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П. Р. И. Л. О Г

ГЛAСНИКУ ХЕМИСКОГ ДРУШТВА

БЕОГРАД

Бр. 11 1952 Јануар—март

Из Међународне уније за чисту

и примењену хемију

Завршне седнице ХVI Конференције Уније одржане су 14 и

15 септембра 1951. у Вашингтону.

Чланови Савета ХVI Конференције Међународне уније за чи

сту и примењену хемију:

Аргентина (2 делегата) “ Quinto Mingoia

Venancio Deulofen“) Lt. Col. O. Rangel

Umberto Pomilio Канада (4 делегата) --

Ladislav Reti Paul E. Gagnon

Аустралија (4 делегата) Otto Maass

Adrien Albert E. W. R. SteaCje

A. N. Hambly H. G. ThОde

A. Killen MacBeth Чиле (2 делегата)

A. L. G. Rees Luciano Cabala

Аустрија (2 делегата) Hermann Schmidt-Hebbel

Otto Kratky Индија (2 делегата)

Mihael Zacherl James W. McBain

Белгија (4 делегата) Израел (2 делегата)

Jan Gillis Felix Bergmann

Clement J. GuillisSen Ahron Katchalski

George Smets
-- Италија (4 делегатаJ. TimmermanS ја ( )

A. Mangini

Бразилија (4 делегата) Antonio Nasini

Heinrich Hauptmann E. Oliveri

Francisko J. Maffei Adolfo Quilico -

*) Чланови Извршног одбора
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Југославија (2 делегата)

Vukić M. Mićović

Rikard Podhorski

Холандија (4 делегата)

Hugo R. Kruyt“)

J. Coops

C. J. van Nieuwenburg

P.E. Verkade

J. P. Wilbaut

Норвешка (4 делегата)

Endré Berner“)

O. Bryde

Haakon Haraldsen

A. C. Pappas

Шпанија (4 делегата)

O. FOz Gazula

F. Burriel Marti

E. Costa Novella

Hoze Pascal-Vila

Колумбија (2 делегата)

Jorge Ancizar-Sordo

Данска (4 делегата)

J. A. Christiansen

К. А. Јеnsen

M. K. Linderstrom-Lang

Hakon Lund

Египат (2 делегата)

Ahmed Bey Zaki

Финска (2 делегата)

Artturi J. Virtanen

Walter Wahl

Француска (6 делегата)

Raymond Delaby“)

Pierre Jolibois“)

Georges Champetier

Georges Chaudron

Jean Emile Courtois

Maurice Deschiens

Jean de Laire

George Wolff

Енглеска (6 делегата)

Sir Ian Heilborn“)

Leslie H. Lampitt“)

Sir Robert Robinson- )

R. C. Chirinside

Edward C. Dodds

H. W. Melville

J. Davidson Pratt -

Шведска (4 делегата)

Arne Tiselius“)

Stig Claesson

A. Fredga

Швајцарска (6 делегата)

Otto Hogl

B. Schlittler

G. Schwarzenbach

Arthur Stoll

R. C. Vetter

P. E. Wenger

Јужно-Афричка унија

(4 делегата)

F. E. Malherbe

Paul Malherbe

D. R. Masson

F. A. Raal

САД (6 делегата)

Marston T. Bogert“)

W. Albert Noyes, Jr..“) -

Paul D. Barlett

Herbert E. Carter

Guido E. Hilbert

Edgar V. Murphree

Kenneth S. Pitzer

Ernest H. Volwiller
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Венецуела (2 делегата) Друге организације које су

Victor Marquez Присуствовале седницама

Joaquin F. Sjevers

-- Унија за биолошке науке

Државе које нису биле

заступљене Jean E. Courtois

Бугарска (2 делегата) Claude Fromageot

Чехословачка (4 делегата) -

Мађарска (4 делегата) Унија за физику

Пољска (4 делегата) P. P. Ewald

Португал (2 делегата) F. C. Brickwede

Румунија (2 делегата)

Уругвај (2 делегата) Унеско

ссср (6 делегата) Pierre Auger

Савет Уније је нашао да су интернационални конгреси који

обухватају све области хемије и сувише велики да би се убудуће

могли као такви одржавати. Увидело се да је пређена граница

најповољнијихразмера конгреса идаћеубудуће бити немогуће на

ставити са скуповима овог обима, бар не у Европи. Између разлога

датих за ову одлуку поменута је и немогућност смештаја тако ве

ликог броја учесника у ма ком европском граду. Такође је по

менута тешкоћа око вођења послова Уније кад су њени делегати

стално одређивани да буду претседници секција или да читају

своје радове пред конгресом.

Уместо тога Унија је одлучила да препоручи свима секцијама,

да оне са своје стране предлажу мање конгресе, посвећене специ

јалним областима хемије, најмање једанпут сваке 4 године. Сек

ција или одговарајуће секције Уније састајаће се са овим кон

гресом.

Унија је такође одлучила, да би конгреси требало убудуће да

се одржавају у вези са њеним двогодишњим конференцијама, боље

него да алтернирају са овим конференцијама Уније, као што је то

било у прошлости, и да такви конгреси треба да се ограниче на

једну или две области из хемије. Тако у сагласности са ранијим

обичајима конгреси се неће одржавати у вези са идућим конфе

ренцијама; наредни општи конгрес требало би да се одржи 1955

године. Ужи конгреси, према садашњој одлуци, одржаће се 1953 и

1955. ГОДИНе.
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За своју наредну конференцију Унија је примила позив Швед

ске да се конференција одржи у Штокхолму 1953 године. Пред

виђа се да то буде последње недеље августа или прве недеље

септембра. Заједно са овом конференцијом требало би да се одржи

Први конгрес за физичку хемију као и два специјална симпозија

о предметима који нарочито интересују шведску економију и на

уку. Под покровитељством Секције Унијеза физичку хемију треба

да се одржи симпозијум о микремолекулима. Други симпозијум

односиће се на састојке дрвета који нису целулоза.

У међувремену више интернационалних конгреса одржаће се

под покровитељством Међународне уније за чисту и примењену

хемију у 1952 години, укључујући ту и Први интернационални

Конгрес за аналитичку хемију у Оксфорду (Енглеска)у септембру.

Одржаће се такође и Други интернационални конгрес за биолошку

хемију у јулу исте године. Одговарајуће секције Интернационалне

уније састаће се на сваком од ових конгреса.

Савет Уније једногласно је изабрао за претседника Међуна

родне уније Arne Tiselius-а директора Биохемиског института у

Упсали (Шведска), на завршној седници, одржаној у згради Нацио

налне академије наука у Вашингтону. Бивши претседник Секције

унијеза биолошку хемију и ранији потпретседникУније, професор

ArneTiselius, долази на место Ниco R. Kruyt-а, који је претседник

Националног савета за научна испитивања Холандије. Наместо

проф Tiselius-а за претседника Секције за биолошку хемију и

самим тим и за потпретседника Интернационалнеуније изабран је

Edward C. Dodds, директор Биохемиског института (Courtauld

Institute of Biochemistry, London, England). Dodds је недавно

одликован медаљом Друштва за хемиску индустрију. На место

W. Albert Noyes-a Jr., који се повлачи као претседник Секције

уније за физичку хемију, изабран је Edgar W. R. Steaciе, дирек

тор Хемиског одељења Националног савета за научна испитивања

уОтави (Канада). Тиме Dr. Steaciе постаје и потпретседник Уније.

Dr. Noyes је претседник Одељења хемије и хемиске технологије

у Националном савету за научна испитивања у САД, шеф Хемиског

отсека на УниверзитетууРочестеруиуредникЖурнала Америчког

хемиског друштва. Дужност претседника секције траје 4 године.

Претседници осталих секција (и потпретседници Уније), који

су изабрани у Лондону на конференцији у 1947 години и који

остају и даље на дужности, јесу: Pierre Jolibois (Ecole Nationale

Supérieure des Mines, Paris, France) за Неорганску хемију, Раul
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Karrer (шеф Хемиског института у Цириху, Швајцарска) за Ор

ганску хемију и LeSlie H. Lampitt (J. Lyons & Co., London En

gland) за Примењену хемију. На седници одржаној у Њујорку

изабран је С. J. van Nieuwenburg са универзитета у Делфт-у

(Холандија) за Аналитичку хемију.

Број потпретседника Извршног одбора Интернационалне уније

повећан је од 6 на 9, с тим да се на овој конференцији изаберу

3 потпретседника који не морају бити претседници секција. Као

први изабрани су: Roger Adams ca Универзитета Илиноис (САД),

Endré Berner ca Хемиског института Блиндерн (Осло. Норвешка)

и Arthur Stoll y(Sandoz Ltd., Basel, Швајцарска). САДдат је још

један глас у Извршном одбору Уније избором Еrnest H. Volwiler-a

као једном од6 изабранихчланова Извршног одбора. Dr. Volwiler

је бивши претседник Америчкогхемискогдруштва. Други изабрани

чланови Извршног одбора јесу: Jorge Ancizar-Sordo (Државна

хемиска лабораторија, Bogota, Columbia), Georges Chaudrn (Fa

culté des Sciences, Paris, France), H. W. Melville (University of

Birmingham, England), Antonio Nasini (Турин, Италија) и К. Ven

kataraman (Универзитету Бомбају, Индија).

Чланови Извршног одбора којима је истекао мандат су: Ve

nancio Deulofen (Аргентина), Francesco Giordani (Италија), Sir

Robert Robinson (Енглеска), О. Tomicek (Чехословачка) и S. Vei

bel (Данска). Шести члан је био рrof. Berner који је сад изабран

за потпретседника Уније.

Поново су изабрани: за генералног секретара Уније Raymond

Delaby (Faculté de Pharmacie, Paris), бивши претседник Фран

цускогхемискогдруштва, а за благајника Dr. Lampitt, бивши прет

седник Друштва за хемиску индустрију (Енглеска).

За попуну чланства Извршног одбора, у који улазе проф.

Delabу и Dr. Lampitt, изабрана су два последња претседника

Уније— Marston Bogert и проф. Kruyt. На тај начин САД имају

3 претставника у Извршном одбору, Француска и Енглеска исто

толико, Швајцарска и Холандија свака по 2члана, Скандинавија 2,

Италија 1, Канада1, Јужнa Америка 1 и Азија 1. Савет је као

чланове Извршног одбора изабрао проф. Stoll-a (као претставника

свих потпретседника) и проф. Nasini-a (као претставника изабра

них чланова Управног одбора). Други чланови Извршног одбора

који улазе у састав Управног одбора јесу: претседник, генерални

секретар и благајник. Извршни одбор се обично састаје само у
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вези са конференцијом Уније сваких две године. Идући састанак

Управног одбора заказан је за 5 и 6 децембар у Лондону.

Број земаља које су приступиле Интернационалној унији по

растао је на 35, јер су Западна Немачка и Нови Зеланд примљени

као чланови, а Јапан је поново постао члан Уније. Њихов приступ

је једногласно прихваћен. Јапан ће бити претстављен преко Нацио

налног комитета за хемију јапанског савета за науку и има право

на 4 делегата (категорија B). Јапански делегати на овој конфе

ренцији били су: S. Mizushima, S. Sugasawa, J. Sumiki и Noato

Kameyama, који је као шеф делегације изјавио захвалност Савету.

Решење молбе Федералне Републике Западне Немачке за пријем

у чланство зависило је од федерације трију немачких хемиских

друштава, тако да је Унија могла да преговара само са заједничким

претставништвом. Западна Немачка биће у категорији А са 6 де

легата. Израел је гласао против пријема Западне Немачке у члан

ство, а Белгија и Данска су се уздржале од гласања. Нови Зеланд

је примљен као члан категорије C (2 делегата) и претстављаће га

Новозеландски институт за хемију. На последњем скупу Савета у

Амстердаму Чиле и Египат су примљени као чланови категорије С.

На конференцији је примљена одлука, донесена у Амстердаму,

да се Унија дели на 6 секција са по једним потпретседником Уније

на челу сваке секције. Већина комисија и одбора организовани су

у секције, али извесан број општих комисија још није образован.

Тако није образована Комисија за финансије и Комисија за статут.

Овде се износи извод из извештаја друге две опште комисије:

енциклопедије и документације.

Прва дужност Комисија за енциклопедију и документацију,

чији је претседник Alexander R. Todd (Енглеска) била је да

испита, да ли ће се немачке енциклопедије Gmelin и Beilstein

обновити после рата. Подносећи извештај за Beilstein уредник

проф. Pietsch је изјавио да су тешкоће из 1949 године преброђене

потпуном реорганизацијом извршеном на бази сугестије комисије

Уније. Институт је сада нормализован како финансиски тако и

научно. Може се очекивати, рекао је Dr. Pietsch, да ће 8-мо- из

даље, које ће обухватити литературу до 1950 године, бити завр

шено у року од отприлике 10 година.

Према извештају уредника Friedrich Richter-а у задовоља

вајућим условима налази се и Beilstein. Сарадња са Друштвом Мах
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Plank и са владом рашчишћена је. Други суплемент биће завршен

1954 а припрема трећег почеће 1955 године. Он ће обухватити ли

тературу до 1949. и биће вероватно завршен 1963. године. Пошто

су обе компендије сада на здравој бази, комисија ће престати да

ради али ће задржати саветодавни одбор који ће помагати у на

бавци часописа, под условом да Унија може да продужи са овим

фИНансиским ИЗдацима.

Таблице константи (Tables of Constants).—Заједничка ко

мисија за ове таблице, чији је претседник Emil Briner (Швајцар

ска)а потпретседник W. A. Noyes Jr. (САД), састављена је од

једног европског и једног америчког одбора, поднела је преко свога

претставника Е. U. Condon-а извештај о завршетку два пројекта

публиковањем »Tables of Chemical Kinetics of Homogenous Re

actions« и »Tables of Dielectric Constants of Pure Liquids«. После

овога издаће се две одговарајуће књиге, једна о хомогеним реак

цијама, а друга о диелектричним константама и диполним момен

тима гасова. Европски комитет известио је да је завршио трећи

и четврти део збирке »Spectra of Diatomic Molecules« и »Effet

Faraday« и »Effet Magneto-Optique de Kerr«. Остали делови су

у припреми.

Постојећи хемиски приручници нису довољно интернацио

нални по карактеру, изјавио је Pierre Jolibois (Француска)у спе

цијалном извештају ове комисије с обзиром на скраћенице и си

нониме. Например, описи специјалних типова челика требало би

да буду праћени скраћеницама које се употребљавају у великим

државама света. Исто тако постојећи часописи садрже таблице

које немају везе са хемијом. Интернационална унија требало би

да препоручи да се овај проблем простудира, образујући комисију

која би се консултовала са уредницима бољих приручника и која

би сарађивала са њима у стварању једног правог интернацинланог

приручника, који би се евентуално могао објавити на више језика.

У Извршни одбор Секције за физичку хемију (чији је прет

седник Dr. Steacie) изабрани су М. Letort (Француска, потпрет

седник), H. J. T. Ellingham (Енглеска, секретар), prof. Noyes

(САД), W. Kuhn (Швајцарска) и G. Semerano (Италија)—чла

нови за 1951—1953 год.; Ј. Р.Wibaut (Холандија),J.A. Chirstian

sen (Данска),Ј.Timmermans (Белгија) и ЦennartSmith (Шведска)

— чланови за 1951—1955. ГОД.

Комисија за физичко-хемиске симболе предложила је да се

припреми листа симбола који ће заменити листу објављену у из
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вештају ХV конференције (1949 год.). Ово би требало извршити у

року од две наредне године.

Увиђајући потребу да постигне сагласност са Интернацио

налном унијом за физику у погледу на симболе за основне вели

чине у термодинамици, предлаже се да се образује заједничка ко

-, мисија под покровитељством Интернационалног савета научних

унија са Интернационалном унијом за хемију као главним чланом.

Извршујући програм започет на ХV конференцији (1949) Ко
u мисија за термохемију нада се да је завршила посао око следећих

монографија за 1952 год.:„Општи принципи модернетермохемије“,

„Енергетски еквивалент калориметра за сагоревање у бомби

сталне запремине“, Енергетски еквивалент калориметра у пламену

под сталним притиском“, „Реакције сагоревања у бомби за једи

њења која садрже С и Н или С, Н и О; или N;S; Cl; Br; или Ј“,

„Друге реакције изузев сагоревање“, „Термохемија спорих реак

ција“, „Физичко-хемички стандарди за термохемију“, „Симболи

термохемије“ и „Несигурностиутермохемиским податцима“. Прет

седник ове комисије је F. D. Rossini (САД).

Комисија за макромолекуле изјавила је да ће се њени изве

штаји о 1) номенклатури макромолекула и 2) испитивање типова

полистирена објавити у часописима Француске, Немачке и САД.

Претседник ове комисије је Herman Kark (САД), који је такође и

шеф Поткомисије за типове узорака. Оtto Kratky (Аустрија) је

шеф Поткомисије за номенклатуру, а H. W. Melville (Енглеска) је

шеф Поткомисије за публикације.

J. P. Wibaut, претседник Комисије за физичко-хемиска дата

изјавио је, да је Ј. Timmermans (Белгија), секретар Заједничке

комисијеза физичко-хемиска дата и стандарде још од њеног осни

вањау1920год. дао сада оставку. На место рrof. Timmermans-аза

секретара је изабран Edgar R. Smith (САД). M. Beckers (Белгија)

изабран је за делегираног секретара.

Dr. Wibautу свом извештају наговештава нове студије о вред

ностима термодинамичких константи гасова.

Вредностза густину живе, коју је скоро пре 100 година уста

новио Regnault, усвојио је Интернационални комитет за тежине

и мере, према извештају С. S. Volet-а (Француска). Изгледа да би

- - - - - -

 



185

било боље да се дефинише чистоћа живе укључујући анализу не

чистоћа и 9% присутних изотопа.

У другом делу свога извештаја Volet је обратио пажњу на

тешкоће које се јављају при разликовању између литра и кубног

дециметра—између 27 и 28 милионитог дела. Изгледа да би било

потребно да се литар дефинише као што је то било у почетку, тј.

да је строго еквивалентан кубном дециметру воде. Остало би према

томе да се нађе тачно специфична тежина воде под одговарајућим

условима температуре, притиска и с обзиром на изотопе.

F.A. Paneth (Енглеска), шеф Заједничке комисије за радио

активитет, поднео је извештај о новој дефиницији кири-а, прим

љеној на састанку комисијеу Паризу прошле године:„Кири је једи

ница за радиоактивитет дефинисана као количина ма којег радио

активног нуклида код којег број дезинтеграције за секунду износи

3700X10“. Ово се разликује од старе дефиниције, која је из

ражавала број дезинтеграције за секунду произведене од количине

радона који се налази у равнотежи са једним грамом радијума у

зависности од мерења са бројачима радијације који се налазе на

обичном месту у лабораторијама, у којима се ради са радиоак

тивним материјалима.

Збогтога што није извесно да ли су дефиниције еквивалентне,

комисија обраћа пажњу, да се ово разуме тако, да материјал који

се „броји“ треба оцењивати према његовим гама зрацима.

Кобалт 60 и угљеник 14 су скоро спремни да се означе као

стандарди за гама зрачење на основу проучавања радова који су

извршени како у Енглеској тако и у САД.

Чланови Секције за неорганску хемију и њених комисија

остали су исти. Претседник је рrof. Jolibois (Француска), а се

кретар Ј. Benard (Француска).

Атомске тежине. Комисија за атомске тежине усвојила је ове

промене у атомским тежинама:

A1 место 26.97 узима се 2698

Si „, 2806 у у 28.09

P „ 30.98 у у 30.975

К „ 39096 у у 39.100

Sc „ 45.10 у у 44,96

Kr „ 837 у у 83.80

I „ 126.92 „ 126.91
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Код свих ових променна постигнуто је добро подударање из

међу најновијих резутата добивених масеним спектроскопом и

израчунавањем нуклеарних реакција, с једне стране, и резултата

мерења стехиометриских односа и граничних густина, с друге

стране.

Комисија је нотирала промене у распрострањености изотопа

неких елемената али само у једном случају. Та је промена толико

велика, да би утицала на интернационалну вредност за атомску

тежину.То је случај са сумпором,за који комисија предлажеда се

званичној вредности од 32,066 дода + 0003.

Номенклатура. — Комисија за номенклатуру, чији је шеф

Henry Bassett (Јужна Африка), усвојила је име за 98-ми елемент: |

Калифорнијум (хемиски знак Сf). - |

Име берклијум (хемиски знак Вk), усвојено привремено за

елемент 97, потврђено је. Одлука усвојена у Амстердаму, да зва

нично име за елемент 74 буде волфрам а не тунгстен повучена је

на захтев САД, Енглеске и Француске. Оба имена могу засада да

се употребљавају.

Чисти метали. — Нова Комисија за чисте метале и њихову

заштиту, чији је претседник Сеогges Chaudron (Француска) бави

се засада дефиницијом чистог метала и осећа да би било потребно

теориској дефиницији као идеалу додати практичну дефиницију,

водећи рачуна о могућој достижној граници чистоће.

Високе температуре.—Нова Комисија за високе температуре

и ватростални материјал, чији је претседник С. Ribaud (Фран

цуска), објавила је овај програм свога рада:

1) Основна физичко-хемиска дата за гасове, течности и

чврста тела на високим температурама.

2) Производња високих температура било којим средствима.

3) Одређивање и контрола високих температура.

4) Хемиске реакције на високим температурама.

5) Изучавање физичких и хемиских особина елемената једи- |

- њења и материјала на високим температурама и њихово иско

ришћење.

Комисија предлаже да се одржи специјални састанак за време

колоквијума о сагоревању, који ће се одржатиу септембру 1952у

Масачусетском институту за технологију.

Геохемија. — Трећа нова комисија, коју је требало образо

| || вати у Секцији за неорганску хемију на сугестију претседника

i Јоlibois-а, Комисија за геохемиска распрострањења елемената,

-------
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ради сада као обавештајна служба са једним заводом у Вашинг

тону (директор М. L. Fleischer, U.S. Geological Survey) и другим

у Норвешкој (директор Tom H. Rarth, Mineralogisk-Geologisk

Museum, Oslo). Комисија, чији је претседник Р. Niggli (Швај

царска), намерава да објављује годишњи извештај у часопису
Geochimica et Cosmochimica Acta. g.

За потпретседника Секције за органску хемију, чији је прет

седник Paul Karrer (Швајцарска) изабран је Roger Adams (САД).

Номенклатура.—Учињене су мање измене у листи имена за

радикале, објављеној у извештају Амстердамске конференције

1949. „Металил“ промењен је у „2-метилалил“. „Тозил“ задржан

је само за пара-једињење. Изузеци за завршетак „оил“ за ради

кале киселина допуњени су. Сада они укључују имена формил,

ацетил, пропионил, бутирил, изобутирил, валерил, изовалерил,

оксалил, малонил, сукцинил и глутарил. „Хексаноил“ замењује

„капроил“. „Ацетокси“ се препоручује место „ацетилокси“. „Ани

зоил“ није само ограничен на пара-једињење, оно важи и за орто

и мета-једињење. „Изопропенил“, „изопропилиден“ и „меркапто“

треба употребљавати само за несупституисане радикале. „Тионо“

(а не „тиоксо“) треба употребити за обележавање замене Не са S

као и за заменуО са S.

За правило обележеног водоника (раније названог „екстра

водоник“)усвојен је овај облик: ако се једно име подједнако добро

може применити на два или више изомерних моноцикличних или

кондензованих прстенастих система на најмањем могућем стању

хидрогенације, и ако се то име можеучинити специфичним обеле

жавањем положаја једног или више водоничних атома у структури,

онда се то може извршити модификујући име са симболом поло

жаја праћеним великим словом Н. у курзиву за сваки такав атом. -

Такви симболи треба да претходе имену. Речени атом или атоми

могу се назвати „обележени водоници“. Примери су 3Н-флуорен и

2H-пиран-4-ил. Наглашава се да се ово правило примењује само

на циклична једињења. Примена оваквих имена на отворене ланце

још се разматра. Горње правило а исто тако и правила о именима

радикала и једињења органосилицијума усвојени су дефинитивно.

Имена алифатских изомера cis и trans и промена номенклатуре

за хетероциклична једињења још су увек у испитивању. Комисија

За органску хемију усвојила је ове принципе као водеће за будуће

дискусије:
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1) Гдегод се то може учинити, треба употребљавати систе

матску номенклатуру за алифатска једињења која садрже 6 или

више угљеникових атома.

2) Желети је да се примењују исти принципи и конвенције |

како за будуће обележавање тако и за будућу номенклатуру.

3) Боље је тражити сасвим нову или чак и револуционарну

номенклатуру за полицикличне прстенасте системе него трошити

време и чинити напоре да се постојећи системи прошире или

ревидирају. --

Комисија већ има у своме плану за будућност 11 предмета

које је расподелила својим члановима за студирање. Европски чла

нови намеравају да одрже један ужи скуп улето. |

Кодификација.— Систем Dyson треба да се усвоји као база

за привремени интернационални систем. Ово је препорука Коми

сије за модификацију и обележавање органских једињења, чији је

претседник prof. Verkade. Ова се препорука образлаже тиме, да

је систем Dysonусавршен увођењем важних детаља других система,

нарочито система Сruber-а и Wisweisser-а. Овај извештај је за

снован на изучавању 9 система кодификације, који су садржавали

1000 примера типичних органских структура кодификованих у сва

ком систему од стране њихових проналазача. Сваки систем је ис

питан детаљно и као резултат ових студија 3 система су била од

бачена.

Секција за биолошку хемију. — Ова секција истиче своју

жељу да ради са свима другим интернационалним организацијама

које се додирују са биохемијом. Нарочито се нуди потпуна сарадња

са Кембриџским одбором, образованим на Првом интернацио

налном конгресу за биолошку хемију са намером да се оснује ин

тернационална унија за биолошку хемију. У вези с тим Секција

оставља Кембриџском комитету да именује 5 нових чланова за

њихов извршни одбор. Садашњи одбор састоји се од Е. С. Dod

ds-а (претседник, Енглеска), J. Murray Luck-a (секретар, САД).

Jean E. Courtois-а (Француска), John T. Edsall-а (САД) и Pietro

Pratesi-а (Италија).

Секција предвиђа установљење Комисије за стандарде, за про

теине и за ензиме, као и установљење Комисије за клиничку

хемију.

Номенклатура. — Комисија за номенклатуру (претседник

Dr. Luck) образовала је две поткомисије, једну за номенклатуру

витамина и другу за номенклатуру стероида.

|
|_

__
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Секција за аналитичку хемију.—Ова секција образовала је

ове комисије: Комисија за микротехнику (претседник М. К. Za

cherl, Аустрија). -

Комисија за терминологију и за начин изражавања аналитич

ких резултата (претседник R. J. Forbes, Холандија).

Комисија за аналитичке реакције (претседник Јаn. Gillis,

Белгија), --

Комисија за физичко-хемиска дата (претседник П. М. Коlt

hoff,САД).Ова комисија има 5 поткомисија: спектpoфотометриска

апсорпција; спектрографска емисија; оксидационо-редукциони по

тенцијали; константе постојаности комплекса; таблица раствор

„љивости.

Комисија за микротехнику образовала је Поткомисију за

стандардизацију микрохемиских апарата, која сарађује са интерна

ционалном организацијом за стандардизацију и Комисијом за

изучавање стандардизације лабораториског прибора.

Аналитичке реакције.—Завршен је рукопис првог извештаја

о колориметриским реакцијама минерала. Препоручено је да се

штампа на три језика, енглеском, француском и немачком, под

именом Сlement Duval (Француска), а под протекторатом Уније.

Осетљивост аналитичких реакција треба обележавати са

pD=n наместо D=10-", где се n даје само са једном децималом.

Секција за примењену хемију (претседник L. H. Lampitt,

Енглеска) формирала је 6 отсека, који раде као потсекције. Отсеци

и њихови претседници су: -

Продукти за заштиту жетве, Osvald, Шведска,

Премази површина, Оtto Mass, Канада,

Хартија и лепенка, Н. V. Potter, Енглеска, -

Пластичне масе и високи полимери, L. A. Jordan, Eнглеска,

Уље и масти, Foster D. Snell, САД,

Вода, канализација и индустриски отпадци, F. W. Mohlman,

сад.

Извршни одбор секције предвиђа да би ови отсеци могли евен

туално постати комисије, ако то буде потребно.

Токсикологија.—Идентичне методе које је примила Комисија

за токсикологију и индустриску хигијену 1949. и 1951 год. обја

виће се на енглеском и француском под протекторатом Уније.

Стандарди чистоће.—Да би се испитале методе, Комисија за

стандардизацију чистоће хемиских продуката (претседник Ј. Da



190

vidson Pratt, Енглеска) одлучила је да расподели узорке својим

члановима. Први узорци ће бити сахароза, 6H-хлороводонична ки

селина и натријумфосфат.

Ранијег секретара ове комисије F. Martin-а заменио је С. Ј.

Guillissen (Белгија).

Лабораториски уређај. — Комисија за изучавање стандарди

зације лабораториског уређаја (претседник R. Dubrisay, Францу

ска) сарађује најтешње са Интернционалном организацијом за

стандарде. Она проучава проблеме лабораториског млевења и нада

се да ће ускоро завршити стандардизацију прецизних термометара.

Масти.— Спајање Комисије за изучавање масти са Отсеком

за уље и масти једногласно је прихваћено. Ново издање уједна

чених метода објавиће се у скорој будућности. Оно ће садржавати

10 нових метода, прихваћених од 1948. год. па надаље. Предлаже

се да се издање штампа на засебним картонима, на француском

и на енглеском. Отсек се нада да ће се поново састати у септембру

1952 године у Оксфорду.

 
 

 



Хемија и хемиска технологија у САД

Вируси можда крију тајну рака

Тајна рака можда лежи у дејству вируса, оних субмикро

скопских агенса на граници између живе и мртве материје, који

проузрокују разне болести, изјавио је један од носилаца Нобелове

награде на скупу Америчког хемиског друштва, одржаном прили

ком прославе седамдесетпетогодишњице.

Dr. Wendell M. Stanley, директор лабораторије за испити

вање вируса на Калифорниском универзитету, рекао једа неколико

експериментално доказаних примера индукованог рака преко ви

руса кодживотиња и биљака „наводи на мисао, да вируси пружају

најплодоносније експериментално приступање општем проблему

рака“.

Али он је обазриво додао „да не постоји експериментални до

каз да су вируси одговорни за рак код човека“.

Dr. Stanley је такође дао преглед најновијих напредовања у

студији вируса. Један од случаја, који је он поменуо је пречишћен

препарат различитих природних раса дуванског мозаика, који су

били испитивани на садржај аминокиселина. Испитивање је

показало, рекао је он, да хемиска промена структуре „може

бити праћена елиминисањем или увођењем једне или више амино

киселина у структуру вируса, променом концентрације једне или

више аминокиселина присутних у структури вируса, или можда

променом у распореду аминокиселина. --

Ови резултати,рекао је он, имају велики значајза биохемију,

генетику и за медицину.

Друга скорашња студија, о којој је дискутовао Dr. Stanley,

била је она која је показала да се из вируса дуванског мозаика

могу да издвоје супстанце које имају биолошку активност. Такве

супстанце, ако би се издвојиле из вируса животињске болести,

могле би се употребити, тако сугерише Dr. Stanley, за добијање

вакцина против вируса, тј. да се произведу материје које убриз

ганеу животињу изазивају је да производи у организму супстанце

које би побеђивале вирусе.
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Предвиђа се лечење душевних болести дијетом

Dr. Roger J. Williams ca Хемиског отсека Тексашког уни

верзитета (Department of Chemistry, University of Texas, Austin,

Texas) изразио је наду да ће се душевне болести моћи лечити

дијетом.

Dr. Williams, у свом реферату изнетом на једном од састанака

које је Америчко хемиско друштво одржало приликом прославе

75-годишњице Друштва, рекао је „да је могућност лечења многих

неиспитаних душевних болести вођењем рачуна о нарочитим гене

тичким потребама реална, што може у медицини да доведе до мале

револуције“.

„Како се у неким случајевима може доказати веза између

менталне способности и нарочитог карактера метаболизма“, додао

je Dr. Williams, „проучавање овог последњег образује мост између

биохемије и психологије и омогућује боље разумевање душевних

болести и чини вероватним да ће се једног дана душевно болесни

лечити дијетом специјалном за сваког болесника“. |

Као пример бар једне болести проузроковане храном. Dr. Wi

liams наводи алкохолизам, који без сумње потиче од специјалног

начина, којим болесник искоришћује храну и који се могао лечити

успешно мењањем начина исхране.

Dr. Williams предвиђа такође, да ће на крају бити потребна

читава нова фармакологија, која ће се заснивати на познавању

различитих типова метаболизма појединаца, тј. на проучавању

како се искоришћују поједине хранљиве материје. Различита деј

ства каквог специјалног лека код разних болесника потичу од

различитих појединих организама, и од такве индивидуалне ре

акције зависи да ли ће болесник оздравити или подлећи болести.

|
|

|
| |

Најкориснији лекови, вели Dr. Williams, одликују се својим

редовним, правим дејством. Познато је да се велики број хемиских

једињења није могао употребити као лек, јер се није могло по

уздано рачунати да ће дејство бити онакво какво се предвиђа.
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ГЛAСНИКУ ХЕМИСКОГ ДРУШТВА

Б. Е О Г Р А Д

12 1952

ВиЕЂУНАРОДНА УНИЈА ЗА ЧИСТУ И ПРИМЕЊЕНУ ХЕМИЈУ

Америчко Хемиско Друштво

ВАШИНГТОН, октобра 1951

Д-р Александру Леко, претседнику

Српског хемиског друштва

Драги докторе Леко,

Лепо украшени пергаменат који је Српско хемиско

друштво предало Америчком хемиском друштву поводом

дијамантског јубилеја претставља једну драгоценууспомену

на овај догађај. Ова прослава оставила је незабораван ути

сак у мислима хиљада људи. У доцнијим годинама поновно

разгледање тих пергамената и пријатељских писама упуће

них нам од стране хемиских друштава у то доба изазваће

пријатна сећања на овај јубилеј. - -

Наша је наука интернационална по својим погледима и

активности Америчког хемиског друштава далеко прелазе

границе Сједињених АмеричкихДржава. Из ових разлога ми

смо Сматрали Да Прослава наше седамдесетпетогOДИШЊИЦе

не би била потпупа ако на њој не биузелиучешћа и колеге

из свих делова света. Стога је сваки од нас био захвалан

што нас је друштво, чији сте ви претседник, помогло да се

одужимо прошлости и да пођемо у сусрет плоднијој будућ

ihости.

Мој је осећај да је све нас још уже повезао састанак

одржан прошлог месеца у Њујорку. Ми се надамо да ће

се ова веза наставити и да ће бити чак и чвршћаубудућ

ности.

Америчко хемиско друштво уверено је да ће сеугоди

нама које долазе повећавати међународна сарадња у иско

ришћавању хемије за срећу, благостање и напредак чове

*LIа НСТВа. _ -

Срдачно Ваш

M. H. Furnan

претседник
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Преседнички извештај o oniuireм стању у Унији

поднесен XVI Конференцији Уније, за чисту и примењену хемију

одржаној 8—15 септембра 1551. у њујорку и Вашингтону

од проф. н. R. кriyta

| Прошло је двадесетпет година, од како је наша Унија

одржала своје седнице у Сједињеним америчким државама!

Ова нас велика нација данас поново дочекује и у име свих

учесника ове ХVI Конференције и у име Управе (Вureau)

Уније молим пре свега National Research Council. као и При

ређивачки одбор Хемиског конклава да прими нашу нај

срдачнију захвалност. --

Уопште говорећи, због скупог прелаза сједног конти

нента на други, наши скупови одржани у Европи били су

релативно слабо посећени од стране Америчана. Било би

сасвим природно, да, сада обратно, данашња конференција

буде обележена присуством малог броја европских колега.

Али племенита иницијатива Приређивачког Одбора, који је

за време свог пословања у Америци нашао средства, Омо

гућила је једном неочекиваном броју Европљана, да уче

ствује у раду ХVI Конференције. Дозволите ми, да будем

тумач њихове нарочите захвалности.

- Не могу пропустити, да не упутим своју захвалност и

да не зажелим срдачну добродошлицу свима онима, који су

дошли из близа и из далека, да један део свог времена

посвете проблемима који нас интересују у међународном

ПОгледу.

Нажалосг, прерана смрт Отргла нам је неколико дра

гоцених сарадника; ми ћемо их се сетити мало доцније, при

промену сваке организације, где је њихово учешће било

нарочито цењено, али нека и у овом тренутку наша мисао,

пуна узбуђења и захвалности, буде упућена усвомени ових

оданих радника на нашем послу.

Још одVII Конференције(Вашингтон, 13–15семптембар,

1926) цео свет се налази подтешкимударцима, да не кажем

под најгорим искушењима! Од 1938 до 1945 активност

Уније била је практично прекинута. Додуше, после „понов

ног контакта“ жеља, тежња, одушевљење за међународну

сарадњу живо су се осетили, али пошто се област хемије

стално проширивала, требало је примити нови облик рада,

који иам је предложио наш врло активни генерални секре

тар: поделу на шест великих секција. Идоиста две године,

које су прошле од последње наше Конференцијеу Амстер

даму, престављале су прелазно доба и тек сада после ове

ХVII Конференције, када ће свака секција добити своје ста

туте, успоставити унутарње правилнике и изабрати најква

лификованије претставнике Унија ће добити нов замах.

Ако свака Секција буде ратификовала статуте, који су

брижљиво проучени на више седница Извршног одбора,

којима су присуствовали и шест претседника Секција, онда
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ће се морати донекле да модификује и чл. 7 нашег Стату

ша Уније, који говори о Управном одбору и о трајању

мандата његових чланова, Показало се затимпотребним,да

се извештаји у Савету читају и на француском и иа енгле

ском, да би се дискусија и одлуке потпуно разумеле.

Најзад, што се тиче одлуке Савета о установљењу међу

народне научне праксе, изгледало нам је, да би требало

избећи сувише брзо доношење решења, да би требало да

се одлука прими за сада само привремено и да би требало

да се дефинитивна ратификација изврши тек идуће Конфе

ренције, како би се чланицама — националним организаци

јама — дала могућност, да саопште своје евентуалне при

медбе Секцијама, које ће их испитати и поднети, ако је

потребно, допунски извештај. __ -

Значајнију промену Статута Уније предложио је British

National Committee for Chemistry; она се односи на реформу

основне структуре Уније и донекле мења у пројекту, који

нам је поднет, одлуке које се односе на Секције. Али, као

што смо већ поменули, ова нова стуктура је тек израђена

и изгледа прерано да се већ ове године приступи коренитој

реформи Статута Уније. Боље је причекати, да се стекну

искуства са недавно измењеним обликом наше организације.

Ми смо ипак образовали Поткомитетза Статут (Прет

седник, Генерални секретар и Благајник Уније, Претседници

Секција), који ће детаљно да прегледају сваки пројект који

буде поднесен и извештавати Савет о резултатима ди

скусије. - -

--
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Обавештајни циркулар, орган који повезује Унију у

време између Конференција, продужио је да вас обавештава

о одлукама вашег Извршног одбора, који се од последње

Конференције састао шест пута: у Паризу 8—9. децембра

1949, у Лондону 10–11 марта 1950, у Хагу 29—30 јуна

1950, у Паризу 5, б и 7 октобра 1950, у Лондону 10–11

јануара 1951, у Хагу 5—б априла 1951. После закључења

овог извештаја предвиђено једа се одрже још два састанка:

један у Паризу 27—28 јуна 1951 и други у Њујорку 5–7

септембра 1951.

Наше чланице — националне оранизације — ступиле

су у контакт са часописима својих земаља, да би се ново

сти Уније објављивале у ступцима тих часописа; пошто

Унија не може да издаје свој часопис услед недостатака

новчаних фондова, ово је једини начин да се одржи Витал

ност наше велике међународне организације; ми верујемо

да ће се свама наша чланица— национална организација —

примити ове мисије. . - . . . . . . – i u

| Ми данас имамо 33 оваквих чланица. После ХV Кон

ференције ми смо примили у чланство, још, Чиле и Египат,

о чему ћете имати да гласате у току овог заседања. Ви
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ћете имати и да дискутујете и о поновном примању у члан

ство Јапана и Западне Немачке, јер је референдум, органи

зован прошле године, показао да постоје мишљења за и

против, тако да је ваш Извршни одбор, који је иначе склон

да се ове државе приме у чланство, претпоставио, да ствар

изнесе пред Савет ове Конференције.

Примећујемо овде, да преговори о примањуу чланство

још нису завршени у овим случајевима: Куба, Гватемала,

Хондурас, Иран, Ирак, Ирсka, Mekcuko, Перу и Турсka.

Помоћ ових чланова Уније, који би били у стању да убр

зају ово приступање у члансто, добро би дошла.

9
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Пре но што пређемо на кратакпреглед главног посло

вања наших секција,ја бих скренуо вашу пажњу наUNESCO,

на центар културне акције Уједињених нација, са којим ми

ддржавамо везе преко ICSU-a (International Council of

Scientific Unions) са којим смо афилирани. Без племените

помоћи UNESCO-а наша активност би била смањена. Из

извештаја нашег Благајника видећете суме. које су нам

стављене на расположење; оне су нам омогућиле, да преу

змемо важну акцију нарочито у вези с публикацијама;за

хваљујући исто тако разумевању оних, који воде ову орга

низацију, знатна помоћ је дата за путовање из Европе у

Америку, да бисмо могли суделовати на овом састанку и

тако је допринето његовом успеху.

Са своје стране UNESCO с правом захтева, да свака

Секција, коју он помаже, треба да дâ детаљне извештаје,

од којих треба он да прими 20 копија. Зато се умољавају

Секција, Комисија, Састанака, да израде потребан број копија

њихових извештаја, да би се могли послати на одговара

јуће место. -

UNESCO је у више махова тражио наше мишљење,

нарочито по оном тешком питању извода (abstracts) научне

документације, о интернационалној организацији на пољу

технологије, О интернационалној комисији за научну и кул

турну историју човечанства итд. Ми стојимо и даље на

расположењу за сва питања, која се односе на нашу

Област. -

Августа 1950 ваш Претседник и ваш Генерални секре

тар присуствовали су састанку Извршног одбора ICSU-a. Из

међу других питања која интересују Унију прихваћена је

схема Мешовитих koмисија. Ви ћете имати да одлучите о

ратификацији овог документа, пошто су нашедве комисије,

које су удружене са физичко-хемиском секцијом (Physico

Chemical Data and Standards с једне стране, Standards,Units,

Constants of Radioactivity с друге стране) и са Унијом за

чисту и примењену физику, оваквог типа. Ми такође имамо

претставнике у Мешовитој комисији за реологију.
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У даљем нашем излагању ми ћемо се ограничити на

изборе, које би требало ратификовати, ма да ће све Секције

и све комисије морати приступити новим изборима за период.

1951—1955;међутимличности привремено изабране одстране

претседника Секција заједно са претседницима Комисија,

чије је наименовање било примљено од стране чланица —

националних организација одговарајућихземаља—и одвашег

Извршног одбора, могу се поново изабрати. Ми ћемо овде

изнети важније чињенице, али ћемо искључити већим делом.

она питања, која се налазе у извештајима Комисија, који су

на дневном реду Конференције.

Од Комисија, koje не припадају ниједној Секцији, Коми

сија за енциклопедију и доkyментацију (садањи претседник:

Prof. A. R. Todd; Prof. R. Сornubert замењује професора.

G. Dupont-a) наставља свој рад, помажући објављивање

немачких енциклопедија Сimelin-а и Веilstein-а, она је завр

шила своје пословање, јер су одговарајући институти постали

самостални. Савет ће имати да одлучи о њеном евентуалном.

престанку или да она можда постане Комисија за абстракте,

коју предлаже UNESCO, о чему ће једна привремена орга

низација (секретар Dr. Lampitt)у вези саUNESCO-ом поднети.

један Савету на овогодишњем заседању.

Афилирана Комисија за таблиџе константи продужила

је свој рад како у европском центру тако и у америчком и

листа публикација налази се у извештајима ових центара.

Европски центар наишао је на финансиске тешкоће за

штампање одабраних таблица. Знатна помоћ UNESCO-a

омогућила је, да се помисли на даље објављивање публи

кација и ми се надамо да ће таблица спектара диатомних

молекула и одговарајући атлас моћи бити предати Савету.

Оплакујемо смрт проф. Sugden-а, који је претстављао Велику

Британију. Предложено је да га замени проф. М. G. Evans.

Dr. Sir Shanti Bhatnagar замениће Sir John Sargent-а као

претставник Индије. --

Финансиcka koмисија не мора да се труди да докаже

своју активност. На свим састанцима Извршног одбора наш

благајник Dr. Lampitt, који тако пажљиво рукује нашим

финансијама и који је пожњео наше дивљење, извештавао

је Управу о финансиској ситуацији Уније, давао билансе и

чинио предлоге. Извршни одбор је одлучио, да с обзиром

на овлашћења, која му је дала Управа, Ово претставља у

ствари финансиску комисију, тако да изгледа да није.

потребно да финансиска комисија и даље постоји, јер је

постала излишна у нашој организацији. i

-, -t. -

3{- - . .
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Физичко хемиcka cekuија. У привремени секциски одбор

ушли су претседници комисија и проф. Bjerrum (Копенхаген)
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i s Letort, (Нанси), Steacie (Отава) и W. Kuhn (Базел). Претсед

- ник, проф. Noyes, предложио је да се установе шест Пош

i. cekuија, које би биле у стању да обухвате целокупно поље

физичке хемије, тако да би свако питање интернацио

налног значаја могло бити упућено једној од ових Потсек

ција.Овеби Потсекцијебиле: 1) Кинетика реакција;2)Моле

кулска структура; 3) Радиохемија; 4) Термодинамика и

термохемија; 5) Макромолекули, укључујући колоиде; б)

Електрохемија.

Комисија за физичко-хемиcke симболе. Наименован је

проф. Т. F. Young (Chicago, Illinois)

Комисија за термохемију. Наименовани су три нова

члана: Prof. Lennart Smith (Lund), Dr. H. A. Skinner (Man

chester), Dr. J. C. Ghosh (New Delhi). Смрт је отргла Dr.

H. F. Huffmann-a, који је замењен Dr. E. J. Prosen-ом.

Комисија за И/eston-ов елемент. Умро је М. R. Jouaust

|- (Париз).

- Уз циркулар за јуни 1950 били су приложени два

| извештаја Комисије за макромолекулску хемију: претходни

документ о номенклатури и кратак извештај о испитивању

типа узорака фракције полистирола (макромолекулска маса

реда 1,000.000);дефинитивниизвештајибићеускороспремљени.

Мешовита kомисија зи физичко хемиckа дата и стан

дарде. Наименовани су: Dr. J. N. Mukherjee (India)иDr.A. L.

G. Rees (Melbourne) у саветодавни одбор Међународног

бироа за физичко-хемиске стандарде. Разаслат је извештај

претседника, Prof. Wibaut-а, о окарактерисавању и иденти

фикацији органских материја, и извештај Prof.Timmermans-a

о активности Међународног бироа за физичко-хемиске стан

дарде после нашег састанка у 1949 години. --

искоришћујући прославу педесетогодишњице откри

вања радијума у Паризу (17—18 јули 1950) Комисија за

стандарде, је инице и koн:тантне радиоakтивитета са

стала се под претседништвом Prof. Paneth-а и извод из

вештаја радног секретара, Prof. Sizoo-a, био је приложен

нашем циркулару од децембра 1950 (стр. 4 и 5). Умро је

Prof. S. Meyer (Беч), Члан Саветодавног одбора и пређашњи

члан Одбора за радијумски стандард. Његов сарадник,

Prof. Bertha Karlik, примила се да заузме његово место у
Саветодавном одбору. i - __ *,

-}{

-- -{

Под ауторитативним утицајем претседника Prof. P. Joli

bois-а, Секција за неорганску хемију створила је три нове

Комисије: Чи: ти метали и њихова заштита, Висоke темпе

ратуре и на ватри постојан материјал, Геохемиckа лоkaли

зација елемената, за чије су се привремене претседнике при

мили Prof. Chaudron (Париз), Prof. Ribaud (Париз) и Prof.

Niggli (Zürich). Сви претседници ових Комисија израдили су
\,

-- * ,
|

ulu Li ___ __ - ------------
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примамљиве програме и ми не сумњамо, да ће они поћи стазама

старијих Комисија, које остају и даље врло активне. . . .

Тако, Комисија за атомске тежине, иако лишена сарадње

Prof. Guichard-а (Париз) због његове дубоке старости, пред

лаже да се детаљно испитају промене, које су се показале

потребним после 1949 године, за атомске тежине извесних

елемената,за масене бројеве постојанијих познатих изотопа.

Онда ће бити објављен њихов четрнаести извештај. --

Сдруге стране, Комисија за номенклатуру предузела је

да изради важан документ за правила номенклатуре, чији

је нацрт био предмет дискусије XV Конференције и седнице

одржанеу Амстердаму априла 1950. На овој последњој сед

ници изабран је за потпретседника Prof. Silverman, Pittsburgh,

Pennsylvania). Комисија је одлучила да се елемент 74 зове

волфрам или тунгстен, а елемент 97 берклијум.

Одбор Cekџијеза органску хемију, коме са толико ауто

ритета претседава Prof. P. Karrer, састоји се од професора:

R. Adams-a (U. S. A.), као потпретседника, Е. Berner-a

(Норвешка), Ch. Dufraisse-а (Француска), Sir Robert Robinson-а

(Велика Британија), J. P. Wibaut-а (Холандија).

Комисија за номенkљатуру ималајемного тешкоћа и са

жалошћу констатујемо да је смрћу изгубила три своја члана:

професоре: C. S. Gipson-а (Лондон), R. Marquis-а (Париз) и

E.Votoček-а (Праг).Сва тројица радили су већ одавноу нашој

организацији и играли су важну улогу у њеној делатности.

Они нису отсуствовали ни са једног међународног састанка

и врло многи од нас жале што они нису вишеса нама. Про

фесори: G. Dupont и G, Kersaint(Париз)замениће професоре

Gibson-а и Маrquis-а, а професор Прелог претстављаће сло

венске језике на место професора Воточека. Пословање ове

Комисије толико је обилно, да је претседник Prof. Verkade

сазвао седницу већ за 1 септембар,то ће рећи пре отварања
Хемиског конклава. - ... - - - - , t. j. - v v i

На исти начин Комисија за koдификацију, селекцију и обе

лежавање органских једињења предузела је значајан посао:

испитивање истраживања њеног секретара, професора Ј. W.

Perry-a, о предложеним системима помоћу "апарата бироа

International Business Machines. Комисија намерава такођеда

отвори своју сесију у Cambridge-у (Massachusetts) почев од

28. августа, а можда ће бити приморана да продужи саста

нак после 15 септембра, опет у Кембриџу. "

+}

-{- --

Симпатични претседник Секције за биолошку хемију,

проф. Tiselius, предложио је, да се привремено образује

Одбор секције, који би се састојао од професора: Ј. Courtois

(“: Dodds (Beлика Британија) Edsall (С. А. Д.),

. Murray Luck (С. А. Д.), Pratesi (Италија).

Одбор састављен на Конгресуза биохемију, одржаном

у Кембриџу (Велика Британија, августа 1949) предвидео је
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оснивање Међународне уније за биохемију, независне од.

наше Уније. Како онда није било једнодушности између био

хемичара по овом питању,референт овог Одбора, Sir Charles

Harington, позван је да присуствује једној од седница нашег

Извршног одбора, да би се испитало, које би кораке требало

да предузме наша Унија. Унија има намеру да сваку секцију

учини полу-аутономном, задржавајући за зебе само то право,

да омогући сарадњу измеђуразних грана хемије. Упркос томе,

кембришки одбор, мање или више модификован, пошто се

поново састао на конгресу за физиологију у Копенхагену

(августа 1950) одлучио је, да продужи своју делатност. Sir

Charies Harington предложио је зато, да се образује Међу

народна унија за биохемију, што ће бити изнето на идућој

седници Извршног одбора ICSU-a (Baшингтон, октобра 1951).

У нашем говору на почетку ХV Конференције ми смо се јасно

изразили по питању расипања и цепкања снага између многих

| малих Унија са малим стедствима на штету опште органи

зације координације, каква је Унија за чисту и примењену

хемију, која је опробана током прошлих тридесет година.

Чекајући на одлуку ICSU-а Комисија за номенклатуру

наставила је активно и даље да ради, каткад сама, каткад

у вези због извесних супстанци са Комисијом за номенкла

туру органскехемије.Збогвеликепрезапослености као ректор

циришког Универзитета и као претседник наше секције за

органску хемију проф. Karrer повукао се са претседништва

Комисије у корист проф. Ј. Murray Luck-a. На место профе

сора Карера изабран је проф. Cherbuliez (Женева), а тако исто

на место проф. Quagliariello, који се повукао, дошао је проф.

A. ROSSi-Fanelli. -

----

---- -k

Cekџија за аналитичку хемију изабрала је свој Секциcku.

одбор на ХV Конференцији. Овај одбор осигурао је сарадњу

Dr.James I. Hoffmann-a (National Bureau ofStandards) на место

Dr. Wichers-а који је сувише заузет у другим комисијама

Уније; одбор је лишен сарадње Мr. N. Straford-а, који се

повукао.

Комисија за нове аналитичке реakпиве (раније Комисија

за реакције и нове аналитичне реактиве) састала сеу Грацу

(Аустрија) а такође Одбор Cekџине (бар делимично) на кон

гресу за микрохемију (2—бјули, 1950). Претседник, Prof. Gillis,

поднео је тада четврти извештај о реактивима за квалитативну

неорганску анализу, изабраним после експерименталних сту

дија од стране чланова Комисије; публикацију су издали

проф. Wenger и Мlle Rusconi. Свака чланица —национална

организација—примила је бесплатан примерак. Ово дело је

штампало Издавачко друштво за вишу наставу (Société d'édi

tion d'Enseignement Supérieur, 5, Place de la Sorbonne, Paris

5е), које врши и продају (стр. 104, 16x24 цм). Предвиђено је

и енглеско издање. Комисија предлаже да се испита први
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извештај о колориметрији, који је поднео Dr. C. Duval, c

намеромда се штампа и да се разда међ чланове ради кри

тичке студије да би се после поднео други извештај.

Почасни претседник Секције, Prof. Sir Ian Heilbron, и

претседник, Prof. C. J. van Nieuvenburg, увек тако марљиви

кад се ствар тиче међународног односа на пољу аналитичке

хемије, предложили суда се образују ове нове организације:

Комисија за микрохемију(претседник Prof.M. K. Zacherl, Беч);

Комиси а за физичкохемиcka aналитична дата (претседник

Prof. I. M. Коlthoff (Minneapolis), којој би биле придодате

Поткомисија за поларографска дата (претседник Dr. E. R.

Smith, Baшингтон) и Поткомисија за потенциометарсka дата

(претседник Dr. R. G. Bates, Вашингтон); Комисија за ана

литичну терминологију(претседникпроф. Forbes,Амстердам).

Чланови су именовани и Извршни одбор ратификовао је ове

предлоге. Ове нове организације већ су спремиле за ХVI Кон

ференцију нацрте њиховог плана рада.

Питање оснивања Комисије за спектрохемију и Коми

сије за примењену спектроскопију дато је на мишљење Сек

цији за физичку хемију. -

У вези с овом секцијом ми потсећамо да ће се у Окс

форду (Вел. Британија) одржати почев од 4 септембра 1952

Интернационалан конгрес за аналитичну хемију под покро

, витељством Уније. Извршни одбор Уније дао јеу принципу

пристанак да се истовремено одржи састанак секције за

аналитичну хемију и због тога је затражена финансиска

Помоћ ОД UNESCO-a.

+

-{- +3.

Неуморни и енергични претседник Секције за примењену

хемију, Dr. L. H. Lampitt, предложио је да се образују само

шест Потсекција, јер би било сувише претерано, ако би се

одмах хтело, да се обухвати целокупно огромно поље при

мењене хемије. Листа са привременим руководиоцима изгле

дала би овако:

Потсекција Претседник Секретар

а) пластичне масе и Mr. H. V. POtter Dr. Klein

високи полимери

б) боје и лакови Dr. L. A. Jordan Dr. Kappelmeyer

в) хартија и картон Dr. Otto Maas Dr. Riddell

г) фитофармација Prof. Oswald Dr. Galley

д) вода Dr. Eldridge Mr. Streatfield

е) уља и масти Dr. Williams Mr. Vizern

Секциски одбор састоји се поред претседника још од

потпретседника, Prof. R. Fabre (Париз), секретара, Dr. J. H.

Bushill, мало пре поменутих претседника Потсекција, прет

седници Комисија које припадају Секцији, Mr. J. Davidson

Pratt и Prof. Dubrisay. -
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Комисија за тоkcukoлогију и индустриcky xцијену је баш

садзавршила ревизију једног броја метода усвојених за одре

ђивање отрова. Када буде објављено на енглеском и фран

цуском, то ће претстављати две публикације, које ће Унија

разашиљати и чијом ће се продајом, а са помоћи UNESCO-a,

покрити штампарски трошкови.

Комисипа за стандардизацију чистоће хемиckuх проду

Мата стекла је новог члана у лицу Mr.C.J.Guillissen (Брисел).

Она се састала у Лондону 2и 3 новембра 1950 и продужиће

да испитује разну општу технику контроле, којаједномдефи

нитивно установљена биће такође предмет једне публикације.

-- Комисија за проучавање стандардизацијелабораториског

материјала одржава односе, корисне за обе организације,

са Техничким одбором ISO/TC47—48хемија. Одани секретар

Mr. J. Marteret присуствовао јеусвојступосматрача састанку

овог Одбора (Милано, 19–20 септембар 1950) и пројекти

које је израдио Одбор биће испитани утолико, колико то

интересује Унију. Друга питања, нарочито питање брушених

стаклених судова, чији се делови дају међусобно измењивати,

као и питања грешака и толеранце волуметриских судова и

апарата, биће расправљана. __

Најзад афилирана Комисија за студију масти и уља,

која ће постати једна Потсекција Секције за примењену

хемију у њеној новој организацији, састала се у Паризу

2б–27 септембра 1950. Извештај о раду 1949–50 раздељен

је и нова збирка унификованих метода за анализу масти и

уља изгледа да претставља довољно важан документ, да би

могла дауђе у четврто издање брошуре, која треба ускоро

да изиђе из штампе. Комисија јебила тешко погођена смрћу

њеногпочасног претседника Dr. G. E. Voerman-а, који је играо

врло активну улогу у расправама и који је присуствовао и

састанку прошлог септембра. Примљен је нов члан, Prof. P.
Cattaneo (Аргентина). иг у „г , g. - * T - - - - - - - ,

+

-- +4

Дошао је крај моје периоде претседниковања и надам

се да нисам много разочарао у поверењу које сте ми дали;

радио сам што сам најбоље умео, као штоувек покушавам

да радим када примим какву обавезу на се.

У свом новом облику нека Унија оствари свој плодо

носни задатак. Зато су потребни претседници и секретари

секција који ће бити активни и одани међународној ствари

на пољу,којејенаше: напољухемије. Поредуниверзитетских

дужности, које су га много апсорбовале, наш Генерални

секретар савладаојетешку одговорност водећи преписку око

састанака Секција и организапије ове Коиференције. Ја не

знам како даму захвалим на овом нарочитом труду, а тако

исто и на несебичној помоћи, коју сам од њега увек имао

за ове прошле четири године. Кад не би могао да рачуна

на марљиву сарадњу секциских секретара, он не би могао

-- - - - -- - - -- - -- - -= – - г- - i i
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дуже да врши дужност, која постаје све сложенија. Његов

задатак да повезује секције међусобом и да повезује ове са

Управом или са Извршним одбором зацело ће му одузети

цело његово скупоцено време. То исто важи и за нашег

Благајника, који је имао и ту доброту да се прими још и за

претседника Секције за примењену хемију.

Хтеобихистотакодазахвалим ПотпретседницимаУније,

који су омогућили почетак рада наших Секција као и свим

онима, који суу Извршном одбору, у Комисијама, Поткоми

сијама и Потсекцијама радили са добром вољом на велику

корист СВИХ Нас.

Што се тиче изборау Комисијама корисно је скренути

пажњу Претседницима на начин попуњавања оних, које остају

база наше организације. Уважујући сугестију ICSU-а ми смо

вам предложили у члану 5. Статута, заједничком свим Сек

цијама, да се ограничи на десет максималан број титулар

них чланова сваке Комисије. Остали чланови, чији број није

ограничен, могу се поделитиу три категорије према правил

ницима Уније (чланови б и 7): делегати чланови, национални

претставници, посматрачи. Ако ово изгласа Савет, онда је

главно да се јасно обележи под којом категоријом је које

лице изабрано. --

Са оваквом сарадњом и чистом појмом о дужностима

свихнас,јаћу самиром напустити претседничко место,уверен

да ћу пљескати новом и плодоносном животу једне велике

организације, пошто статутски прописи, којејависоко ценим,

захтевајуда останемчлан УправеУнијезаидућих осам година.



МЕЂУНАРОДНА УНИЈА ЗА ЧИСТУ И ПРИМЕЊЕНУ ХЕМИЈУ
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Тринаести Међународни конгрес за чисту

и примењену хемију

Седамнаеста конференција Уније

Штокхолм од 29. јула до 4 августа 1953

Упсала од 5 до 7 августа 1953

Први циркулар

Шведски национални комитет за хемију

позива да се учествује на

XIII-том Међународном конгресу за чисту и примењену хемију

који ће се одржати у вези са

XVII-том Конференцијом. Међународне Уније за чисту и

примењену хемију.

Конгрес обухвата састанак Секције за Физичку хемију и Симпозију

о хемији дрвета, и састојака дрвета, који ће се оба одржати у Шток

холму од 29 јула до 4 августа, и Симпозију о макромолекулима уУп

сали од 5 до 7 августа 1953.
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КОНГРЕС .

Дванаести Међународни Конгрес за чисту и примењену

хемију у Њујорку обухватио је цело пољехемије. Одлучено

је да будући конгреси обухватају уопште само ограничене

области, јер је тешко да се организују сувише велике кон

ференције, бару већини европских градова. Шведска се пону

дила,да организује идућу Конференцију МеђународнеУније

за чисту и примењену хемију, која би се одржалау вези са

Конгресом за физичку хемију, што је и усвојено.

Размере конгреса

Планови Конгреса предвиђају Састанак Секције за физичку

хемију и две симпозије, једну о дрвету и састојцима дрвета

у Штокхолму за време Конгреса (од 29 јула до 4 августа)

идругуо макромолекулимау Упсали,70 км северно од Шток

холма, од 5 до 7 августа 1953.

Секција за Физичку хемију

привремено је подељена на ове групе:

11) Хемиска термодинамика и термохемија

12) Електрохемија

13) Хемија површине и колоидна хемија

14) Хемиска кинетика

15) Друге области Физичке хемије

Методе физичке хемије примењене су данас у скоро свакој

врсти хемиске делатности, али би нарочито добродошли они

радови, који говоре специјалније о физичко-хемиској тех

ници или физичко-хемиским теоријама. Ако се деси, да

сразмерно велики број радова потпадне под групу 15, онда

ће се можда доцније образовати одређеније групе.

Симпозија о хемији дрвета и састојцима дрвета

Симпозија ће бити подељена на три групе:

21) Ова ће група бити посвећена структурној хемији састо

јака дрвета, као што су масне киселине, извесни угљени

хидрати, терпеноиди, лигнин, фенолна једињења и алка

лоиди. Биохемиски и таксономски значај овихједињења

биће такође предмет дискусије.

22) Ова ће група расправљати о хемији целулозе и хеми

целулозе и о структури нативних и регенерисаних целу

лозних влакана. Она ће обухватити такође хемију и

хемиску технологију пулпа, њихово белење и рафини

сање, као и особинеу односу на фабрикацију хартије и

на производе од хартије. - , . -

23) Ова ће група обухватити хемију лигнина, његово пона

шање у процесима израде пулпа и његове примене. .
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Симпозија о макромолекулима

31) Симпозија о макромолекулима у Упсали расправљаће о

експерименталним методама за испитивање макромоле

кула у раствору. Она ће такође обухватити радове о

макромолекулским особинама протеина и полиелектро

ЛИТа.. - --

Радови

Предвиђено је, да се пошаљу специјални позиви неколицини

хемичара, да одрже Конгресна предавања. Други, који би

били вољни, да даду краће, реферате (највише да трају 15

минута) срдачно се позивају да то ураде. Претходне при

јаве треба упутити на адресу: XIIIth International Congress

of Pure and Applied Chemistry — Stockholm 70 Sweden.

Језик

Ма да се радови могу изнети на ма ком језику, скрећемо

пажњу, да ће већина чланова најлакше моћи разумети радове

на енглеском, француском или немачком, али нарочито на

eНГЛеCКОМ.

Екскурзије, друштвене приредбе

Биће организоване екскурзије у индустрије и лабораторије,

које могу да интересују поједине, горе поменуте групе. -

Поред научних седница организоваће се и забавне приредбе;

тако ће се обићи интересантна места у околини Штокхолма

и Упсале. Излети на цео дан и разни програми предвиђени

су за недељу. Нарочити програм израђен је за госте, који

не учествују на научним седницама.

Велики број соба резервисан је у Штокхолму, а ограничен

у Упсали. Формулари за пријаве биће приложени Другом цир

кулару.

Регистрација

Да би се добила приближна слика о броју гостију, који

желе да,учествују на Конгресу, умољава се да се пријаве

"пошљу што пре, по могућству пре 15 септембра 1952. -,

Нама је немогуће да дођемо у додир са свима онима, које би

Конгрес могао интересовати. Мибисмо, стога,били захвални,

ако би нам ... хтели , помоћи на тај начин, што бисте обаве

стили ваше пријатеље и колеге о Конгресу.

циркулар бр. 2

који ће дати детаљнија обавештења о програму изићи ће
крајем 1952.
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држи се једном у две године; то је уствари пословни са

станак на коме се дискутује о раду протекле две године.

У години 1953 она ће се састојати из седнице Савета,

Управе (Вureau-а), заједно са Управом Секције за физичку

хемију (њених комисија и поткомисија) и извесних отсека

Секције за примењену хемију, наиме отсека „Хартија и

картон, и „Пластичне масе и високи полимери.”

Савет (који се састоји из делегата нација) потрудиће се,

да, уколико то буде могуће, организује финансиску помоћ

за оне, који су у званичној функцији позвани да прису

ствују радним седницама Управе, Секцијских комисија и

Комисија отсека. Чланови какве „мешовите“ комисије добиће

финансиску потпору од Интернационалног савета Научне

уније преко односне матичне Уније. -

Вероватно, да се Комисијама и Поткомисијама, које нису

горе поменуте, неће моћи одобрити никаква финансиска

помоћ од Уније у 1953 години. Потсећамо, да су одобрени

фондови за састанке Секција за биолошку хемију (у Паризу),

за аналитичку секцију (у Оксфорду), за комисију за орган

ску номенклатуру (у Хагу), за комисију за макромолекуле

(у Штрасбургу) и за геохемиску комисију Секције за неор

ганску хемију у 1952 години. Надамо се, да ће се моћи

обезбедити финансиска помоћу 1954 години за Комисију за

номенклатуру и Комисији за протеине Секцијеза биолошку

хемију, за Комисију за макромолекуле Секције за физичку

хемију, за отсеке „вода“ и „контрола загађивања“ Секције

за примењену хемију и за Комисију за Токсикологију.

Унија ће се ипак старати, да и други, који нису овде поме

нути, присуствују Конференцији у Штокхолму, уколико то

буду дозволила финансиска средства.

Даље појединости дају:

за административна обавештења:

Professor R. Delaby, General Secretary of thi UNION,

4 Avenue de 1'Observatoire, Paris 6eme, France.

за финансије: --

Dr. L. Lampitt, Honorary Treasurer of UNION, 149

Hammersmith Road, London W. 14, England.

за локална обавештења:

XIII th International Congresss of Pure and Applied.

Chemistry, Stockholm 70, Sweden. -
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Почасни претседник Секције за физичку хемију:

Professor The Svedberg, University of Uppsala.

Претседник Симпозије о хемији дрвета и састојака дрвета:

Professor Erik Hägglund, Swedish Forest Products Research

Laboratory, Stockholm Č

Претседник Симпозије о макромолекулима:

Professor H. Mark, Polytechnic Institute of Brooklyn,

New York.

Претседавајући:

Professor Arne Olander, (групе 11–15), University of

Stockholm.

Professor, Holger Erdtman, (група 21), Department of

Organic Chemistry, Royal Institute of Technology,

Stockholm 70.

Professor Erik Hägglund, (групе 22 и 23),Swedish Forest

Products Research Laboratory, Stockholm O.

Professor Stig Claesson, (група 31), Institute of Physical

Chemistry, Uppsala.

Конференција Уније

Претседник:

Professor Tiselius, University of Uppsala, Sweden. Pre

sident of the International Union ofPure and Ap

plied Chemistry.

Секретар:

Professor R. Delaby, 4 Avenue de l'Observatoire, Paris

6eme, France.

Сва саопштења која се односе на Конгрес треба адре

СОВаTИ На:

XIIIth lnternational Congress of Pure and AppliedChemistry — Stockholm 70— Sweden. i .
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МЕЂУНАРОДНА УНИЈА ЗА ЧИСТУ И ПРИМЕЊЕНУ ХЕМИЈУ

из физичко-ХЕМискв СЕКЦИЈЕ

Мешовита комисија за физичко-хемиске стандарде и еталоне

(Commission mixte des données et des étalons physico-chimiques)

Чисте супстанцеза одређивањетермометриских

CTa.JIНИХК. "ТаЧIаКа

ОД

EDWARD-A WICHERS-A

(ВАШИНГТОН)

Ово једопуна извештају, који је под истим насловом,

заједно са F. W. Schwab-ом, поднет на седници ове коми

сије, одржаној за време 15 Конференције Уније у Амстер

даму 1949. године. Ранији извештај бавио се углавном

тројном тачком бензоеве киселине (122362°C) као фикси

раном температуром за калибрисање платинских отпорних

термометара. У њему је говорено такође о неким претход

ним испитивањима тројне тачке феноксибензола (фенил

етра) (26.877°C), као сталне тачке у области „собне тем

пературе“. Накнадна испитивања су извршенаумеђувремену

како са бензоевом киселином и феноксибензолом, тако и

сл р—дихлорбензолом, чија се тројна тачка (5309°C) налази

отприлике у средини између0° и 100°C. Све су се супстанце

налазиле у цилиндричним цевима од пирекс стакла, 5 cm у

пречнику и око 28 cm дугачким. У осовини цеви налазило

се место за термометар. Резултати мерења били су под

вргнути статистичкој анализи, да би се одредила репродук

тивност ових трију предложених термометриских сталних

ТаЧаКа.

Подносећи овај извештај са дубоким жаљењем морам

да саопштим превремену смрт г. Shwab-ау 1950 г. Експе

рименталан рад о феноксибензолу и р—дихлорбензолу, о

чему се подноси сад извештај, извели су гг. Ј. I. Min o r

и Н. Н. Н. o r owitz, које је у ова испитивања увео г.

Schwab. Dr. H. F. Stimson и г-ђица Ј. Вusse извели
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су мерења са цевима са бензоевом киселином. Ми дугујемо

захвалност Dr. W. J. Yo uden-у за планирање испитивања

на начин, да се дође до максимума поузданог статистичког

рачуна.

Чистоћа бензоеве киселине и феноксибензола, употре

бљених у овим систематским испитивањима, одређена је

криоскопским методама и нађено је да она износи 99.999

одн. 99.998 мол процената. У ранијем извештају саопштено

је, да разлике у чистоћи бензоеве киселине повлаче собом

варијације од око 0003° код одређивања температуре мрж

њења разних цеви. Услед усавршене контроледефинитивног

пречишћавања, ове разлике сада ретко прелазе 0,001°. Тако,

3 од 4 цеви, употребљених у овом раду, дале су као резул

тат 1223б1°Cкао калибрациону температуру,докје последња

дала 122.362°С. Тројна тачка идеално чисте бензоеве кисе

лине, дата у ранијем извештају, износила је 122.362°С. С тим

у вези мора се потсетити,да неизвесност од0,002°до 0,003°

треба приписати ма којој апсолутној вредности температуре

у овој области, поглавито због ограничене тачности сталних

тачака температуре у Интернационалној скали у областима

између дефинисаних тачака.

Чистоћа дихлорбензола није још била утврђена, али

се верује, да се она може упоредити са чистоћом друге

две супстанце. Ипак због неке неизвесности, која се одно

сила на чистоћу, тројна тачка ове супстанце била је тада

дата само са два децимална места. Веровало се, да, ако се

покаже, да је понашање р—дихлорбензола при мржњењу

задовољавајуће, тројна тачка ове супстанце може да буде

корисна мера за колебања у мерењима изведеним са пла

тинским отпорним термометром у области која лежи на

средини између дефинисаних температура од 0° и 100°C.

Поуздан термометриски стандард у овој области био би од

нарочите важности за поређење температурних скала уоби

чајених у разним земљама, јер употребомразличитихтипова

платинских термометара у више земаља могло би се очеки

вати, да ће се појачати разлике код интерполисаних темпе

ратура на Интернационалној температурној скали.

Систематска испитивања бензоеве киселине, о којима

се овде подноси извештај, извршена су током четири дана,

употребљујући 4 цеви са 4 изабрана отпорна термометра, по

два од сваког типа. Извршено је укупно шеснаест мерења.

Сваки термометар био је сваког дана употребљаван у дру

гој цеви, а мерења су распоређена међ два манипуланта и

и два термометарска моста. Сви су термометри калибрисани

сваког дана како према тачки кључања воде, тако и према

њенојтројној тачки, после употребе у цевима са бензоевом

киселином. За тројну тачку феноксибензола извршено је 21

мерење са 7 цеви и 7 термометара. Двадесетпет мерења, са

5 термометара и 5 цеви, извршено је у случају р -дихлор

бензола. Термометри употребљени за мерење цеви са фено
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ксибензолом и р—дихлорбензолом нису употребљавани за

мерења цеви са бензоевом киселином. Они су свакодневно

калибрисани према тројној тачки воде, али не према тачки

кључања, иако се сматра да је промена Отпора добрих

платинскихтермометара у интервалу од 0° до 100"С (основ

ни интервал) мање подложна колебању него отпор надатој

температури (на пример, на тачки мржњења воде); свако

колебање у овој особини, које се може десити за време

једног низа мерења са феноксибензолом и р—дихлорбен

золом, узето је у обзир при израчунавању репродуктивности

тројне тачке ове две супстанце.

Из овако извршених мерења било је могуће да се дан

за даном израчунава репродуктивност температуре тројне

тачке, онакве каква је одређена била у одређеној цеви са

одређеним термометром и под свим другим условима, који

су одржавани што је могуће истим. Резултати за три типа

цеви, у смислу стандардног отступања једногјединог одре

ђивања, били су ови: код тачке бензоеве киселине, 0,0002, ;

код тачке феноксибензола, 0.0004, код р—дихлорбензола

0.000б, . Као одговарајућу вредност за репродуктивност

тројне тачке воде, са групом изабраних термометара, Dr.

Stimson је нашао 0,0001, а за тачку кључања 0.0002.” C.

Изгледа, према томе, да се тачност тачке бензоеве кисе

лине може упоредити са тачкоммржњења итачком кључања

воде. Тачности мерења са цевима са феноксибензолом и

р—дихлорбензолом, ма да су мање Од Тачности са цевима

са бензоевом киселином, сасвим су задовољавајуће. Разлика

може потицати, у целини или делимично, услед употребе

- мање брижљиво изабраних и калибрисаних термометара и

МОСТа..

Стандардна отступања мерења са појединим термоме

трима од средње вредности, добијена са сваком групом

термометара, израчуната из истих трију серија Одређивања,

била су ова: код тачке бензоеве киселине 0.0003,“; код

тачке феноксибензола 0,0020"; код тачке р—дихлорбензола,

00022". Треба приметити, да су колебања између термоме

тара знатно већа, него колебања код поновљених одређи

вања са датом цеви и датим термометром. То је истина,

упркос чињеници, да су сви термометри били изванредно

добро конструисани и добро израђени, да су потпуно одго

варали захтевима изнетим у дефиницији Интернационалне

термометриске скале и да су недавно били калибрисани на

одређеним тачкама скале. Разлика између два индекса пре

цизности показује неизвесности у вези са мерењима темпе

ратуре према Интернационалној температурној скали у

областима удаљеним од дефинисаних тачака не више од

25° до 50°. Ово захтева, ако се температуре имају мерити

према Интернационалној скали са поузданошћу, која се

може упоредити са тачношћу која је могућа код добро

конструисаног платинског термометра, да се или установе
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