 1899 zale-
dwie o 7000000 rb., a w roku 1901
różnica stanowi już 206000000 rb. na
korzyść wywozu. Co do części skła-
dowych wywozu, to 59% stanowią
produkty żywności (Niemcy, Anglia,
Holandya i Francya), 35% surowiec
1 półfabrykaty, 3 % inwentarz żywy
i prawie 3% różne wyroby.

W sferze wywozu rossyjskiego oprócz
państw wymienionych poważne zna-
czenie mają: Włochy, Austro-Węgry,
Dania, Belgia i Turcya, a zaznaczyć
jeszcze trzeba, że 47% wywozu stano-
wi zboże, które idzie głównie do Nie-
miec, Anglii, Holandyi i Francyi. Z in-
nych przedmiotów wywozu zaznaczyć
należy masło, którego wywieziono za
13'/2 mil. rubli. Głównie na to po-
większenie wywozu wpłynęła Syberya
zachodnia, której produkcya zniewala
do urządzenia już 1135 wagonów-lo-
downi i 9 pociągów na tydzień dla
obsłużenia producentów.
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Geny bieżące niektórych produktów chemicznych.
Komunikowane redakeyi przez sprzedawców warszawskich.

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.) 50 kg

„ (czerw, p.)
„ (szara piecz.) ,

Biel ołowiana I, chem. cz. pi
ii

Boraks kryst.
Cerezyna biała

żółta
Chloran potasu
Chlorek amonu w proszku

subl.
cynawy

„ bielący

id

„ potasu, 90—95% 100 i.
Cyna Banca, Gdańsk 100 kg
Cynk Łazy, Sosnowice „

„ Giesche. WH, Sosnowice „

Cyanek potasu 95—98% pud
Dwuchromian potasu „

„ sodu „
Dwuwęglan sodu angielski n

1,40
11,00
5,00

26,73

25,92
8,00

12,95
12,60
12,25
3,40
3,20
4,00

13,00
12,00
9,45
5,00
9,40

18,50
1,40
4,00

122,68
17,40
18,37
17,45
22,00

8,00
—
3,20

Emetyk mielony tech.
Eter
Fosforan amonu

9

pud
M

Glejta w łuskach, kaw. lub miel.

Glin
Gliceryna surowa
Gliceryna biała

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

„ pszenny
„ ryżowy

Kwasy:
arsenawy
borowy kryst.

„ mielony
azotowy 36°B,

50 kg

pud
n

„
funt

100 i.
pud.

100 f.
pud

100 i.
fluorowodorowy 50%, pud netto
octowy techn. 25%

„ 30-32%
50%

* 60%
„ 80%

karbolowy 20—25%
25—30%
30—35%

„ n
» »
n »
» M

n »
pi id

Rb. i kop.

17,10
14,50
24,00

8,00

7,00
8,50

11,00
5,20
0,90

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

8,00
7,00
8,00
5,00

12,00
1,75
1,85
3,50
4,50
6,50
1,30
1,35
1,40
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Rb. i kop.

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

Łój wołowy australijski „ 6,60
„ barani austr. „3 korony" „ 6,75
„ 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 53,70

„ w blokach ameryk, elektrolit
100 kg Gdańsk 52,89

„ w blokach chilijska „Lota"
100 kg Gdańsk —

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

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

Nafta bez beczki pud 1,18
Octan sodu techn., pud netto 3,00

„ ch. cz. „ „ 3,75
„ wapnia czarny 60— 63% pud 1,00

szary 80—82% * 1,75
Odpadki naftowe „ 0,70
Oleina newska „ 6,75
Olej kokosowy „Cochin' „ 7,00

Ceylon I „ 6,40
„ Ceylon II „ 6,30

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

N2 „ „ 1,20
palmowy „Lagos" „ 6,50

„ rafinowany „ 6,50
palmkernowy „ 6,30
rycynowy tech. „ 6,00

„ medyczny „ —
rzepakowy surowy „ 4,75

„ rafinowany v 5,25
słonecznikowy „ 4,25
sezamowy Xs 1 „ 9,75

Ołów Friedrichshutte 100 kg
Sosnowice 11,68

Parafina pud 8,00

Podsiarczyn sodu
Pokost kreozotowy
Potaż kazański

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

„ płynny
Saletra
Sadze lampowe

„ drzewne
Siarczek sodu
Siarka
Siarczan amonu, 20% N

cynku
glinu
magnezu
miedzi
potasu, 90%
sodu
żelaza

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

„ amoniakalna w beczkach
30 pud., pud

„ kau styczna 76% w bębnach
20 pud. pud

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

Rb. i kop
pud

£. 1
ioo"f.

pud
n

n

w

100 L
pud

»

100 f.
»
pud

100 f.

2,85
4,25
2,15
2,35

30,00
4,00
4,40
5,50
2,40
1,40
1,60
6,70
4,50
1,16
0,80

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

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

* •

1,35

1,40

2,80
9,00

10,75
9,25
1,36
2.65
0,70
0,80
0,90
1,00

20,60
2,20
7,70

13,00
10,50
4,20
9,30
8,50
4,00
4,75

12,50
32,00

5,40
5,50
5,60
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