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који садржи 5 мгр. никла на литар довољан да спречи раз

вијање кукуруза. Што се тиче кобалта Наselhoff је нашао

да је његово штетно дејство још јаче.

Richards“) је још 1897. године вршио испитивање дејства

разних минералних соли на развијање Аspergillusa, и нашао

је у извесним случајевима да су и никел и кобалт имали из

весно повољно дејство у погодним концентрацијама. 1927. го

дине А. Niethammer*) је дала један рад, којим је хтела да

покаже да се тако звани Аrndt-Schulz-ов закон не може ге

нералисати, и да се према томе не може сматрати као закон.

По том Arndt-Schulz-овом закону код сваког отрова, у по

гледу физиолошког дејства, могу се разликовати три фазе.

Сваки отров, који у извесним већим количинама изазива

штетно физиолошко дејство, узет у погодним мањим коли

чинама не изазива више никакво штетно дејство, а кад се

доза смањи и исподте „индиферентне“ количине, онда сваки

отров може да изазове и извесно повољно физиолошко деј

ство, које се, у специјалном случају са Aspergillus-ом, треба

да огледа у повећању тежине произведене гљиве.

Дабидоказалада Аrndt*)-Schulz-ове“)поставкенисутачне,

односно да се немогу генералисатиуједан закон Niethammer,

је испитала дејство разних минералних и органских материја,

које се сматрају као антисептична, и за биљке отровна једи

њења, на развијање Аspergulus Nigera. Поред других ме

тала, она је испитала и дејство соли никла и нашла да ове

соли, као и још нека друга испробана минерална и органска

једињења, делују на развијање Аspergillusa само штетно,

односно да не постоји концентрација, у којој ова једињења

имају повољнога дејства на развијање испитиване гљиве. И

оснивајући се на тим експериментима овај аутор долази до

закључка, да се горњи Аrndt-Schulz-ов закон не може смат

рати за закон, пошто има много изузетака.

Дакле, у главном, из до сада објављених радова није се

могло закључити са сигурношћу имају ли никел и кобалт и

каквог повољног дејства на развој биљака, а специјално на

развијање Аspergillus Nigera. Детаљна и прецизна испити

вања у том правцу нису била вршена. А сем тога проуча

1) Richards. Jahresb. f. wiss. Bot. 30. 665 (1897).

2) А. Niethammer. Biochem. Ztschr. 184, 370.

*) Arndt: Biologishe Studien dreicíswald 1882.

*) Schulz: Pflügers Arch. f. der. Physiol. 42, 517.
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ствују на развиће биљака само негативно. А ако би металне

соли, које овде долазе у обзир, дејствовале на развиће би

љака само као стимулирајућа сретства, чија је активност ве

зана за њихов токсицитет, онда би сви метали, који су ток

сични, требали да изазивају, у погодним концентрацијама,

стимулирајуће дејство. А ово није случај.

II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДЕО.

Из горе изложеног види се да је непосредни циљ мојих

истраживања био да детаљно испитам дејство никла и ко

балта на развијање гљиве Aspergillus Nigera. Као што сам

поменуо ову сам гљиву изабрао што је она најпогоднија за

ову врсту истраживања. И тек кад се са њом изврше сва

потребна истраживања и добију одређени резултати, може

се помислити на експериментисање са вишим биљкама.

Гљива Аspergillus Niger ce као буђ спонтано развија,

у смеши са још разним другим гљивама (као Penicilium

Glaucum и др.) на пекмезу, прокислом хлебу и т. д. Она се

састоји, кад је потпуно развијена, из доста резистентног ми

целијума, покривеног црним спорама које гледане под ми

кроскопом имају изглед малих буздована. Ја сам своје експе

рименте вршио са сасвим чистом културом, коју сам донео

из Пастеровог завода у Паризу, и коју стално одржавам но

вим пресађивањима.

Као хранљиву подлогу, којој сам додавао разне коли

чине никел и кобалт-сулфата, употребљавао сам класичан

Raulin-ов раствор, са неким малим изменама у композицији.

Тако сам на пример место магнезијум-карбоната у раствор

унео одговарајуће количине магнезијум-сулфата, пошто је

карбонат тешко добити у потпуно чистом стању. Соли које

сам употребљавао, биле су најчистијипрепарати марке Меrck,

које сам ипак ради сваке сигурности испробао у погледу

њихове чистоће, односно осуства никла и кобатла. Исто сам

учинио и са употребљаваним шећером. Опите сам вршио са

Raulin-овим раствором, из кога је само био изостављен цинк

сулфат. Овим растворима додаване су различите количине

никел и кобалт-сулфата. Вода коју сам употребљавао била

је предестилисана у стакленом дестилационом апарату.

Ево тачне композиције употребљене хранљиве подлоге:



Вода . . . . . . . . . . . . . 1000 гр.

Шећер . . . . . . . . . . . . 4660 „

- Винска киселина . . . . . . . . . 266. „

Калијум-карбонат . . . . . . . . 0,40 „

Амонијум-нитрат . . . . . . . . . 2,66 „

Амонијум-фосфат . . . . . . . . 0,40 „

Амонијум-сулфат . . . . . . . . 0,155 „

Магнезијум-сулфат . . . . . . . . 0,710„

Феро-сулфат . . . . . . . . . . 0,046 „

Натријум-силикат (34° Bé) . . . . . 0,046 „

У овај раствор су уношене различите количине никла и

кобалта, како би се утврдило у којој мери сваки од ових

елемената утиче на развој Аspergillus-a.

Експерименти су вршени са раствором, који је стери

лизовану аутоклаву.За сва ова испитивања употребљавао сам

кристализационе шоље од јенског стакла од 12 см. у преч

нику, у које је уношено по 150 см.” хранљивог раствора. У

сваку шољу су затим засејане споре Аspergillus-а, па су ове

уношенеутермостат,у коме је одржавана стална температура

од 34°. Сем тога употребљавани термостат је имао уређај,

помоћу кога је у унутрашњости његовој одржавана стално

потребна влажност ваздуха.

Културе су стајале у термостату по четири дана, пошто

се за то време Аspergillus потпуно развије, кад се налази

у комплетном Raulin-овом раствору; а ја сам за сада хтео да

утврдим дејство које ће се за исто време постићидодавањем

никлових и кобалтових соли. Послечетиридана произведени

мицелијум вадио сам из шоља, испирао дестилисаном водом

ону страну мицелиума, која се налазила у контакту са хран

љивом подлогом, затим сам из мицелиума исцедио воду, прво

притискивајући рукама, а затим пресујући га измеђудва листа

филтр-папира. Овако исцеђен мицелиум сушен је на 100° до

константне тежине, и онда мерен.

Свака серија експеримената вршена је са по дванајест

до четрнајест кристализационих шоља, које су истовремено

уношене у термостат.

Никел и кобалт су уношени у раствор у различитим

концентрацијама, како би се тачно утврдило код које кон

центрације почиње да се испољава, ако га у опште има, по
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вољно дејство метала на развој Aspergillus-а, а која кон

центрација већ омета и спречава развој биљке. Дакле у сва

кој серији експеримената уношене су у кристализационе

шоље са растворима различите количине никла и кобалта.

Али за сваку концентрацију никлових и кобалтових соли

уношене су у термостат по две, а понекад и по три шоље,

и после мерења произведеног мицелиума, за поређење са

дејством осталих концентрација, узимана је средња вредност

из збира добивене тежине. Ово сам радио зато да бих до

био сигурније резултате. У свакој испитиваној серији нала

зиле су се и по две шоље са раствором без никла или ко

балта, и у њима произведена количина Aspergillus-а слу

жила је за поређење. Све цифре које ћу овде изнети,и које се

односе на дејство разних концентрација никлових и кобал

тових соли, претстављају средње вредности од најмање две

пробе.

1). Дејство никла на развиће Aspergillusa.

У овим експериментима употрбљавао сам растворе сул

фата никла. Oпите са никлом вршио сам у двадесет разних

серија. Овде ћу изнети резултате само за неке од ових се

рија, пошто су резултати и у оним другим били слични; а

толики велики број серијских испитивања вршио сам зато,

да тако дођем до сигурних закључака, који ће се ослањати

на један велики број експеримената.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ДЕЈСТВА НИКЛОВИХ СОЛИ

НА РАЗВИЈАЊЕ ASPERGILLUS NIGERA.

Концентра-Тежина произ- Концентра-Тежина произ

ција Ni y. веденог Asper- ција Ni y веденог Asper

тежинским уilus-а, суше- тежинским уillus-а, суше

ДелOВИМа ног на 1009 ДелOВИМa ног на 1009

| III.

() 0,670 гр. () 0,410 гр.

2x10– 0,712 „ 2.X 10-5 0,610 „

1 x 10–5 0,776 „ . 5x 10-5 0,687 „

2x 10-5 0,840 „ 66X10–4 0,830 „

_ 4x10- 0,926 „ Овде цифре претстављају

66Х 10–5 0,997 „ просечне резултате од по
- КVJIT 3 H

1 x 10–4 0,986 „ тио: о
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III.

() 0,700 гр. 66X 10- 1,497 гр.

66X 10– 0,825 „ 333X 10–4 0,08 „

IV. V.

() 0,77 гр. () 0.445 гр.

66X10- 0,74 „ 2x 10– 0,457 „

2x 10–7 0,78 „ 4х 10–5 0,580 „

66X 10-7 0,74 „ 66X10– 0,670 „

2x10– 0,825 „ 1 x 10–4 0,607 „

66X 10- 0,837 „ 1,33X 10–4 0,40 „

2x 10-5 0,860 „ 333X 10–4 0,008 .

Из изложених резултата види се да се никел у погод

ним концентрацијама показао као врло користан за разви

јање Аspergillus-а. Из горњих таблица види се да је деј

ство никла испробано у разним концентрацијама, почев од

66X10 падо 3,33X10". Oве концентрације срачунате су

на метал никел, а не на сулфат. Као што се види из таблице

IV осетно и јасно дејство никла почиње да се примећује код

концентрације од2X10T“.Oсцилирање цифара, које претстав

љају количине произведеног Aspergillus-а у растворима без

никла и са никлом, а при концентрацијама од 66X 10° до

2X10°, налази се у границама нормалних варијација.

Тек за концентрације од2Х10T“ па на ниже разлике

постају осетне, и дејство никлових соли почиње да се јасно

огледа у повећању тежине произведеног Aspergillus-а. У

концентрацијама од 2Х 10TT“ па до 66X10T“дејство никло

вих соли огледа се у прогресивном повећању тежине произ

ведене биљке. Из ових мојих истраживања излази да је опти

мална концентрација,т.ј. концентрација прикојој никел изазива

највеће повећање тежинепроизведене гљиве, 66X10-H". При

концентрацијамавећимод66Х10T“тежинапроизведене биљке

доста нагло опада, као што се то види из таблице V. Кад се

концентрација никла попне на 1,33X 10TT“ тада већ тежина

произведене гљиве износи мање но у контролној проби. У

концентрацији 3,33X10T“, а после четири дана стајања у

термостату на 349, по површини хранљивог раствора налази

се само местимично по неко мало острвце мицелијума.

Ако сад одредимо, према горњим резултатима, тако

звани коефициенат корисности никла, то јест коефициенат,

2



18

који ће нам показати за колико је тежина произведене биљке

већа у присуству никла но у контролној проби, онда ћемо

видети да је тај коефициенат износио просечно, при најпо

вољнијој концентрацији никла, 1,78. Ово је, као што рекох

просечна цифра.Међутим максималникоефициенаткорисности

никла изнео је 2,13 (види таблицу III). Минималникоефицие

нат био је 1,47 (таблица I). То другим речима значи, да ако

гљиву Аspergillus негујемо у раствору без никла, идобијемо

100 грама осушене гљиве, онда ћемо, у присуству оптимал

них количина никла, наравно кад су све друге околности

исте, добити просечно 178 грама, односно у најповољнијем

случају 213 грама суве биљке. Као што се види из ових ци

фара присуством оптималних количина никла повећање про

изведене гљиве је достизало, па и прелазило 100%.

2). Дејство кобалта на развиће Aspergillus-a.

Дужина трајања експеримената, температура, иу опште

све друге експерименталне околности биле су исте као и код

испитивања са никлом. У овом случају, као и код никла, из

вршио сам велики број серијских испитивања (дванаест) да

бих се уверио у константност добивених резултата. У сле

дећим таблицама налазе се изнети резултати неких од тих

многобројних извршених експеримената, који су истог смисла

као и остали, овде не изнети, резултати серијских испити

b21њ31.

РЕЗУЛТАТИИСПИТИВАЊАДЕЈСТВАКОБАЛТОВИХСОЛИ

НА РАЗВИЈАЊЕ ГЉИВЕ ASPERGILLUS NIGER.

Концентра-Тежина произ-Концентра-Тежина произ

ција Со у веденогAsper- ција Со у веденогAsper

TeXКИНСКИМ gillus-а, суше- тежинским gillus-а, суше

ДелOВИМа. ног на 1009 ДеЛОВИМа ног на 1009

I. III.

(0) 0,875 гр. () 0,970 гр.

2x10– 0,920 „ 66X 10– 0,965 „

1 x 10–5 0,61 . 2x 10–7 0,950 „

2x 10–5 0,61 „ 66X10- 0,900 „

4X 10–5 0,63 , 2x 10– 0,857 „

1 x 10–4 0,40 „ 1 X 10– 0,685 „

4X 10–4 000 „
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III.

0 0,965 гр. 2x 10-5 0,520 „

2x 10- 0.880 „ 4X 10-5 0,490 „

4X 10- 0,790 „ 1 x 10–4 0,277 ,

1 x 10–5 0,630 „

Из приложених таблица види се да се са кобалтом, у

околностима под којима су вршени ови експерименти, није

могло констатовати повољно дејство ни са једном одиспро

баних концентрација. Извесно повећање у добивенојтежини,

које је констатовано у извесним случајевима, као на пример

у таблици I са концентрацијом од 2X10-T" Со, није довољно

велико, и налази се у границама могућих погрешака. У оста

лом иста та концентрација показала се у другим експери

ментима као већ шкодљива.

Јасно штетно дејство на развијање Аspergillus-а по

чиње код кобалта већ са концентрацијом од 4Х10“.

Тако дакле у овим експериментима показало се да ко

балт, под околностима у којима су вршени експерименти,

нема јасно утврђеног повољног дејства на развиће Asper

gillus-а. Међутим штетно дејство почиње већ са концентра

цијом од 4Х10“. Ако садпоредимо цифре изтаблица, које

показују резултате испитивања са никлом, и ове у којима су

изнети резултати добивени са кобалтом, пада у очи да ко

балт, који се није показао као користан ни у једној од

испробаних концентрација, дејствује врло постепено на сма

њивање произведене тежине гљиве. Његово штетно дејство

протеже се одконцентрације 4X10-е па до 4X10-“.Међу

тим никел, који се показао као врло користан, и чије је ко

рисно дејство почињало сигурно да се испољава већ у кон

центрацији од 2Х10T“, да са 66X10° достигнемаксимум,

показује један доста нагли прелаз из корисног у штетно

дејство. 66X 10° је била оптимална концентрација за по

вољно дејство, а већ са 1,33X 10T“ почиње се испољавати

јасно штетно дејство. Готово потпуно спречавање развитка

биљке у испитиваним експерименталним околностима постиже

се са концентрацијом од 3,33X10°. A Готово истом том

концентрацијом кобалтових соли постиже се слично дејство,

односно спречава се потпуно развијање Аspergillus-а у да

тим експерименталним околностима.
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3). Компаративно дејство Никла, Кобалта иЦинка.

Сви до сада наведени експерименти вршени су дода

вањем никлових и кобалтових солиу нешто измењени Raulin

ов раствор, из кога је био изостављен цинк.

Експериментима, које ћу сад навести, хтео сам даутвр

дим дејство никла и кобалта на развиће Aspergillus-а, у по

ређењу са дејством цинка.

И овде сам, као и напред, радио у серијама од по два

најест до четрнајест култура од једном. У свакој серији на

лазиле су се обично по три контролне културе, и затим по

три или четири културе засејане у растворе, који су садржа

вали оптималне количине никла, кобалта и цинка. Иначе све

остале околности испитивања биле су исте као и у напред

наведеним експериментима.

Испитивање је извршено са десет серија, и у приложе

ној таблици изнети су само неки од тих резултата, пошто

су остали истога смисла.

b - d. - b S

53| 3 | “E 3 | 5 ;: -

Концентрација испи- #EE | = ; ; E-4 ; ;
5. "S SE| SE 5505 | 35 E. S | S S SE

тиваног Raulin-вог E“ E = E E“ „ ||&#| „

E; EL Eg|E; ; ; ; ; ; ; ; ; | =

раствора “; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; | ;

E E &3 & 3 | 3 | 3 | 3 | 53

O 0,691| 1 0,543 1 0,97 | 1 1

Ni :66X 10- 1,270| 1,830,755 1,39 1,30 | 1,34| 1,52

Co : 2X 10- 0,72 | 1,04 0,530 – |1,00 | 1,03 1,02

Zn : 1 X 10- 3,186 461 |3071| 565 2927| 301| 432

Као што се види из горње таблице и у овим серијама

испитивања никел је имао повољно дејство на повећање те

жине произведеног Aspergillus-а. Што се тиче кобалта и из

ових серија испитивања види се да он нема константног по

вољног дејства на развијање Аspergillus-а. Зато се код њега

и не може да говори о неком просечном коефициенту ко

pисности. Варијације констатоване у позитивном или негатив

ном слислу код произведене количине гљиве, у присуству

оптималне концентрације кобалта, долазе у ред могућих, нор
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малних варијација, које могу бити независне од унете коли

чине кобалта.

Што се тиче дејства цинка, које је већ и раније детаљно

било испитано, а нарочито од стране Јаvillier-a“), резултати

које сам ја добио слажу се у главном са већ познатим ре

зултатима (моје су цифре нешто слабије од Javillier-ових) из

којих излази да ни један елеменат не може да замени цинк,

пошто ни један не може да повећа у тој мери тежину про

изведеног Aspergillus-a.

Најзад хоћу овде да истакнем неке разлике у самом

спољнем изгледу произведене гљиве у присуству ова три

разна метала, и без њиховог присуства. ----

4 3 2 1

Културе пр о изведе не:

1) у хранљивом раствору без и једног од испробаних метала; 2) у хранљи

вом раствору–– Ni; 3) +Co; 4) +Zn.

У растворима, који нису садржали ни један од ова три

метала произведени мицелиум је танак, љигав на полеђини,

и споре му се појављују веома брзо; већ трећегдана стајања

у термостату цела површина мицелиума је покривена црним

спорама. Произведенимицелиум је бело-сивкасте боје. Слично

се да констатовати и са културама у присуству кобалта. Али

мицелиуми култура развијених у растворима са кобалтом

постају жуте боје, почев од 1 X10–“ концентрације ко

балта. Ова боја постаје све више мрка у колико је концен

трација кобалта у раствору већа. Мицелиуми култура произ

*) Javillier: Thêse, Paris, 1908; C, R. t. 155, p. 1551; Bull. Sc. Pharm.

20, p. 321 (1913).
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ведених у присуству никла имају чистију белу боју, и њи

хова унутрашња страна, која стоји у контакту са раствором,

више или мање је таласаста, односно покривена већим или

мањим наборима и није онако љигава. У том се погледу из

глед ових култура приближава изгледу култура произведених

у растворима са цинком. У овом последњем случају произ

ведени мицелиум је сав покривен са унутрашње стране ду

боким наборима.

3 Сл. 2. 2

Мицел иуми култура пр оизведени х:

1) у хранљивом раствору без и једног од испробаних метала; 2) у хранљи

вом раствору--Co; 3) +Ni; 4) +Zn.

Разлика између произведених култура у присуству ова

три метала виде се јасно и на приложеним фотографијама.

Ове фотографије претстављају снимке прве серије експери

мената из напред изложене таблице.
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ЗАКЉУЧАК

Из истраживања, која сам овде изложио, могу се извући

следећи закључци:

1) Никел има осетно повољно физиолошко дејство на

развиће Aspergillus Niger-а. Ово повољно дејство огледа се

у повећању тежине произведене гљиве. Повољно дејство

никла почиње да се испољава већ при концентрацијама од

2X10TT“ никла. Повећавањем концентрације никла ово деј

ство бива све осетније, и достиже максимум при концентра

цији од 66X 10T“ у околностима под којима су вршени ти

експерименти. Коефициенат корисности никла износио је про

сечно 1,52 до 1,78.

2) Код експеримената са кобалтом није се могло утвр

дити никакво сигурно и стално повољнодејство ни приједној

од испробаних концентрација.

3) Штетно дејство кобалта почиње се већ јасно испо

љавати при концентрацијама од4Х 10T“ па затимто штетно

дејство постепенно расте све до концентрације од 4Х 10TT“

на којој се, у датим експерименталним околностима (четво

родневно стајање у термостату на 349) мицелиум више и не

ствара. Међутим штетно дејство никла почиње се јасно испо

љавати тек три концентрацији од 1,33X 10T“, али зато кон

центрација никла од 3,33X 10TT“ готово сасвим спречава

развијање гљиве, под горњим експерименталним околностима.

Најзад да се испита потпуно и у свимдетаљима физио

лошко дејство никла и кобалта, и у опште дејство још до

вољно не испитаних метала на Aspergillus, треба проучити

питање апсорбовања ових метала од стране експериментисане

гљиве, затим питање дејства тих метала на размену материја,

на лучење диастаза, које ствара гљива и т. д.У овом смислу

ја вршим даља истраживања.
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Résumé.

Action du nickel et du cobalt sur le développement de l’As

pergillus Niger.

M. Mokragnatz.

Des expériences exposées dans ce travail ont peut tirer les

conclusions suivantes:

1) Le nickel, à des concentrations convenablement choisies,

a une action nettement favorable sur le développement de l’as

pergillus niger; cette action se traduit par une augmentation sen

sible du poids des cultures. L'effet favorable cOmmence à se faire

sentir dès que la concentration de la solution en nickel atteint

2X10_“. En augmentant la concentration l’accroissement du

poids des cultures devient de plus en plus appréciable, pour arri

ver au maximum à la concentration de 6,6X10—5, qui peut

être consideré comme concentration optima. Pour cette concen

tration optima la moyenne des coefficients d’utilités a été de 1,65.

Cependant dans les expériences les plus favorables ce coefficient

a atteint le chiffre de 2,1 (tableau 11]). .

2) Dans les expériences avec le cobalt on n’a pas pu con

stater nettement et d’une façon constante une action favorable

dans les conditions données de ces expériences.

3) En considérant les concentrations des sels de nickel et

de cobalt qui produisent un effet nuisible, se traduisant par une

diminution du poids des cultures, ont constate une grande diffé

rence dans l’action des sels de nickel et de cobalt.

L'action nuisible du cobalt commence à se faire sentir dès

que la concentration de la solution atteint 4 X 10_6 Co. Cette

action nuisible augmente progressivement avec l’augmentation de

la concentration. Dans les conditions données des expériences la

présence de 4 ><10—4 de cobalt empèche complètement la for

mation du mycélium.

Cependant l’action nuisible du nickel ne commence à se

faire sentir nettement qu’à la concentration de 1,33><10_4 Ni,

et la présence de 3,33 X 10_4 de nickel empêche déjà presque

complètement la formation du mycélium dans les conditions

expérimentales envisagées.

flpHMJbeno l4 janyapa 1931.



Растворљивост калијум-пер-рената у води и неке физико

X8МИСКЕ КОНСтанте његових раствора

ОД

H. A. Пушина и Д. Ковача.

Издвајање ренијума из руда врши се сада, као што

W. Feit") наводи, на тај начин, што се продукат споре окси

дације руде дигерира водоми из растворених пер-рената рени

јум се таложи помоћу КСl у облику теже растворљивог ка

лијум-пер рената ККеO. Овај се после неких претходних опе

рација подвргава даљем пречишћавању кристализацијом.

Пошто се растворљивост ККеO, како се види издаљих

разлагања, знатно мења са температуром, то је од интереса

да се она одреди на различитим температурама. -

Oбично се растворљивост неке супстанце одређује ана

лизом њеног раствора засићеног на одређеној температури.

За квантитативно одређивање ренијума предложене су до сада

две методе.Супрузи Noddack“) су одређивали ренијумталоже

њем из његових једињенауобликусулфидаиредукцијом овог

последњег у струји водоника до метала. Сеilmann и Voigt.“)

предложили су други начин, који се састоји у таложењу, уз

строго одређене услове,раствора пер рената нитрон-ацетатом.

Ми смо одлучили да избегнемо обичне аналитичне ме

тоде за одређивање растворљивости, и прибегли смо методи

термиске анализе, која се показала у овом случају не само

једноставнија, него и тачнија. На име одређивали смо темпе

ратуру, на којој је раствор калијум-пер-рената у равнотежи са

првим кристалима, који се из њега излучују.

- ) W. Feit, Zeitschr. angew. Chemie, 34,459 (1930).

2) I. u. W. Noddack, Zeitschr. Elektrochemie, 34629(1928).

*) Geilman und Voigt, Zeit. anorg. Chem., 193, 311 (1930);

Geilman und Weibke, Zeit. anorg. Chem., 195, 289 (1931).



Раствор калијум-пер-рената има, слично другим раство

рима, ту особину да се прехлађује, када у раствору нема

ни трага кристалне фазе. Присуство најнезнатнијих, оком

једва приметних трагова кристала онемугаћава овде пре

хлађење.

Oгледи су изведени на следећи начин.У епрувету снаб

девену запушачем, кроз који пролази термометар и меша

лица, стављала се тачно одмерена со и вода. Епрувета је

била уроњена у једну велику посуду са водом, чија се тем

пература могла мењати са жељеном брзином. Садржај епру

вете је загреван лагано до потпуног растварања соли, а за

тим је хлађен уз непрекидно мешање, да би се изазвало

стварање ситних кристала, који се затим лако растварају при

поновном спором загревању. Температура, на којој изгледа,

да су ишчезли последњи кристали, тачно се бележи. Ако је

забележена температура била макар за 0,1° виша от темпе

ратуре засићења, онда се раствор при поновномхлађењу неи

зоставно прехлађивао за 49-5°. Ако је пак раствор до мо

мента охлађења садржавао трагове кристалне фазе, онда се

приметно стварање кристала опажало већ у току прве десе

тине степена при хлађењу. Понављајући операцију загре

вања и хлађења неколико пута, било је лако могућно одре

дити температурну границу засићења раствора са тачношћу

до 0,059, а ова би се тачност могла још и повећати.

При раду су биле предузете мере, да се спречи испа

равање воде. На вишим температурама, на којима би испа

равање могло знатно утицати на резултате, вршена су одре

ђивања у затопљеним цевима, при томе се термометар на

лазио у спољној посуди, а и сам начин мешања је био из

MGHSGH,

На овај начин је одређена растворљивост калијум-пер

рената у интервалу од 0°-100°. У таблици 1. и сл. 1. А на

ведени су добијени резултати.

Како се види из таблице, права растворљивост калијум

пер-рената у води је незнатна и не износи више од 0,35%.

Еутектичка температура система Н„O––KRеO, лежи на –

0,060°, а концентрација калијум-пер-рената, која одговара

еутектичкој тачки, графички одређена, једнака је 0,343%

(слика 1. А).



27

за дијаграм стања система Н„O+KRеO, између0°-100°.

Теж. "% Температура

KRеO, засићења

0,0722 –0.013

0.1444 –0,025

0 2073 —0035

(0.2888 –0,051

00343"#“ –0,060

0.3925 –– 201

(0,4945
-

(0.5207 –– 830

()5777 1020

06008 11.10

0.8350 1690

1.1580 2380

Од еутектичке

тачке иде грана, ко

ја одговараизлучива

њу кристала ККеO,

из почетка у обли

ку криве, која се

стрмо диже, а затим

се од 25%, или

3%, KRеO, до кра

ја истраженог дела

(95%, KRеO) про

дужује у облику

скоро праве црте.

Да забележимо

знатну тачност и

штедњу материјала.

коју дозвољава на

чин, који је овде

примењен за одређи

вањерастворљивости

калијум-пер-рената.

Т а б л и ц а 1

Еутектичка

температура

—0,060

—0,060

—0,060

––0,062

–0,061

Теж.9%

KRеO,

1.541

1.648

1792

1.923

2016

2525

3.128

4.004

5.001

6.027

7.522

9.484

Сл. 1.

Растворљивост (A),

Горе је наведено,

Температура

засићења

3090

31.90

3500

37.05

38.95

4485

50,45

5760

6580

74.45

86.15

10030

снижење температуре

мржњења (B), специфична тежина и индекс

преламања (С) раствора KRеO,.

да се температура

засићења раствора лако даје одредити са тачношћу од
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Т а б л и ц а 2.

специфична тежина, вискозитет и индекс преламања раствора

калијум-пер-рената

на 20%

0 0

р lo *9049 "200 ni

() (0,99823 (0.01(005 1.33304

().2073 1.00167 (001004 133319

(0.2883 - - 1333.27

(0,4945 1.00399 (001004 ----

(0.5207 100417 (001003 1.33343

()5777 - - 1.33349

(0,6008 1.00491 (001003 1.33351

на 30%

0

р lo “3004 "300

() ()99567 (0,00802

()6008 100005 (0)00799

1.2017 1.00530 - (000804

У таблици 2. значи:

р %,— концентрацију. KRеO, у раствору изражену у

тежинским "/,

d – специфичну тежину раствора на 20° односно 30”

према води на 4”,

ni – вискозитет раствора на 20° односно 30° изражен

у апсолутним јединицама,

n – индекс преламања за линију Na – D на 20".

Специфична тежина је одређена пикнометром од50 см“.

Како се види из дијаграма 1, C, у истраженом интервалу

она расте са повећањем концентрације праволиниски.

Заизрачунавање вискозитетауапсолутнимјединицамаузе

та језа воду, према одређивањимаThorpe i Rodger-a “), на 20°

вредност то, = 001005, а на 30% m, = 0008019. Из таблице

се види, да са повећањем концентрације вискозитет раствора

KRеO, не расте, на супрот општем правилу, већ се умањује–

додуше врло незнатно.Сличну су појаву Crüneisen“), Herz“),

1) Thorpe and Rodger, Phil. Transact, London, 185, A, 449 (1894).

2) Grüneisen, Wiss. Abhandlungen der Phys.-Techn. Reichsanst, 4, 151;

231 (1905).

*) W. Herz, Zeit. anorg. Chem. 86, 338, (1914).
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Schneider") и други опазили за неке друге соли калијума, а

исто и за соли рубидијума, цезијума и амонијума у разблаже

ним растворима, где вискозитет при извесној концентрацији

пролази кроз минимум.

Индекс преламања раствора ККеO, одређен је помоћу

Пулфрих-овог рефрактометра. Температура воде у термоста

ту одржавана је сталном са тачношћу од 0,02“. У истраже

ној области мења се индекс преламања праволиниски.

РЕЗИМЕ.

Методом термиске анализе израђен је дијаграм стања

система Н„O+KRеO,утемпературном интервалу од 0°–100%.

Еутектичка тачка одговара координатама: 0.343%, KRеO, и

–0,060°.

Растворљивост КRеO, у води расте са повишењем тем

пературе и износи на 0°–0,35%, на 50"—308%, а на 100"—

9,44%.

Специфична тежина и индекс преламања водених рас

твора расту праволинискиза повишењем концентрације ККеO,

од 0 до 0,6%, док се вискозитет умањује, истина веома не

знатно.

За снижење температуре мржњења водених раствора

KRеO, добивене су вредности, које су 1,5 пута веће, него

што би се могло теориски очекивати.

Фонду покојног Луке Ћеловића -Требињца изражавамо

и овом приликом нашу искрену захвалност на додељеној

помоћи за куповање калијум-пер-рената.

Résumé.

Par la méthode d'analyse thermique les auteurs ont etudié le

diagramme de l'état du système HO-H KRеO, pour les tempéra

tures entre 0° et 1009. Le point eutectique correspond aux coor

données: 0,343%, KRеO, et– 0,060%.

1) Schneider, Dissert. Rostock, 1910.
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La solubilité de KReO4 dans l’eau augmente avec l’aug

mentation de la température; à la temp. de 0° elle atteint

0,35%, pour 50°-3,08°/0, et pour 1000-9,44°/0.

La densité et l’indice de rétraction des solutions aqueuses

augmentent linéairement avec l’accroissement de la concentra

tion de KReOł de 0 à 0,6%, tandis que la viscosité diminue,

mais seulement d'une façon insignifiante.

Pour l'abaissement du point de congélation des solutions

aqueuses de KReQl on a trouvé des valeurs 1,5 fois plus gran

des, que celles que l'on pouvait s’attendre à trouver d’après les

prévisions théoriques.

flpmubeuo 28 janyapa [931.
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TABELA l.

Analize bündenskih škriljevaca.

1 2 3 4 5 6 7

5102 43,56 46,50 43,12 66,29 54,05 55,32 58,46

TiO2 1,40 1,95 trag 0,34 0,71 0,74

.111203 28,60 28,60 8,32 8,76 3,20 15,38 18,40

Fe203 7,68 14,40 1,13 11,52 0,61 1,50 6,86

FeO 0,54 0,36 3,66

MnsO4 3,27

CaO 0,67 0,45 16,06 « 0,63 21,58 7,44 0,83

MgO 5,76 0,64 5,90 2,09 0,45 2,19 2,54

K20 5,56 2,40 1,62 6,75 1 ,30 2,93 3,50

Na20 1,08 0,40 0,18 0,58 0,97 1,77 3,52

NH8 0,00201. 0,00403

H2O 3,86 4 ‚90 1,12 0,12 2,06 , 4,72

CO2 2,62 trag 18,25 3,83 14,98 5,37 0,32

Org. tvar. trag 1,15 1,01 0,06 1,75 0,34

100,79 101,39 100,52 100,63 99,90 99,93 100,23

         

 

1. Val Clozza kod Schulsa. Kt. Graubünden. Bündenski škriljevac (Me

zozoikum). Analiza W. Gümbela. (W. Gümbel, Geologisches aus dem Engadin.

Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens, 31, 1886/87, 48.

2. Baraigla kod Taraspa. K1. Graubünden. Bündenski škriljevac (Mezo

zoikum). Analiza W. Gümbela. (W. Gümbel, Loc. cit. str. 48).

3. Val Chiamuera. Kt. Graubünden. Bündenski škriljevac (Mezozoikum).

Analiza W. Giimbela. (W. Gümbel, Loc. cit. str. 36).

4. Val Gafien kod Fiderisa. Kt. Graubünden. Casanna-škriljevac (Paleo.

zoikum). Analiza G. Nussbergera. (Dr. Chr. Tarnuzzer i A.Bodmer-Beder. Neue

Beiträge zur Geologie und Petrographie des östlichen Rhätikons. Jahresbericht

der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens, 42, 1898/99, 69).

5. Okolina Taraspa. Kt. Graubüden. Bündenski škriljevac (Mezozoikum).

Analiza Prof. Grubenmann-a. (Prof. Dr. G. Nussberger, Heilquellen und Bäder

im Kanton Graubünden. Chur 1914, str. 14).

6. Okolina Taraspa, Kt. Graubünden, Bündenskiškriljevac(Mezozoikum).

Analiza Prof. Grubenmann-a (Prof. Dr. F. Nussberger, Loc, cit. str. 14).

7. Val Piora kod Airola. Kt. Tessin. Bündenski škriljevac (Mezozoikum).

Analiza D-ra Stanka S. Miholića.

tvarima sadržanim u bündenskim škriljevcima. Sve te reakcije

mogu ipak da dadu kiselice samo slabo mineralizirane. Do stvorbe

jako mineraliziranih kiselica može da dodje samo tako, da oksi

dacijom pirita nastala sumporna kiselina u većim dubinama i pod

većim tlakom dodje u doticaj sa kamenjem bogatim na karbo

natima (vapnenac, dolomit).
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Osim bindenskih škriljevaca nije isključeno, da kod stvorbe

kiselica u Švajcarskoj sudjeluju i geološki stariji Casanna-škri

ljevci, koji pripadaju paleozoiku (devon, karbon i perm). To bi

naročito vrijedilo za alkaličnu kiselicu Fideris, u čijoj okolini ti

škriljevci dolaze u većem rasegu. I Casanna-škriljevci sadržavaju

pirit, kako je to dokazao mikropetrografski Chr. Tarnuzzer").

U Njemačkoj 45%, svih zemno-alkaličnih i 78% svih alka

ličnih kiselica izvire iz devonskih škriljevaca“). Akoprem K. Keil

hack“) drži, da se razlog toj pojavi ima da traži samo u okol

nosti, što je devonska formacija naročito raširena u područjima

tercijarne vulkanske djelatnosti (Eifel, Westerwald, Rhôn), gdje

dolazi do obilnih ekshalacija juvenilnog ugljikovog dvokisa, ipak

po mom mišljenju i taj ugljikov dvokis nastaje na analogan na

čin u devonskim škriljevcima, kako se po G.Theobaldu i G.Nuss

bergeru stvara u graubündenskim mezozojskim škriljevcima, a

kako ćemo kasnije vidjeti i u karbonskim škriljevcima u okolini

Rogaške Slatine. A. Hartmann“) dopušta, da su na taj način u

Engadinu nastala mineralna vrela bogata na karbonatima kalcija,

magnezija i željeza, ali to poriče, kako smo vidjeli, za tamošnje

alkalične kiselice. ----

Treće je mišljenje o postanku kiselica jugozapadne Njemačke

iznio J. Liebig). Po njemu bi ugljikov dvokis sadržan u kiseli

cama nastao rastvorbom i oksidacijom smedjeg ugljena, koji tamo

u pojedinim slojevima dolazi. Liebig se pri tome poziva na po

znatu činjenicu, da plinovi, koji izbijaju u ugljenicima, često sa

državaju znatne količine ugljikovog dvokisa. G. Bischof takodjer

dopušta takovo postanje uglikovog dvokisa sadržanog uvodama,

ali samo za male količine, koje susrećemo u svima gotovo pri

rodnim vodama, nipošto pak za znatne količine, koje dolaze u

kiselicama“). Mišljenje Liebigovo palo je kasnije u zaborav. U

novije vrijeme iznio je ovu hipotezu ponovno Prof. Gintl").

1) Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens, 42,

1898/99, 72.

2) Prof. Dr. Dietrich – Dr. Kaminer, Handbuch der Balneologie. Band. I,

Leipzig 1916, str. 87.

*) Ibid. str. 87.

4) Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 72,

1927, 239.

*) J. Liebig, Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Phy

siologie, 6. Auflage, Braunschweig 1846, str. 482.

*) G. Bischof, Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie. I.

Bd. Bonn 1847. Str. 338. i 341.

7) Zg. für Balneologie. 1897. Cit. u: Jahresbericht der Naturforschenden

Gesellschaft Graubündens, 42, 1898/99, 12.
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On drži, da ugljikov dvokis, koji susrećemo u kiselicama potječe

iz tresetišta i naslaga smedjeg ugljena. Proces karbonizacije, koji

se u tim naslagama konstantno odvija, dovodi s jedne strane do

stvorbe spojeva bogatih na ugljiku, a s druge se strane vodik,

kisik i jedan dio ugljika izlučuju kao voda, ugljikov dvokis i

razni ugljovodici. Mi medjutim ugljovodike nalazimo samo u ne

kim kiselicama, što se i inače po svom sastavu i svojstvima od

vajaju od ostalih. Tu su prije svega petrolejske vode. Vrlo je

vjerojatno, da je ugljikov dvokis, kojeg u manjim količinama

nalazimo u petrolejskim vodama, nastao prigodom postanka pet

roleja rastvorbom organske tvari. U drugu grupu spadaju kise

lice, koje izviru iz tresetišta. Najpoznatije je vrelo ove grupe

vrelo Porla u Švedskoj, dok ju u Hrvatskoj zastupašumsko vre

lo kod Plitvica *). Takva se vrela ističu relativno jakim sadr

žajem na kalijevim solima, na koju je okolnost upozorio već

J. J. Berzelius“). Obje ove grupe mineralnih voda sadržaju sad

veće, sad manje količine organskih tvari, koje kod drugih kise

lica ne susrećemo, pa ih i po tom kriteriju od njih možemo da

razlikujemo.

Govoreći o alkaličnim kiselicama Donje Kostrivnice ista

kao sam vjerojatnost, da su one postale oksidacijom pirita u

karbonskim škriljevcima, pa sam naveo niz indirektnih mome

nata, koji govore u prilog ove teze.

Tečajem daljnih istraživanja provedenih u g. 1929. i 1930.

nadala se potreba, da se gornja pretpostavka točnije ispita. U

tu svrhu svratio sam pozornost naročito na tri stvari: 1) Postoji

li geološka veza izmedju karbonskih škriljevaca i mineralnih vre

la, 2) Sadržaje li karbonski škriljevac doista pirit kao redovnu

sastojinu i 3) Mogu li se naći svi nuzgredni produkti, koji bi po

teoriji oksidacijom pirita morali da nastanu. Kao najprikladnije

područje za ta ispitivanja odabrana su mineralna vrela Gornjeg

Gabernika, jer se tu na razmaku od jedva 100 metara nalazi pet

izvora alkaličnih kiselica vrlo različita sastava (Vidi sl. 1). Vrela

nalaze se gotovo u polukrugu na mjestu, gdje gudura potoka

Gabernika izmedju kote 644 na zapadu i Drevenika na istoku

prelazi u ravnicu (Vidi sl. 2).

U neposrednoj blizini tih vrela naročito se lijepo opaža

*) Glasnik hrvatskog prirodoslovnog društva, 38/39, 1925/26, 101.

2) Berzelius Jahresbericht über die Fortschritte der physischen Wissen

schaften, 13, 1834, 181.
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Sl. 1. Alkalične kiselice Gornjeg Gabernika. Mjerilo 1 : 18750.

Izohipse na 25 metara. (Topografska snimka autorova).

Isprugana površina označuje karbonski škriljevac.

dislokacija, koja se proteže u smjeru od zapada prema istoku

gotovo paralelno rubu Pohorja podnožjem brda Drevenika, Ple

šivca i Donata. U području Donata naročito ju je istraživao

R. Hoernes"). Ovu dislokaciju možemo prema zapadu da pra

timo sve do Št. Janža na Peči“). Kod Gornjeg Gabernika ne

1) Mittheilungen des NaturwissenschaftlichenVereines für Steiermark, 27,

1890, 281–348.

2) F. Teler, Erläuterungen zur geologischen Karte Pragerhof-Wind.-Fei

stritz, Wien 1899. Str. 56. i 59.
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Sl. 2. Gudura potoka Gabernika.

staju triadički dolomiti uzduž okomite dislokacije pod miocen

skim laporima. Konkordantno pak pod triadičkim dolomitima leže

tamo donjo-karbonski škriljevci (gailtalski slojevi), koje je v. Zoli

kofer najprije zapazio u guduri potoka Gabernika *), a zatim

F. Teller”) u većem rasegu na zapadnoj i sjeveroistočnoj strani

Drevenika. No čini mi se, da i škriljevci južnog obronka, koje

F. Teller na svojoj karti označuje kao oligocenske (socka-slojevi)

pripadaju karbonu, jer sam u tim škriljevcima našao Foramini

fere (Globigerina) (Vidi sl. 3), pa prema tome ti slojevi jedva

mogu da pripadaju slatkovodnim tvorevinama, kakve su socka

slojevi u području Boča, već su vjerojatno morskog porijetla.

Po stratigrafskom položaju, strukturi i izgledu malo je medjutim

vjerojatno, da bi se tu moglo raditi o miocenskim laporima, za

koje je poznato, da takodjer sadržavaju Foraminifere“). Stoga

držim, da i ti škriljevci pripadaju karbonu tim više, što se i ke

mijskim svojim sastavom, a i inače posve podudaraju sa škri

ljevcima zapadnog obronka (Tabela II. 1. i 2). U svakom slu

čaju ostaje to pitanje predmetom daljnih istraživanja. Mineralna

- i) D. stur, Geologie der Steiermark. Graz 1871. Str. 182.

2) F. Teller, Loc. cit. Str. 51.

*) D. Stur, Geologie der Steiermark. Graz 1871. Str. 572. i Dr. J. Dre

ger, Erläuterungen zur geologischen Karte Rohitsch und Drachenburg. Wien

1920. Str. 29.
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Sl. 3. Foraminifere (Globigerina) u karbonskom škriljevcu.

(povećano 80 puta).

vrela imadu karakter uzlaznih vrela: mineralna se voda diže duž

dislokacije. Kako se pod karbonskim škriljevcem nalazi već kri

stalinično kamenje kao nepropusni sloj, a škriljevac je pun pu

kotina, to je po svemu najvjerojatnije, da mineralna voda izvire

iz karbonskog škriljevca. Usporedimo li kemijsku analizu karbon

skog škriljevca (Tabela II.) sa kemijskom analizom mineralnih

vrela Gornjeg Gabernika (Analize A, B i C), to vidimo, da škri

ljevci sadržavaju sve one sastojine, koje susrećemo i u mineral

nim vodama.

U uzorcima karbonskog škriljevca, koje sam istraživao, ni

sam za sad mogao da dokažem pirit, ali se makroskopski opa

žaju na njemu male smedje pjege, koje se sastoje iz željeznog

oksida. Kako ti uzorci potječu sa površine, mogao se lako pirit

u njima da oksidira i da tako dodje do stvorbe željeznog

oksida.

Treći je problem, da se utvrdi, mogu li se u škriljevcima

dokazati intermedijarni produkti kod kemijskih procesa, koji se

u škriljevcima odigravaju i čiji bi konačni produkat imala da bu

de alkalična kiselica. U prvoj fazi oksidacije pirita u prisuću vode

nastaje željezni sulfat i slobodna sumporna kiselina *).

*) R. H. Rastal, Physico-chemical Geology. London 1927. Str. 205.
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TABELA II.

Analize karbonskih škriljevaca.

1 | 2

SiO, 4800 | 40.15

Al. O, 7,95 558

Fe,O, 3.22 321

CaO 1928 | 2481

MgO 1.03 (0,92

K„O __ 099 1. 1 1

Na„O 1.23 1.16

H„O (ispod 110°) (0,55 0.44

H„O (iznad 1109) 809 282

CO, 9,30 | 18,75

Organska tvar (0.31 (0,56

| 9995 | 9951

1. Drevenik. Južni obronak. 2. Drevenik. Jugozapadni obronak.

Fe S, –– H, O ––7 O= Fe SO, –– H, S O,

2 Fe S O, –– H, S O, –– O= Fe, (S. O.), –– H, O

Fe, (S O.), –– 4. H, O= Fe, O, . Н, O–– 3 H, S O,

Nastala sumporna kiselina djeluje na kalcijev i magnezijev

karbonat dajući kalcijev i magnezijev sulfat i ugljikov dvokis.

Mi bi prema sastavu karbonskih škriljevaca očekivali, da će ko

ličina kalcijevog sulfata daleko premašivati količinu magnezijevog

sulfata. Medjutim opažamo baš protivno. Ne smijemo ipak da

zaboravimo, da je kalcijev sulfat daleko teže topiv, pa da se

usljed toga izlučuje djelomice kao sadra, dok magnezijev sulfat

ostaje u otopini. Stvoreni ugljikov dvokis rastvara sa svoje stra

ne prisutne silikate. Kako silikati, koje voda zasićena ugljikovim

dvokisom rastvara, a to su u prvom redu glinenci, sadržavaju i

natrijev i kalijev silikat, a u kiselicama redovno znatno pretežu

natrijevi spojevi, nastaje pitanje, kako da tu pojavu protumači

mo. Tu moramo da uzmemo u obzir u jednu ruku, da su ka

lijevi glinenci (ortoklas i mikroklin) daleko rezistentniji od na

trijevih (albit, oligoklas, labrador i anortit), pa se prema tome

natrij laglje izlučuje od kalija, a u drugu ruku stoji činjenica,

da mnoge koloidalne tvari, kao primjerice glina i kremični dvo

kis, koje baš nastaju rastvorbom glinenaca, pokazuju selektivnu,

adsorpciju,jer adsorbiraju kalijeve soli daleko jače od natrijevih.

Kao produkat rastvorbe glinenaca dobivamo uz glinu i kremični
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dvokis još natrijev, kalijev, kalcijev, magnezijev i željezni hidro

karbonat.

U svojoj kritici hipoteze, da alkalične kiselice nastaju oksi

dacijom pirita u škriljevcima ističe A. Hartmann “), da je koli

čina alkalijskih bikarbonata i slobodnog ugljikovog dvokisa u

bündenskim kiselicama daleko veća, nego li količina prisutnih

sulfata i drži, kada bi rastvorba pirita bila uzrokom postanku ki

selica, da bi količina ugljikovog dvokisa morala biti ekvivalentna

količini sumporne kiseline. Medjutim mi smo vidjeli, da znatna

količina sumporne kiseline ostaje u slojevima vezana za kalcij

kao kalcijev sulfat (sadra). Sadra pak dolazi u blizini būndenskih

mineralnih vrela na mnogim mjestima u velikim količinama.

Prelazeći na pojedine intermedijarne produkte moramo od

mah naglasiti, da je prisutnost slobodne sumporne kiseline u

slojevima nemoguće dokazati, jer se ona onim časom neutrali

zuje, u kojemu se stvara. I druge produkte rijetko možemo da

očekujemo na površini, nego ih valja tražiti više u unutrašnjost

slojeva. Od tih dokazan je u okolici Gabernika željezni karbo

nat (siderit), koji se neko vrijeme i rudarski dobivao. Kako su

rovovi davno napušteni,onisu danas zarušeni i nepristupačni,pa

je time i detaljnije ispitivanje onemogućeno. Medjutim kod Ruda

blizu Samobora nalazimo u karbonskim škriljevcima sasvim ana

logne prilike. Tamošnji napušteni rudnik siderita istraživao sam

još g. 1917–8, pa sam u njemu našao i željezni i magnezijev

Sulfat, koji se na stijenama rovova tako reći pred našim očima

stvaraju (Tabela III., 3. i 4), dok kalcijev sulfat (sadra) dolazi u

okolini u znatnim količinama. Već je G. Bischof) istakao, da

se sadra često javlja u blizini piritnih rudača. U okolini se Ruda

danas ne javljaju kiselice, ali nije isključeno, da ih je bilo u proš

losti. U okolini būndenskih kiselica javljaju se takodjer eflores

cencije na bündenskom škriljevcu, koje su po svom sastavu po

sve analogne magnezijevom sulfatu iz rudnika u Rudama Ta

bela III.).

Vrela su Gornjeg Gabernika (sl. 4) idući od zapada prema

istoku sljedeća: Aleksandrovo (prije Marijino vrelo), Vrelo kod

vodenice, Matildino vrelo, Marijino vrelo (prije Gornje Rogaško

vrelo) i Josipovo vrelo.

*) Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 72,

1927, 242.

2) G. Bischoff, Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie.

I. Bd. Bonn 1847. Str. 349.
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TABELA III.

Eflorescencije iz škriljevca.

1 2 3 4

Netopiv ostatak 170 2,40

FeO 2244

MgO 17.49 | 1678 | 15.66 271

Na„O (0,94

SO, 34,74 | 33.32 | 32.51 | 29,29

CO, (0.25

CI (0,68

H„O 47.52 | 4832 | 4898 | 4302

99.75 | 10029 | 9985 | 99,86

1. Eflorescencija iz bündenskog škriljevca. Okolina Taraspa. Kt. Grau

bünden. Analiza W. Gümbel-a.(Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft

Graubündens, 31, 1886/87, 55).

2. Eflorescencija iz bündenskog škriljevca. Uz cestu prema Ardezu. Kt.

Graubünden. Analiza W. Gümbel-a. (Loc. cit. str. 55).

3. Eflorescencija iz karbonskogškriljevca. Rudnik kod Ruda.Analiza Dra

Stanka S. Miholića.

4. Eflorescencija iz karbonskog škriljevca. Rudnik kod Ruda.Analiza Dra.

Stanka S. Miholića.

S1, 4. Mineralna vrela Gornjeg Gabernika.
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1. Aleksandrovo vrelo (prije Marijino vrelo). Bunar nalazi

se u prizemlju zidane zgrade u prostoriji 5X6m.Podprostorije

je betoniran. Voda crpe se ručnom sisaljkom. Visina nad morem

305 m (kompenzirani aneroid-hipsometar). Vrelo otkriveno je

g. 1857., a vodu iz vrela istraživao je iste godine Prof. Dr. J.

Gottlieb") (Tabela IV. 1). Već je Gottlieb ustanovio, da voda tog

vrela spada medju najjače alkalične kiselice uopće. Vrelo spo

minju i D. Sture) i F. Teller”). G. 1898. analizirao je vodu iz

vrela Prof. Dr. J. Mitteregger (Tabela IV, 2). Temperatura vode

mjerena 13.juna 1929. iznašala je 114° C. Voda je bistra, bezmi

risa, okusa lužnato-slana, reakcije alkalične (lakmus). Iz vode dižu

se mjehurići ugljikovog dvokisa. Kemijski sastav prikazuje ana

liza A.

2. Vrelo kod vodenice. Na desnoj obali potoka Gabernika

tik uz sam potok nalazi se vrelo nakrito malim četverouglatimzi

danim paviljonom. Vrelo spominju Prof. Dr. J. Gottlieb, D.Stur

i F. Teller. Godine 1857.,kad je na vrelu bio Gottlieb, voda se

razašiljala, ali već 1865. kaže Dr. E. H. Frölich “), da je voda

neprikladna za razašiljanje. Danas ona ističe neiskorišćena u po

tok, slabe je koncentracije, alkalično-salinična karaktera"), a po

izlučenom sedimentu sadržaje dosta željeza.

3. Matildino vrelo. U dvorištu glavne gospodarske zgrade

nalazi se drveni osmerokutan paviljon sa betoniranim podom, u

kome je ekscentrično smješten bunar sa okruglim vijencem od

crnog mramora. Iz bunara crpe se voda sisaljkom. Visina nad

morem 305m (kompenzirani aneroid-hipsometar). Bunar izgradjen

je g. 1858, koja je godina uklesana na kamenom vijencu. Ne

spominje ga nijedan od autora, koji su obradjivali kiselice oko

line. Analizu vode daje Tabela IV, 3. Bunarje siromašan vodom,

а 23. juna 1929. kad sam ga obišao, bio je sasvim presušio.

4. Marijino vrelo. (Prije Gornje Rogaško vrelo).Ukružnoj

zidanoj natkritoj prostoriji nalazi se okrugao bunar dubok390 m,

širok 150 m. Na bunaru je kameni vijenac. Voda crpe se sisalj

1) Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften Wien, 30, 2.

Abth., 1858, 191.

*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, 38, 1888, 540. __

8) F. Teller, Erläuterungen zur geologischen Karte Pragerhof-Wind-Fei

stritz. Wien 1899, str. 140.

“) Dr. E. H. Frölich, Bad Rohitsch und die Rohitscher Sauerbrunnen. 5.

Auflage. Wien 1865, str. 27.

5) Dr. A. Freiherr von Hårdt, DieHeilquellen undKurorte des sterreichi

schen Kaiserstaates und Ober-Italiens. Wien 1862, str. 323.
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ANALIZA A.

A 1e ksa n d r ovo v r e 1 о.

Spec. težina : 100936 (kod 0º/0° C).Temperatura: 11,4° C.

1 kg vode sadržaje Preračunano u

postotcima krute

jona: grama: | milimola:| milivala: tvari:

Kationa: |

Natrija (Nar) 2834 1232 1232 Na 3931

Kalija (K) 0,01330 0,340 0,340| K 0,18

Litija (Li) 0000468 0,067 0,067| Li 0,01

Kalcija (Ca) 0,08250 2059 4,118| Са 1,15

Magnezija (Mgr") 0,1109 4.560 9, 120| Mg 1,54

TERETT с 028

Aniona: Br 0,01

Hlora (C1) 0,02010 | 0.567 | 0,567 | 0001

Broma (B) 0000402 | 0,005 | 0,005 | 94 12

Joda (J) 0000050 co, 55,60

Sulfata (SO,“) 0,1240 1991 | 2582| SiO3 0 18

Hidrokarbonata (HCO) || 8,151 1336 | 1336 | Al2O3 001
1368 Fe,O, 0,01

Koloidalno otopljenih 10000

oksida:

Kremičnog oksida (SiO,) | 0,01269 0.210

Aluminijev. oksida(Al,O, | 0,000785 0008 ----

Željeznog oksida (Fe,O.)|0,000382 0002 Salinitet (u 1000

dijelova vode)

Ukupno: 11,351 2659 7,208

Hidrokarbonati prera

čunani u karbonate: 7208

Isparni preostatak: 7.329

Sulfatna kontrola:

Računom: 9,630

Nadjeno analizom: 9.688

Slobodan ugljikov

oksid (CO) 2,568
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ANALIZA B.

Ma rij i n o v r e 1 о.

Spec. težina : 1,0054 (kod 0º/0° C) Temperatura : 94° C.

1 kg vode sadržaje: Preračunano u

postotcima krute

jona: grama: | milimola:| milivala: tvari:

Kationa:

Natrija (Nar) 1,032 4487 4487 Na 2578

Kalija (K) 0,01299 0,332 0,332| K 0,32

Litija (Li) 0000247| 0,036| 0,036| Li 0,01

Kalcija (Ca) 0.2863 7,145 1429 Ca 7,15

Magnezija (Mg) 0,1470 6045 1209 | Mg 367

71,62 CI 0,56

Aniona: i Br 0,01

Hlora (C1) 0,02229 | 0,629 | 0,629 | 0001

Broma (Br") 0,000340 | 0004 | 0004 | 39. 225

Joda (J) 0000037 | 0001| 0001| 99 3892

Sulfata (SO,”) 0,9151 g526 | 1905 | 992 0,62

Hidrokarbonata (HCO„“) | 3,169 5194 | 5194 | Al2O3 001
- Fe,O, 0,10

71,62

Koloidalno otopljenih 10000

oksida:

Kremičn. oksida (SiO4) || 0.02495 0,414

Aluminij oksida (Al-O) | 0,000304 0003 ----

Željezn. oksida (Fe, O.) |0,003982 | 0.025 salinitet (u 100
dijelova vode)

Ukupno: 5615 1210 - 4004

Hidrokarbonati prera

čunani u karbonate: 4004

Isparni preostatak: 4097

Sulfatna kontrola: -

Računom: 4948

Nadjeno analizom; 4994

Slobodan ugljikov

dvokis (CO)



48

ANALIZA C.

Josip ovo v r e 1 о.

Spec. težina: 100267 (kod O'/O° C) Temperatura: 116° C

1 kg. vode sadržaje Preračunano u

postotcima krute

jona: grama: | milinola: | milivala: tvari:

Kationa:

Natrija (Nar) (0,3487 15,16 15,16 Na 1842

Kalija (K) 0006666 0,171 0,171 K 0,35

Kalcija (Ca) 0,2409 6012 12.024 Ca 1272

Magnezija (Mg) 0,08984 3694 7,388 Mg 474

----- - 3474 C 0,86

Aniona: Br 0,01

Hlora (C1) 0,01620 0,457 0,457 || J 0001

Broma (Br) 0000090| 0001 | 0001 | SO, 1860

Joda (J) 0000013 CO, 4271

Sulfata (SO,“) | 0,3521 3666 7.332 SiO 1,27

Hidrokarbonata (HCO3) | 1,644 2695 2695 Al.O, 0,04

Fe,C). 028

Koloidalno otopljenih 3474 ––“–

oksida: 10000

Kremičnog oksida (SiO3) | 0.02405 0,399

Alumin. oksida (Al-O) | 0,000729 0007

Željeznog oksida(FeO | 0005358| 0.034 Salinitet (u 1000

dijelova vode)

Ukupno: 2729 5655

Hidrokarbonati prera- 1,894

čunani u karbonate: 1894

Isparni preostatak: 1930

Sulfatna kontrola:

Računom: 2,385

Nadjeno analizom: 2,383

Slobodan ugljikov

dvokis (CO) 1,492
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kom. Visina nad morem iznaša 296 m (kompenzirani ameroid

hipsometar). Vrelo otkriveno je g. 1836"). Iste je godine izgra

djen i bunar, pa je godina 1836. uklesana na kamenom vijencu.

Nad bunarom podignut je zidan paviljon. G. 1847. analizirao je

vodu iz vrela Prof. Dr. Ragsky (Tabela IV, 4). Te je godine sa

gradjena kuća, u kojoj su se boce punile i spojena hodnikom

sa paviljonom. Ni kuća, ni uredjaj bunara nisu se od tog vre

mena bitno izmijenili. Vrelo spominju Prof. Dr. J. Gottlieb, D.

Stur i F. Teller. G. 1904. vrelo je ponovno analizirano (Tabela

IV, 5), a g. 1908. pokrit je bunar kamenim poklopcem. Tempe

ratura mjerena 31. maja 1929. iznašala je 94% C, а9. jula 1930.

118° C. Uzorci za analizu uzeti su dne 3. maja 1929. Voda je

bistra, bez mirisa, okusa lužnato-slana, reakcije alkalične (lakmus).

Kemijski sastav prikazuje analiza B.

5. Josipovo vrelo. Nad vrelom podignuta je zidana okrugla

kula na jedan sprat sa promjerom od 6 metara. Uprizemlju nje

nom u betoniranom podu nalazi se bunar, iz kojegse voda crpe

sisaljkom. Zidanim stepenicama može se sići u bunar.Usjevero

zapadnom pravcu nalazi se u zidu podzemni hodnik, koji se za

vija prema zapadu i jugo-zapadu, dugačak otprilike 3 m, a u

kome se nalazi još jedno vrelo. Visina nad morem iznosi 294 m

(kompenzirani aneroid-hipsometar). Vrelo ne spominje se u lite

raturi. Vjerojatno je, da je ovo vrelo identično za Ferdinandovim

vrelom, koje je g. 1858. analizirao A. Kauer“) (Tabela IV, 6). Za

to vrelo veli Kauer, da je od Rogatca udaljeno jedan sat i dase

nalazi u jednoj uvali u južnom obronku Boča. Vrelo se sastoji

od tri vrutka, od kojih jedan izvire u bunaru, a dvaizvan njega.Nad

vrelom sagradjen je paviljon. Opis vrela, a i kemijska analiza

Kauerova još bi najvećma odgovarale današnjemJosipovomvrelu.

Vodu vrela analizirao je Prof. E. Ludwig (Tabela IV, 7).Tempe

ratura vode u bunaru mjerena 13. juna 1929. iznašala je 116°C.

Voda iz bunara je bistra, bez mirisa, okusa lužnato-slana, reakcije

alkalične (lakmus). Kemijski sastav prikazuje analiza C.

Nešto niže nalaze se u Donjem Gaberniku još dva mine

ralna vrela: Rimsko i Rozaliji no vrelo. (Sl. 5).

1. Rimsko vrelo najstarije je vrelo u okolici, za koje ima

1) Dr. E. H. Frölich, Loc. cit. str. 147.

2) Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften Wien, 37, 2.

Abth., 1859, 48. Cf. i Dr. A. Freiherr von Härdtl, Die Heiloguellen und Кurorte

des sterreichischen Kaiserstaates und Ober-Italiens. Wien 1862, str. 322.

4
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Sl. 5. Alkalične kiselice Donjeg Gabernika. Mjerilo 1 : 18750.

Izohipse na 25 metara. (Topografska snimka autorova). Točkice

označuju šumom obraslu površinu.

demo dokaza, da se upotrebljavalo još u prethistorijsko vrijeme.

Vrelo nalazi se u drvećem obrasloj uvali niže ceste, koja iz Polj

čana vodi u Rogašku Slatinu. G. 1801. opisao je J. A. Süess")

vrelo, za koje tvrdi, da postoji dulje, nego vrelo u Rogaškoj

Slatini. Voda je izvirala iz izdubenog vrbovog debla iz dubine

od 2 metra. On već ističe, da u vrelo prodire slatka voda, pa da

vrelo uslijed toga nema nekog naročitog značenja. Kasnije čini

*) J. A. Süess, Chemisch-physicalische Untersuchung des Rohitscher

Sauerbrunnens. Grätz 1803, str. 25.
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se, da je vrelo zasuto. G. 1852. nadjen je prigodom otkapanja

vrela“) u dubini od 380 m, potpuno sačuvan probitni uredjaj

vrela,koji seje sastojao izjednogizdubenogvrbovog debla350m

visokog, sa promjerom od 62 cm. U samom zdencu i u najbližoj

okolini nadjeni su predmeti (glineno sudje, željezni nož), koji

pripadaju vjerojatno hallstadtskoj periodi“). Kad je vrelo otko

pano, davalo je mineralnu vodu bogatu na ugljikovom dvokisu.

G. 1854. izgradjen je kameni bunar 11 m dubok, ali je u nj

opet navrla i slatka voda. Tek. g. 1883. uspjelo je pritok slatke

vode isključiti. Na bunar nasadjen je kameni vijenac sa promje

rom od 95 cm. Čitava dubina bunara iznašala je tada 1827 m.

Nad bunarom podignut je otvoreni zidani paviljon. Iste godine

analizirao je vodu iz bunara A. F. Reibenschuh“) (Tabela IV,8).

Od onda se uredjaj vrela nije bitno promijenio, ali je izgleda

slatka voda ponovno prodrla u bunar. Već g. 1888, kada ga je

D. Stur posjetio, nije se vrelo iskorišćavalo“). Za vrijeme rata

1914–18 podignute su uz vrelo betonske kade za kupanje. Da

nas se vrelo ne upotrebljava.

2. Rozalijino vrelo, koje se nalazi uz potok Gabernik iz

gradjeno je g. 1853. Bunar bio je tada dubok 590 m, sa pro

mjerom od 0,95 m. U sredini bunara bila je smještena željezna

cijev sisaljke, koja je sezala do dubine od 20,85 m. Iste godine

izveo je kvalitativnu analizu mineralne vode Dr. J. von Ferstl.)

i našao, da voda sadržaje 5.230gkrutih sastojina u 1000gvode.

Nad bunarom sagradjen je paviljon, a kraj njega kuća za punjenje

boca (g. 1854). U to se doba razašiljalo godišnje do 30.000boca.

Godine 1888. spominje vrelo D. Stur i ističe, da mu je koncen

tracije mineralne vode vrlo neznatna, ali da je voda bogata na

ugljikovom dvokisu. G. 1890. analizirao je vodu Prof. A. F.Rei

benschuh (Tabela IV, 9). Vrelo spominje i F. Teller. Kasnije je

količina ugljikovog dvokisa spala, kako se to vidi iz analize iz

g. 1901. (Tabela IV, 10), a po svemu izgleda, da je u bunar pro

drla voda iz obližnjeg potoka. Da se popravi kvaliteta vode, pro

dubljen je bunar, ali bez naročitog uspjeha. Kad sam vrelo ob

išao g. 1930, voda sadržavala je vrlo malo ugljikovog dvokisa.

1) Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines fürSteiermark, 21,

1884, 159.

2) V. Hilber, Urgeschichte Steiermarks. Graz, 1922, str. 68.

*) Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark,

21, 1884, 165.

*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, 88, 1888, 540.

*) Jahrbuch der k. k. geol. Reichs-anstalt, 4, 1853, 148.
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1. Gornji Gabernik. Aleksandrovo (prije Marijino) vrelo. Analiza Prof.

Dra. Johanna Gottlieba iz g. 1857. (Sitzungsberichte der kais. Akademie der

Wissenschaften Wien, 30, 2. Abth., 1858, 198).

2. Gornji Gabernik. Aleksandrovo (prije Marijino) vrelo. Analiza Prof.

Dra. J. Mittereggera iz g. 1898. (Čstereichisches Báderbuch. Offizielles Hand

buch der Bäder, Kurorte und Heilanstalten Österreichs. Herausgegebenvon Dr.

Karl Diem. Berlin-Wien 1914, str. 269).

3. Gornji Gabernik. Matildino vrelo. Analiza općeg austrijskog ljekarnič

kog društva u Wienu. (Čsterreichisches Bäderbuch. str. 270).

4. Gornji Gabernik. Marijino (prije Gornje Rogaško) vrelo. Analiza Prof.

Dra. Ragskog iz g. 1847. (Dr. Raspe, Heilguelenanalysen, Dresden 1885, str.391).

5. Gornji Gabernik. Marijino (prije Gornje Rogaško) vrelo. Analiza c. kr.

općeg zavoda za ispitivanje živežnih namirnica u Grazu iz g. 1904. (Čsterrei

chisches Bäderbuch. str. 270).

6. Gornji Gabernik. Ferdinandovo vrelo.(Vjerojatno identičnosa današnjim

Josipovim vrelom). Analiza A. Kauera iz g. 1859. (Sitzungsberichte der kais.

Akademie der Wissenschaften Wien, 37, 2, Abth., 1859, 48).

7. Gorni Gabernik, Josipovo vrelo. Analiza Prof. E. Ludwiga. (Čsterrei

chisches Bäderbuch. str. 269). -

8. Donji Gabernik. Rimsko vrelo. Analiza Prof. Dra. A. F. Reibenschuha

iz g. 1883. (Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines fürSteiermark,

21, 1884, 165).

9. Donji Gabernik. Rozalijino vrelo. Analiza Prof. Dra.A. F. Reibenschuha

iz g. 1890. (Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines fürSteiermark,

27, 1890, 369). -

10. Donji Gabernik. Rozalijino vrelo.Analiza izg.1901.(Prospekt uprave).

Pokusi su u toku, da se priliv vode iz potoka isključi, ali posao

do sad još nije uspješno završen.

Usporedimo li dosadanje analize Aleksandrovog vrela iz g.

1857. (Tabela IV, 1), g. 1898. (Tabela IV, 2), te g. 1929. (Ana

liza A) razabiremo, da je vrelo kroz više od sedamdeset godina

sačuvalo potpuno konstantan sastav. Tek je koncentracija mine

ralne vode nešto porasla (od 6.118g/kg na 7.208g/kg), a jednako

i slobodni ugljikov dvokis. Po svom kemijskom karakteru spada

ta voda među čisto alkalične kiselice, pa u tom pogledu posvema

odgovara alkaličnim kiselicama Donje Kostrivnice") nadmašujući

ih još nešto koncentracijom svoje voda. Sve što je na citiranom

mjestu rečeno za alkalične kiselice Donje Kostrivnice, vrijedi u

punoj mjeri i za Aleksandrovo vrelo Gornjeg Gabernika.

Konstantnog je sastava i Marijino vrelo, kako to pokazuje

poredba analize iz g. 1847. (Tabela IV,4),g. 1904.(Tabela IV,5)

i analize izvedene po autoru (Analiza B). Javlja se tekslabafluk

1) Гласник Хемиског Друштва Краљевине Југославије, 1, 1920, 27.
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tuacija u koncentraciji (3.754 g/kg, 4.302 g/kg i 4.004 g/kg). Po

svom kemijskom sastavu voda ide u red alkalično-saliničnih ki

selica, pa prema tome odgovara kiselicama Rogaške Slatine, koje

se javljaju nešto dalje prema istoku približavajući se pri tom još

najviše i sastavom i koncentracijom Tempel-vrelu, od kojeg se

razlikuje tek nešto većim sadržajem na natriju i željezu, a nešto

manjim na kalciju. Magnezija sadržajevoda Marijinogvrela znatno

manje, nego li voda Tempel-vrela, pa joj je s tog razloga far

makološko djelovanje (pospješivanje tvarne izmjene) nešto blaže.

Kod Josipovog vrela naprotiv opažamo znatnu fluktuaciju

kako u sastavu tako i u koncentraciji mineralne vode (Tabela IV.

6 i 7, te Analiza C). Ta voda spada u red zemno-alkaličnih-sa

liničnih kiselica, pa prema tome odgovara vodi Rajmundovog

vrela u Gornjoj Kostrivnici, kojoj je po svom sastavu veoma na

lik sadržavajući tek nešto manje sulfata, a nešto više karbonata,

i vodi dosad neopisanog vrela u okolini Čačjevasi 600m istočno

od Rajmundovog vrela.

Hemisko odelenje

Centralni higijenski zavod

Beograd.

Résumé.

Analyse chimique des eaux minérales carbonatées de

Gornji Gabernik.

par Stanko S. Miholić.

Comme suite aux recherches entreprises antérieurement

(Bulletin de la Société Chimique du Royaume de Yougoslavie,

1, 1930, 25) on a analysé au cours des années 1929 et 1930

les eaux minérales carbonatées de Gornji Gabernik. Cette région

est particulièrement intéressante, parce qu'on у trouve, peu di

stantes les unes des autres, des sources de composition chimi

due très variables. Par conséquent ele est particulièrementfavo

rable pour permettre de résoudre la question de la genèse de

ces eaux minérales carbonatées, question qui a été posé déjà

dans la première publication de l'auteur.

Sur la genèse des eaux minérales carbonatées en général

il existe aujourd'hui en somme trois opinions différentes. La
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première a été émise, dans sa forme actuelle, par G. Bischof

dans son oeuvre (G. Bischof, Die vulkanischen Mineralquellen

Deutschlands und Frankreichs. Bonn 1826. p. 251), publié en

core en 1826. D’après lui l’acide carbonique proviendrait des

grands profondeurs; il serait par consequent, d’origine juvenile.

Dans une petite profondeur au-dessous de la surface, il vien

drait en contact avec de l’eau vadose et il s’y disSoudrait. L’eau

ainsi sursaturé de l’acide carbonique dissoudrait les roches dans

son passage, et tout d'abord les silicates, en donnant en parti

culier, des carbonates alcalins. Cette opinion est aujourd’hui

presque partout admise (Keilhack, Walther, Rinne, Vernadsky,

Hartmann). ll n’y a pas de doute que des eaux minérales car

bonatées dans certains régions volcaniques se forment de cette

façon, mais il n’est guère possible de généraliser cette hypo

thèse. D’après une autre opinion les eaux carbonatées pren

draient leur origine de la façon suivante: l'eau vadose, qui con

tient toujours une certaine quantité d’oxigène, venant au contact

avec des schistes contenant de la pyrite, oxyde celle-ci; de cette

manière il se forme de l’acide sulfurique, qui dissout les carbo

nates, en libérant l’acide carbonique. Celui-ci de son coté agit

en dissolvant les silicates, et en formant des carbonates alcalins.

Cette opinion fût d’abord émise par W. Stein (Neues Jahrbuch

für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 1845, 801), et a

été soutenue ensuite par G. Theobald, W. Reiss, A. Stübel,

H. v. Hôfer, et tout récemment par G. Nussberger. Le fait, que

les schistes pyriteux sont abondants dans les contrées où sont

répendues les aux minérales carbonatées, plaide en faveur de

cette hypothèse. Pratiquement toutes les eaux carbonatées du

canton des Grisons prennent naissance dans les schistes lustrés,

et 78 p. c. des eaux carbonatées sodiques de l’Allemagne dans

les schistes dévoniens. Une troisième opinion, d’après laquelle

l’acide carbonique proviendrait de la décomposition et oxydation

des matières organiques (lignite et tourbe) a été émise par

J. v. Liebig (J. v. Liebig, Die Chemie in ihrer Anwendung auf

Agricultur und Physiologie. 6-e édition. Braunschweig 1846. p.

482), et plus tard soutenu par Gintl. Il n’y a pas de doute, que

c’est là l’origine de l’acide carbonique contenu dans les eaux

riches en iode, qui accompagnent les couches pétrolifères, ainsi

que dans les eaux carbonatées, qui prennent naissance dans les

tourbières et qui se distinguent par la présence relativement con
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siderable de potassium (Porla et Adolfsberg en Suède, Leopolds—

kron en Autriche, ainsi qu’une source près des lacs de Plitvice

en Croatie), mais ces eaux sont tellement caractéristiques par

leur propriétés et leur composition, qu’elles ne peuvent pas être

dans aucun cas confondues avec les autres eaux carbonatées.

Dans la première publication l’auteur a émis l’opinion que

les eaux minérales carbonatées sodiques aux environs de R0

gaška Slatina (Rohilsch Sauerbrunn) se sont formées par oxy'

dation des pyrites contenues dans les schistes carbonifères. Les‘

nouvelles recherches ont apporté de nouvelles preuves en faveur

de cette hypothèse. Les relations géologiques dans les environs

de Gornji Gabernik, ainsi que la composition chimique des

schistes càrbonifères, plaident en faveur de cette hypothèse.

Déjà en 1875 H. v. Hôfer a émis l’opinion, que ces eaux miné

rales carbonatées ont été formées par oxydation'de la pyrite

dans les marnes mioc'ènes. Cependant les recherches faites

jusqu’ici tendraient plutôt à montrer que l’origine des eaux car

bonatées doit être recherché dans des schistes carbonifères plus

agés. Les recherches postérieures doivent apporter plus de clarté

dans cette question. Les couches Sotzka provenant de l’eau

douce, assez répandues dans la région de Boč (Wotsch) ne

peuvent être pris en considération, puisque toutes les eaux mi—

nérales examinées contiennent des quantités relativement impor

tantes d’iode, qui indiquent une concentration biogéne de l’iode

de l’eau de mer (Cf. Chemical Abstracts, 24. 1930, 3971).

Parmi les sources de Gornji Gabernik ont été examinées

avec plus de détails les sources suivantes: la Source Alexandre

(anciennerent Source Marie) (Analyse A), la Source Marie (an

ciennement Ober-Rohitscher Sauerbrunn) (Analyse B), et la

Source joseplz (Analyse C). La Source Alexandre appartient à la

classe des eaux bicarbonatées sodiques, et par consequent d’a

près sa composition ainsi que d’après sa concentration est iden

tique aux eaux carbonatées de Donja Kostrivnica. La Source

Marie se classe parmi les eaux chlorobicarbonatées sodiques, et

correspond aux eaux minérales de Rogaška Slatina, et en parti

culier au Source Tempel, contenant un peu moins de magnésium,

tandis que la Source Joseph appartient aux eaux ferrugineuses

carbonatées calciques et par sa composition correspond au

Source Raymond de Gornja Kostrivnica, source qui n’est plus

exploitée.



НаЧИН распO3HaBaНа ПастериЗ0BaНОГ, КуванOT ИЛИСТерили

30bзног млек).

OД

Инж. Дионисија Ладањ-a.

Пастеризовано млеко је скупље од обичног, исто и сте

pилно млеко. То је разлог, да се више пута обично млеко

продаје уместо пастеризованог или стерилног млека. Кон

тролне лабораторије, хигијенски заводи имају често задатак,

да утврде, да ли је дотично млеко пастеризовано, стерилно

или кувано. У овим случајевима хемичар није у стању извр

шити контролу у циљу правилне оцене, него упућује млеко

бактериолозима, који млеко бактериолошки испитују, да би

на тај начин утврдили, да ли је млеко пастеризовано или

кувано.

Једина је досадања хемијска метода за контролу по на

чину Либермана помоћу алкохолног раствора Гвајак-смоле,

где се колориметријски може утврдити утицај температуре и

то само у оном случају, када је млеко било подвргнуто ути

цају температуре од најмање 80°. Ова је метода несигурна,

није довољно једноставна и не може се применитиу случаје

вима пастеризовања испод 80°. Млеко се пак пастеризира

обично код 75° за време од */, до 1 сата.

Једна аналитична метода за констатацију температуре,

којој је млеко било изложено, сигурно је од користи, иједну

овакву методу сам ја израдио.

У радовима разних аутора налазе се разна мишлења о

томе да ли се кувано или пастеризовано млеко може подси

рити. Једни тврде, да не може “), а други су опет нашли, да

је у горњим случајевима могућно подсиравање млека“). Према

извршеним опитима у циљу расветљавања ових питања, могу

1) Engling: Landw. Versuchsstation 31, 391.

Schaffer: Landw. Jahrbuch der Schweiz 1, 43 (1887).

Söldner: Lanđw. Versuchstation 35, 351 (1888).

*) Kreid und Lenk: Biochem Zeitschrift 36, 257 (1911).



58

дати право онима, који су тврдили, да се пастеризовано

млеко може подсирити само врло лагано“).

Резултат мојих радова показује, да подсирење није у

самој зависности од температуре, него зависи још и од вре

мена. На пример једно млеко изложено утицају температуре

за време од 10 минута, подсири се много брже, него млеко

које је било извожено утицају исте температуре за време од

30 минута. За успешно пастеризовање потребно је изложити

млеко температури од 75° најмање 30 мин, исто и за сте

pилизовање на 100°. Констатовао сам, да се пастеризовано

млеко – млеко изложено температури од 75° за време од

30 мин. – неће више моћи правилно подсирити него само

са знатним задоцњењем, тако, да ово задоцњење аналитичар

мора да примети. (Подсиравање траје око 50% дуже, ако је

била употребљена виша температура, онда подсиравање траје

још дуже,док се млеко изложено дуже времена температури

од 100° неће уопште више моћи подсирити).

На основу испитивања понашања млека, које је изло

жено утицају температуре од најмање 75“, према сиришту,

мишљења сам, да се помоћу сиришта може врло брзо и јед

ноставно хемиским путем утврдити: а) да ли је млеко пасте

ризовано и б) да ли је млеко кувано или није.

Ово има своју нарочиту важност онда, када је потребно

оријентисати се кратким путем о стању млека и када нема

могућности да се млеко подвргне бактериолошким испити

вањима. Хемијске лабораторије више пута немају уређај за

бактериолошко испитивање. До садо било је компликовано,

несигурно или уопште немогуће хемијским путем извршити

контролу. Ова моја метода биће вероватно од користи и

врши се на следећи начин:

На 50 см“ млека додаје се на 35° 2 cм“ раствора од

1 гр. сиришта у прашку 1:100.000 јачине или од 10 cм“

сиришта у течности 1:10.000 јачине у 100 cм“ воде и контро

лише се потребно време за подсирење. Ако се млеко под

сири за 3 минута, онда то доказује да млеко није пастери

зовано, ни кувано. Подсири ли семлекопосле3 минута, онда

је оно пастеризовано. Не подсири ли се млеко ни за 10 ми

нута, онда је млеко кувано или стерилизовано.

1) Mayer: Milchzeitung (1881).

Arthus-Pages: Soc. Biol. 43, 131.
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Пастеризовано или кувано млеко подсирава се врло

споро због утицаја високе температуре, на којој се пости

зава жељени хигијенски ефекат, а никад пре од 3 мннута.

Питање промене млека при утицају температуре није

још објашњено. Не зна се још тачно шта је узрок и зашто

се млеко после утицаја температуре не може више правилно

подсирити. Једно објашњење је дао Селднер, који је про

мену млека објаснио са променом калцијумове соли тако,да

један део калцијумове соли прелази услед утицаја темпера

туре у једну нерастворнумодификацију.

Из фабрике сиришта акц. друштва „Биљана“ у Београду.

Susammenfassung.

Ei n e ch em ische Methode zur I. d e nt ifizie rung pas

teu r isie r te r, geko chter und steri1e r Mi1 ch.

Ing. Dionis Ladany

Die Identifizierung war bisher nur bacteriologisch möglich,

oder kolorimetrisch mit Guajac-Tinctur, wobei die Pasteurisie

runggar nicht festgestelt werden konnte. Die neue Methode

beruht auf der Tatsache, dass eine längere Temperaturein

wirkung in der Milch Veränderungen verursacht, welche eine

regelmässige Verkāsung mit Lab nicht mehr. gestatten, wodurch

die Verkāsung, entsprechend der angewandten Temperatur, ver

langsamt (75% Pasteur), oder überhaupt aufgehoben wird (100°

gekocht).

Aus der Käselabfabrik der „Biljana" A. G. in Beograd.

Примљено 16 марта 1931.



 



61

ХЕМИСКО ДрушТВ0 Краљевине ЈуТОСЛавије.

Хемиско Друштво Краљевине Југославије одржало је

16. марта годишњу скупштину, на којој је Управа Друштва

поднела извештај о раду у 1930. г.

У прошлој години Друштво је изгубило два своја члана

Драгомира Динића, шефа Завода за Испитивање Материјала

при Министарству Саобраћаја и Станоја Станојевића, шефа

београдске Општинске Хемиске Лабораторије.

У прошлој години одржано је шест редовних седница,

на којима је одржано девет предавања.

Предавали су: инж. В. Милер:„O добијању целулозног

шећера из дрвета“; др. М. Мокрањац: „О квантитативном

одређивању езерина помоћу раствора бензидина у присуству

перхидрола“; проф. др. Н. Пушин: „Утицај прехлађења и

разлагања компонената на облик дијаграма стања бинарног

система“; др. П. Јовановић: „О облицима сумпора код на

ших угљева који коксују“; инж. Д. Ладањ: „O химозину“;

др. М. Мокрањац: „О дејству никла и кобалта на развиће

биљака“; проф. Н. Пушин: „O ренијуму и његовим једи

њењима“; проф. Н. Пушин и др. П. Тутунџић: „O електро

спроводљивости водених раствора калијум-пер-рената“ и др.

П. Тутунџић: „O електроспроводљивости београдске пијаће

вOде“.

На редовним седницама било је између осталог покре

нуто питање награда хемичарима као члановима стручних

комисија, као и питање награда за експертизу. За решење

овог питања изабран је нарочити одбор. Изабрана је и ко

мисија за проучавање питања, у ком облику да се дају ре

зултати анализа минералнихвода, па је иста поднела свој из

вештај на редовној седници одржаној 2. јуна 1930. г.

На овогодишњојинтернационалној конференцијиза чисту

и примењену хемију учествовали су ови чланови Друштва:

проф. Д. Томић, др. Вукосава Д. Томић, др. Јелена Ђорић,

инж. Вукосава Ивковић и инж. Милена Берић.

Из благајничког извештаја види се, да је Друштво

1930. г. примило свега 16410,85 динара, а издало 14.952,10

динара. Према томе остала је крајем године готовина од

1.458,75 динара. У прва два месеца 1931. г. примило је

Друштво свега 16923,59 динара, а издало 1.78265 динара.
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Према томе Друштво располаже сада готовином од15.14094

динара.

У току прошле године издате су две свеске „Гласника“

у обиму од 138 страна, које садрже 11 оригиналних радова

и једну расправу рефератног карактера.

На образложен предлог Управе решено је да Гласник

Хемиског Друштва Краљевине Југославије буде једновремено

и стручни часопис Университета у Београду за чисту и при

мењену хемију.

На скупштини изабрана је нова управа:

Претседник: Проф. Унив. Коста Тодоровић

Потпретседници:

Проф. Унив. Александар Леко Др. Момчило Мокрањац

Секретари:

Др. Станко Михолић Др. Јелена Ђорић

Благајник: инж. Зора Јањушевић

Чланови Управног Одбора:

Проф. Унив. Фран Бубановић Проф. Унив. Петар Матавуљ

Проф. Даница Бајић Др. Ђорђе Николајевић

Др. Риста Бесарић Проф. Унив. Никола Пушин

Инж. Петар Вукобратовић Др. Панта Тутунџић

Дипл. Хем. Каролина Зега Инж. Радослав Хајдуковић

Чланови Надзорног Одбора:

Претседник: Проф. Унив. Душан Томић

Чланови:

Г. Светолик Дреновац Г. Миољуб Тодоровић

Чланови Редакционог Одбора:

Уредник: Проф. Унив. Никола Пушин

Чланови:

Проф. Унив. Фран Бубановић Др. Влада Николић

Проф. Унив. Александар Леко Др. Фран Подбрежник
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C30H5003. Ovi podaci su potvrđeni i priređenim derivatima ove

kiseline i to kalijeve soli i acetilnog produkta ianalizom tih pro

dukata. Priredeni acetilni derivat potvrđuje, da seunovom spoju

nalazi hidroksilna skupina i da prema tome jedan kisik pripada

toj skupini, dok ostala dva kisika na osnovu rezultata titracije

pripadaju karboksilnoj skupini. Radi se dakle o jednoj zasićenoj

oksikiselini. Kako sama kiselina, tako i njen acetilni derivat skre

ću ravninu polarizacije desno i to kiselina u metilnom alkoholu

MT) = + 69,4°, a acetilni derivat u acetonu [odg = + 58,030.

Zussammenfassunq.

Eine neue Säure aus Manila Elemi Harz.

von

M. M adenović und H. Lieb.

Aus Manila Elemi Harz „weich“ gelang es eine neue Säure

in kleinen Mengen zu isolieren. Die isolierte Substanz ist fast in

allen organischen Lösungsmitteln schwer löslich; verhältnismässig

am leichtesten löst sie sich in Methylalkohol. Sie kristallisiert in

langen, farblosen Nadeln und schmiltzt bei 2810 (unkorr.). Die

neue Säure ist optisch aktiv und zeigt eine starke Rechtsdrehung,

die in Methylalkohol + 69,4O beträgt. Die Analysenergebnisse

sowie die Molekulargewichtsbestimmungen sprechen für eine

Verbindung von der Bruttoformel CaoHãoOa, welche durch die

Darstellung des Kaliumsalzes und des Acetyl-Derivates und Ana

lysen dieser Verbindungen bestătigt wird.

Die Ergebnisse der Titration wie auch das dargestellte Ka

liumsalz sprechen deutlich für eine Monokarbonsäure. Es gehö

ren somit zwei Sauerstoifatome der Karboxylgruppe an. Das dritte

Sauerstoitatom gehört der Hydroxylgruppe an, da sich die Säure

acetylieren lässt. Das Acetylderivat ist ebenfalls optisch aktiv,

rechtsdrehend. Seine specifische Drehung beträgt [alä = + 58,030

in Aceton.

lz medicinsko kemijskih Instituta Univerziteta u Zagrebu iGrazu.

Upravnici Prof. Dr. F. Bubanović i ł Prof. Dr. F. Pregl.

npnmbeno 14 Mapra 1931.



Електрична СПр0B0ДЉИВОСТ београдске Пијаће Вод8.

Oд

Панте С. Тутунџића.

Електрична спроводљивост природних вода као и свих

других раствора зависи у главном од количине растворених

соли, односно од броја слободних јона у раствору. Кодраз

блажених раствора расте специфична спроводљивост скоро

пропорционално са повећањемконцентрације раствора. На ос

новутога могућно је одређивањемелектричне спроводљивости,

односно отпора, посредно одредити и количине растворених

соли, ако је претходно био одређен међусобни однос тих

двеју вредности.

Метода електричне спроводљивости употребљава се у

пракси за брзо одређивање концентрације неког познатог

раствора, а нарочито за повремену или сталну контролу кон

центрације раствора или разних вода, као н. пр. прљаве воде

која се из фабричких постројења пушта у реке или вода .

којима се пуне парни котлови. Свако повећавање количине

растворених соли опажа се одмах по повећаној електричној

спроводљивости воде и благодарећи брзини којом се помоћу

ове методе долази до резултата, могућно је за кратко време

предузети потребне мере за одржавање концентрације у

оним границама, које судозвољене.За контролу прљаве фаб

ричке воде и још неке случајеве конструисани су и нарочити

аутоматски апарати за континуелно мерење и регистровање

отпора воде. Али и поред велике брзине и лакоће са којима

се помоћу методе електричне спроводљивости може са знат

ном тачношћу доћи до резултата, ипак се ова метода још

релативно доста ретко употребљавау пракси. Прошле године

су Wenner, Smith и Soule“) конструисали апаратуру за одре

ђивање концентрације соли у морској води на самим бродо

1) Bur. Stand. Journ. of Research 5, 711, (1930).
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вима, што претставља једну врло корисну иуспелу практичну

примену методе електричне спроводљивости. Исто прошле

године су Dr E. Rother и Prof. Dr.G.Jander“) применили своју

нову методу визуелног одређивања електричне спроводљи

вости за одређивање и континуелну контролу,количине ал

кали хлорида у води која се у једном руднику калијумових

соли добија кондензовањем и употребљава за парне котлове.

За београдску пијаћу воду могу оваква мерења да буду

од извесне вредности у толико пре, што она по својој ком

позицији основних вода чијим се мешањемдобија, претставља

једну интересантност и што слична мерења електричне спро

водљивости те воде нису никако још ни извршена. Због те

недовољне испитаности београдске пијаће воде сматрамо да

је од знатног интереса и сâмо одређивање електричне спро

водљивости у једном низу систематских мерења и познавање

њених максималних и минималних вредности, да би се до

била претстава о томе, у колико иу којим границама се одр

жава састав пијаће воде константним. Осим тога је од још

веће практичне важности постављање једне константе из ду

жег низа систематских мерења, која биизражавала стални од

нос између електричне спроводљивости пијаће воде и сувог

остатка, односно количина растворених соли. Та константа

би нам омогућила да, са тачношћу која је потпуно довољна

за брзу техничку анализу и сталну контролу воде, односно

електричног отпора, одмах израчунамо количине растворе

них соли изражене као суви остатак. Та могућностбрзог од

ређивања сувог остатка олакшала би изванредно и убрзала

техничку анализу и сталну контролу београдске пијаће воде.

На тај начин било би могућно одређивати суви остатак и

десет до двадесет пута дневно, и имајући резултат за непу

них 15 минута, могло би се утицати на састав пијаће воде

променом односа макишке бунарске и савске пречишћене воде,

из којих се стално компонује београдска пијаћа вода. Пошто

ове две воде имају, сасвим различите количине растворених

соли–суве остатке(макишка—бунарска око 550 mg, савска

око 180 mg По једном литру), то је могућно променоммеђу

собног односа стално одржавати једноличну концентрацију

београдске пијаће воде, што је од великог значаја за сваку

врсту употребе.

1) Zeitschr. f. angew. Chemie 43. 952, (1930).
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ТАБЛИЦА 1.

Специфична

Дан. Час. спроводљи- Суви остатак у Суви остатак у Грешка у

Марта восту (2–1 mg По литру на- mg По литрудо- %

K„Х10“ ђен експерим. бивен рачунски

31 31

14 10h 552 390 370 – 5

„, 16 525 365 352 – 3,5

15 10 570 374 383 -- 24

„ “ 16 534 368 358 –27

17 10 519 350 348 – 056

18 10 594 392 399 -- 1,8

„, 16 519 344 348 + 1,1

19 10 549 376 368 – 2,1

„ 16 573 378 385 -- 1,8

20) 10 604 404 405 + 0,2

21 16 536 352 360) +- 22

22 10 577 376 387 +- 28

ТАБЛИЦА 2

Специфична \,

Дан. Час. спроводљи- Суви остатак у Суви остатак у Грешка у

Априла вост у (2–1 mg По литру на- mg Политрудо- %

K„Х10° ђен експерим. бивен рачунски

21 a1

2 10 545 374 366 – 2,1

„, 16 543 362 364 -- 0,55

3 10 582 374 391 -- 45

„ 16 298 382 401 -- 49

4 1(0) 552 370 371 + 0,27

„ 16 545 376 366 –26

5 10 577 406 387 –46

„ 16 595 392 399 -- 1,7

7 10 566 398 380 – 4,5

8 10 590 396 396 ()

„ 16 538 372 361 – 29

9 10 568 388 381 – 1,8

„ 16 498 346 334 – 3,4

10) 16 604 416 406 –2,4

Као што се из таблице 2 види кретала се спроводљи

вост београдске пијаће воде од 2. IV. – 10. IV. између

0,000498 – 0,000604 C2=1, односно електрични отпор између

2008–1655 92. Суви остатак варирао је у томе периоду ра

да од 346—416 mg По литру.
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ТАБЛИЦА 3.

Специфична Специфична

Дан. Час. спроводљи- Дан. Час. Спроводљи

Март восту 2–1 Март восту (-1

K„Х10% ---- к„Х106

24 10 587 28. 10 566

у 16 579 53 16 573

25 10 533 29. 10) 549

) 16 531 33 16 529

26 10 614 31. 10) 549

2) 16 573 m 16 547

Април

27 10 563 1. 10 536

9) 16 526 93 16 522

Према горњим мерењима кретала се специфична спро

водљивост београдске пијаће воде у времену од 24. III.– 1.

IV. између 0,000522 и 0,000614 92–“, односно електрични от

пор између 1628–1915 92. __

Пошто се са великом приближношћу може узети да су

код разблажених раствора суви остатак и електрична спро

водљивост директно пропорционални, то се може очекивати

да ће се вредности сувог остатка и електричне спроводљи

вости београдске пијаће воде, мењати увек само у сталној

међусобној зависности. И заиста се на графичким претстава

ма промена сувог остатка и електричне спроводљивости (сл.

1.) јасно опажа да између кривих линија постоји у великој

мери координација и да повећавању сувог остатка воде од

говара повећавање електричне спроводљивости и обратно.

Тај константни однос електричне спроводљивости односно

отпора и сувог остатка може се изразити једним бројним

фактором, који смо обележили са F. Ми смо израчунавали

за свако поједино одређивање број милиграма сувог остатка

који одговара промени електричне спроводљивости од

0000010 ST". Показало се да је, са малим варијацијама које

су код материјала као што је природна вода неизбежне, тај

однос F, изражен у милиграмима сувог остатка, скоро кон

стантан и да се према томе обратно, он може употребити

за израчунавање количине сувог остатка у милиграмима из

a . 10

електричне спроводљивости. Тај фактор F= (а означа
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У овом летњем периоду кретала се електрична спpo

водљивост између 0000451–0,000555Q*, а електрични от

пор је варирао од 1801 – 21972. И овом серијом мерења

се поново доказује да се помоћу фактора F могу са потпу

ном практичном вредношћу израчунати суви остатци ида по

јединачна одступања рачунски добивених сувих остатака од

експериментално нађенихизносе овогпутамаксимално - 11 mg

и минимално - 1 mg или у процентима од 3,4–0,30%.

У циљу да се што тачније одреди састав београдске

пијаће воде узимани су од 21.-VIII–31-VIII закључно сваког

дана у 11 сах. по два литра воде и испаравани у једној ве

ликој порцуланској шољи. Цела та количина воде је испа

равана сукцесивно на слободном пламену и на крају на во

деном купатилу, суви остатак сакупљен и сушен у сушници

на температури од 105°C. На тај начин је добивено око 7 gr.

сувог остатка у фином праху, који је претстављао просечни

састав сувог остатка београдске пијаће воде утоме времену.

Тај суви остатак је анализиран и одређен његов састав.

Трећа и најопсежнија серија мерења извршена је у три

дела у периоду времена од 3-XI-31.-XII и то први део од

3-XI-5-XII,други од6-XII–20-XII итрећи од21.-XII–31.-XII.

У овом великом периоду времена мерена је као и обично

електрична спроводљивост воде онакве каква истиче изједне

чесме у Заводу и одређиван експериментално њен суви оста

так, а осим тога је мерена и електрична спроводљивост

воде која је претходно ветрена ваздухом. Вода је ветрена у

циљу да се експериментално одреди има ли какве разликеу

електричној спроводљивости ветрене и неветрене воде. По

што би евентуална разлика измеђутихдвеју спроводљивости

могла да потиче у главном од растворених гасова као:СO,

трагова С, и вишка или мањка кисеоника и азота који би

потицали од променљивих притисака ваздуха у самим водо

водним цевима, то би се одмах из те разлике могао бар ква

литативно изводити закључак о количини апсорбованих г3

сова, односно вишка ваздуха. У случају када би београдска

пијаћа вода садржала свакодневно врло различите количине

растворених гасова, онда би морао однос између сувог остатка

и електричне спроводљивости да варира у знатној мери, јер

би ова друга потицала с једне стране од количинерастворе

них соли, а с друге стране од количине растворених гасова,
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који наравно испаравају при експерименталном одређивању

сувог остатка и тако се њихов утицај на електричну спро

водљивост не може узети у обрачун. Осим тога могло се

очекивати да ће у случају великих и наглих промена у ко

личинама растворених гасова и однос између електричне спpo

водљивости ветрене воде и сувог остатка бити константнији

него код неветрене воде, јер би у томе случају електрична

спроводљивостбила израз само сувог остатка, односно раство

рених соли, а не збирни израз сувог остатка рlus вишакра

створеног ваздуха и гасова. Из тога разлога су израчунавани

поједини фактори између експериментално нађенихсувихоста

така и електричне спроводљивости обичне и електричне спро

водљивости ветрене воде.

Вода је ветрена на тај начин, што је кроз једну Ерлен

мајерову посуду, у којој се налазила пијаћа вода за испити

вање, сисан ваздух са улице, који је прво пролазио крозједну

цев напуњену ватом да би се ослободио прашине и затим

кроз једну Ерленмајерову посуду напуњену водом, да би се

заситио воденом паром која одговара његовој температури.

Свака поједина проба воде је ветрена по један сат. Таблице

5, 6 и 7 показују експериментално нађене вредности елек

тричне спроводљивости обичнеи ветрене воде и суве остатке,

рачунски добивене суве остатке и то: а, суви остатак доби

вен помоћу фактора F, а, суви остатакдобивен помоћу фак

тора F, као и поједине грешке у “.

Електричне спроводљивости обичне и ветрене воде, ме

рене увек под истим условима и на истој температури, раз

ликују се стално и ова друга је мања од оне прве. Разлике

између тих двеју спроводљивости су доста константне и из

носе у главном између 0000030–0000045 ST“. Из тога се

даје извести закључак да су просечно у води биле раство

рене приближно исте количине гасова, што се нарочито јасно

види на графичким претставама, где се опажа скоро правилна

паралелност између кривих које претстављајуелектричнуспро

водљивост обичне и електричну спроводљивост ветрене бео

градске пијаће воде.

Фактор F,који претставља односизмеђуелектричне спpo

водљивости ветрене воде и одговарајућег сувог остатка, има

већу бројну вредност од фактора обичне пијаће воде R. Али

пошто су количине у вишку растворених гасова скоро кон

2
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ТАБЛИЦА 7.

aН.* Грешка Г К

1) K„Х10% к“,„Х109 а 31 82 nema ; ;

21 542 507 390 384 —15 385 –12 1120 427

22 542 497 388 384 —10 377 —28

23 571 530 404 405 +0.24 402 –0,49

24 568 515 392 403 +27 391 —025 1260 50,5

25 575 534 406 408 +0,49 405 —0,24

26 617 568 434 438 +092 431 – 0.69 1320 532

27 585 542 410 415 +12 411 +0,24

28 568 525 400 403 +0,75 399 –0,25

29 568 525 398 403 +12 399 +0.25 1190 449

30 571 530) 405 405 () 402 –0,74

31 579 534 404 411 +1,7 405 +0.24

*) Вода је узимана редовно сваког дана у 11 сах.

у горњим таблицама означавају:

KusX10° специфичну спроводљивост у (-1 неветрене воде.

K"X10% специфичну спроводљивост у (-1 ветрене воде.

а суви остатак у mg По литру нађен експериментално.

а, суви остатак у mg По литру добивен рачунски са F.

aе суви остатак у пу по литру добивен рачунски са F/.

- С однос СаO према МgО.

стантне, то су и разлике између те две електричне спро

водљивости скоро исте и једноличне, и зато се са тимфакто

ром F, и са одговарајућим електричним спроводљивостима

обратно дају израчунати суви остатци са скоро истом тач

ношћу, односно истом грешком, као и са фактором F. Ca

фактором F, добијају се друкчије вредности, али не имного

бољи резултати, јер мада електрична спроводљивост невет

рене воде претставља збир утицаја и растворених соли и

вишка растворених гасова, ипак се због сталне и приближно

исте количине растворених гасова елиминира та погрешка.

Начин израчунавања фактора F и F, као и сувих оста

така био је исти као и раније. Фактори F и F, претстављају

средње вредности појединачних фактора. Фактор F има за

цео низ ових зимских мерења средњу вредност од7,1, a фак

тор F, износи 7,6. Као што показују таблице 5, 6 и 7 по

стижу се са фактором F у целом овом периоду рада рачун

ски добивене вредности за суви остатак са максималном

грешком од −−3,6%, а са фактором F, износи максимална

грешка ––40%. Најмања грешка са фактором F износи у

процентима - 0,24%, а са фактором F, у процентима =0,24%.

25

25

26

24
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свакодневно по2литра воде, испаравано упорцеланскојшољи

и добивени суви остатак, који претставља просечни састав

сувог остатка из једног зимског периода, сачуван је за ана

лизу.

Летњи и зимски суви остатак су анализирани и доле

наведене анализе претстављају њихове саставе.

Суви остатак

од 21.-VIII–31-VIII од 15-XI-3-XII 1930.

SiO, 4,44% 3,53%

Fe. Oе+ Al. Os 0,20 „ 0,24 „

Са - 27,58 . 2608 „

Mg- 680 , 7,22 „

(КС)+NaCl kao) Na 1880mgy1 гр. супст. 22,40mgy1 гр.супст.

CO,“ - 3495% 3359%

SO,” 1,48 „ 9-- -

C1 375 , 825 „

Поједина квантитативна одређивањаи одвајања сувршена

по познатим аналитичким методама“).

Како се из наведених анализа види, има у саставу ових

двају сувих остатака доста разлике, нарочито је знатна раз

лика у количини јона Cl", али ипак збирно узевши ове две

анализе не показују какву јачу промену, која би знатније

утицала на цео карактер ових сувих остатака. Али с друге

стране ове разлике у саставу сувих остатака дају довољно

објашњења за промењени фактор F, који се према пролет

њем фактору разликује за неколико десетих делова.

Поред ових анализа вршена су сваког другог дана у

периодима времена од 3-XI до 5-XII и од 21 -XII – 31-XII

квантитативна одређивања калцијума и магнезијума, да би се

одредиле њихове количине и евентуалне промене и још да

би се одредио однос СаO према МgО, из чега би се

могао изводити закључак о временској промени самог ка

рактера воде. Тај однос СаO према МgО, који је у табли

цама 5 и 7 наведен као си, био је у целом низу испитивања

скоро константан и износио је од 24–26, из чега се може

известизакључакдајеуопште односкалцијумовихимагнезију

мових соли у београдској пијаћој води константан. Пошто се

београдска пијаћа вода састоји у главном од макишке воде,

*) Treadwell: Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie II (1923). Oh

müller-Spitta: Untersuchungund Beurteilung des WassersundAbwassers. 1921.
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може се још закључити да се у макишкој-бунарској води не

повећавају знатно концентрације магнезијумових соли, што

би дозволило сумњуда се вода загађује у великој мери прља

вим подземним и површинским водама. Калцијумове и магне

зијумове соли, како то показују анализе испитиваних сувих

остатака, налазе се до душе у мало променљивим количи

нама, али њихов константан однос сведочи да оне потичује

дино од наслага које вода подземно испира и раствара.

Резултати ових испитивања могу се укратко изложити

и из њих извести следећи закључци:

Одређене су електричне спроводљивости, односно елек

трични отпори и суви остатци београдске пијаће воде у пе

риодима времена: од 14-III–22-III, од24-III– I-IV, од 2-IV

10-IV, од 4-VIII–31-VIII, од 3-XI-5-XII, од 6-XII–20-XII и од

21.XII–31-XII. 1930. Експериментално нађене вредностиелект

ричне спроводљивостии сувог остатка изложене суутаблица

ма 1, 2,3,4,5,6и 7. Из тихекспериментално нађенихвредности

изведен је однос између електричне спроводљивости и коли

чина растворених соли изражених као суви остатаку nng. по

једном литру, и тај однос се показао као доста константан.

Тај однос, који је изражен као фактор F, односно Р. и који

означава број милиграма сувог остатка који одговара про

мени електричне спроводљивости од 0000010 OT". омогу

ћава да се обратно помоћу њега из експериментално одређене

електричне спроводљивости израчуна количина сувог остатка,

са погрешком која потпуно задовољава код техничких ана

лиза воде и сталне контроле сувог остатка. Израчунате суве

остатке као и поједине грешке у 9%, показују горе наведене

таблице. -

Са већим променама састава сувог остатка варира и

бројна вредност тога фактора за неколико десетих,тако да

је при употреби методе електричне спроводљивости за сталну

контролу београдске пијаће воде, потребно повремено и ек

спериментално одређивати суве остатке и према потреби ко

риговати те мале промене фактора F или F, да би се

постигли увек врло добри резултати.

Примена методе електричне спроводљивости на овај на

чин на београдску пијаћу воду омогућава врло честа одређи

вања сувог остатка и редовну контролу воде на један лак и



92

брз начин са знатном тачношћу, која потпуно задовољава.

Из изнетих анализа просечног летњег и зимског сувог

остатка закључује се, да се и поред извесних промена у ко

личинама растворених соли у београдској пијаћој води, ка

рактер воде, односно сувог остатка у главном не мења. Кон

стантан однос између СаO и МgО, који је експериментално

утврђен, доказује да се количине магнезијумових и калцију

мових соли у београдској пијаћој води донекле мењају, али

увек у једној сталној међусобној зависности и да нема ни

каквих знатнијих прилива магнезијумових соли, изван оних,

које подземна макишка вода и савска вода уносе.

Слична испитивања која су сада у току врше се једно

времено засебно на макишкој бунарској води, на савској води

и на београдској пијаћој води.

При извођењу експерименталног дела овог рада пома

гали су ми делимично гл. Милан Пајевић, Наталија Митро

вић и Клара Штајнер на чему им и овом приликом захваљујем.

Завод за Физичку хемију и ЕлектрохемијуТехничког факулт та. Уни

верситет. Београд.

Spezifische Leitfähigkeit des Beograder Leitungswassers und

das Verhältniss derSelben # navalim Werdampfungs

I'll (EKSTI.

VOITI

Panta S. Tutundžić.

Die Methode der elektrischen Leitfähigkeit, die in der letz

ten Zeit immer mehr Anwendung in der Praxis findet, wurde

an das Beograder Leitungswasser angewandt, wobei zwei Ziele

verfolgt wurden. Es solte erstens iberhaupt in einer längeren

Reihe von Messungen die spezifische Leitfähigkeit bzw. der elek

trische Widerstand des Wassers bestimmt und damit ein Beitrag

zur Kentniss des Beograder Leitungswassers gegeben werden.

Ausserdem solte gleichzeitig experimentell auch derVerdampfungs

rückstand desselben Wassers bestimmt werden, um auch das

zweite Ziel zu erreichen, nähmlich um einen durchschnittlichen

Faktor zu berechnen, der das Verhältniss der spezifischen Leit
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fähigkeit zu dem jeweiligen Verdampfungsrückstand des Leitungs

wassers ausdrücken wird. Mit diesem Faktor sollte es dann wei

ter möglich sein, einfach durch die Bestimmung der spezifischen

Leitfähigkeit des Wassers, umgekehrt sofort den Verdampfungs

rückstand zu berechnen, mit einem durchschnittlichen Fehler, der

für eine technische Analyse oder für die laufende Kontrolle des

Verdampfungsrückstandes des Wassers in den erlaubten Grenzen

liegen sollte. `

Es wurden die spezifischen Leitfähigkeiten und die Ver

dampfungsrückstände desselben Wassers entweder zweimal täglich,

nähmlich um 11 und 16 Uhr oder nur einmal um ll Uhr be

stimmt. Diese Bestimmungen wurden in der Zeit vom 14.-111—22.-lll‚

vom 2.-lV—-lO.-IV und vom 4.-Vlll—3l.-Vlll. 1930. ausgeführt. Für

jeden Tag wurde das Verhältniss der spezifischen Leitfähigkeit

zu dem Verdampfungsrückstand in der Weise berechnet, dass

dieses Verhältniss durch einen Faktor F ausgedrückt wurde, der

die Anzahl mg anzeigte, die einer Änderung der spezifischen Leit

fähigkeit von 0,000010 Q_1 entsprechen: F = a 'km

chnet die mg des Verdampfungsrückstandes pro Liter Wasser

und k die spezifische Leitfähigkeit desselben Wassers). Die spe

zifischen Leitfähigkeiten wurden in einem Leitfähigkeitsgefäss mit

feststehenden Elektroden bestimmt und zwar immer in einem

grossen Thermostaten bei konstanter Temperatur von 18°C.

Es zeigte sich, dass die einzelnen tägtichen Faktoren ziemlich

gut übereinstimmen und dass man aus ihnen ungezwungen

einen allgemeinen Faktor herausberechnen kann. So wurde auf

Grund einer längeren Reihe von Messungen die, wie erwähnt,

im März und April, sowie in August 1930. ausgeführt wur

den, ein allgemeiner Faktor berechnet, mit dessen Hilfe man

die Verdampfungsrückstände des Beograder Leitungswassers aus

den spezifischen Leitfähigkeiten leicht berechnen und so sehr

schnell zu den gewünschten Resultaten kommen kann. Mit Hilfe

diesen Faktors, der einen Durchschnittswert von 6,72 hat, konnten

die Verdampfungsrückstände mit einem mittleren Fehler von etwa

i8 —- 9 mg. oder 20/0 berechnet werden, wobei der grösste Fehler

:20 mg oder 50/0 und der kleinste il mg oder 0,200/o betru

gen. Tabellen l, 2, 3 und 4.

Um die gewonnenen Resultate an einer längeren Reihe

von Messungen noch weiter zu prüfen, sowie um etwaige Un

 
(a bezei
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terschiede festzustellen, wurden dieselben Untersuchungen auch in

November und Dezember desselben Jahres ausgeführt,- um mit

diesen Messungen auch eine Winterperiode zu umfassen. Ausser

den spezifischen Leitfähigkeiten des gewöhnlichen Leitungswassers,

sowie den Verdampfungsrückständen wurde noch die spezifische

Leitfähigkeit des gelüfteten Wassers bestimmt. Das Wasser wurde

mit reiner, mit Wasserdampf gesättigter Luft eine Stunde lang

gelüftet, um etwaige absorbierte Gase (C02, Spuren von C12), sowie

gepresste Luft aus dem Wasser zu entfernen und das Wasser

soweit mit Luft zu sättigen, wie es der herschenden Temperatur

entSpricht. Die spezifischen Leitfähigkeiten des gelüfteten Wassers

waren kleiner, aber die Unterschiede zwischen den spezifischen

Leitfähigkeiten des ungelüfteten und des gelüfteten Wassers wa

ren in der ganzen Reihe von Messungen fast gleich, was man

sehr gut aus der graphischen Darsteliung aus der fast gleichmäs

sigen Paralelität der beiden Leitfähigkeitskurven (k und k‘) ersieht.

(Abb. 1.). Da die spezifische Leitfähigkeit des ungelüfteten Was

sers von den Mengen der gelösten Salze, sowie der absorbierten

Gase herrührt, konnte man erwarten, dass der Faktor F1, der

das Verhältniss der spezifischen Leitfähigkeit des gelüfteten Was

sers,—die nur noch von der Menge der gelösten Salze und der

gleichmässigen Menge gelöster Luft herrührte‚—zu dem Verdamp

fungsrückstand, gleichmässiger sein wird. Der Faktor F1 hat zwar

einen grösseren Zahlenwert und liefert etwas andere Zahlen bei

der Berechnung des Verdampfungsrückstandes, aber die erhal

tenen Resultate sind nicht viel besser, als die Resultate die mit

dem Faktor F erhalten wurden und zeigen demnach gegenüber

diesem Zweiten keinen grösseren Vorzug.

Der Faktor F hatte für diese Winterperiode einen Wert

von 7,l und der Faktor F1 betrug 7,6. Der Unterschied

zwischen dem Faktor F aus dieser Winterperiode und dem Faktor

F aus den früheren Arbeitsperioden kann seinen Grund haupt

sächlich in der wechselnden Zusammensetzung der Verdampfungs

rückstände bzw. in dem verschiedenen gegenseitigen Mengen

verhältniss der gelösten Salze haben. In dieser Winterperiode

betrug der grösste Fehler mit dem Faktor F + 3,6°‚’0 und mit

dem Faktor F1 + 4,00/0. Der kleinste Fehler mit dem Faktor F,

sowie mit dem Faktor F1 betrug i 0,240/0. Der mittlere Fehler

mit dem Faktor F bewegte sich zwischen i 1,5 und i2°/0 und

mit dem Faktor F1 betrug er ca. i 1,50/0. Tabellen 5, 6 und 7.
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In der Abb. 1 sind die Änderungen der elektrischen Leit

fähigkeiten des gelüfteten (kl) und des ungelüfteten (k) Wassers,

sowie die der Verdampfungsrückstände in dieser Winterperiode

graphisch dargestellt.

Abb. 2 stellt graphisch das Verhältniss der elektrischen Leit

fähigkeit des ungeliifteten Wassers zu dem jeweiligen Verdamp

fungsrückstand dar. Die lineare Abhängigkeit der beiden Grössen

ist durch eine Gerade gegeben, die den, mit Hilfe des Faktors

F berechneten Werten des Verdampfungsrückstandes entspricht.

Die experimentell erhaltenen Werte befinden sich, wie ersichtlich,

teils direkt auf der Geraden, teils in der unmittelbaren Nähe

derselben.

Die Anwendung der Methode der elektrischen Leitfähigkeit

in dieser Weise auf das Beograder Leitungswasser ermöglicht

sehr schnelle Bestimmungen des Verdampfungsrückstandes und

die regelmässige Kontrole des Wassers mit einer Genauigkeit,

die vollständig befriedigt.

Um die durchschnittliche Zusammensetzung des Verdamp

fungsrückstandes im Sommer, sowie im Winter zu bestimmen,

wurden im August und im November 1930. im Laufe von je drei

Wochen täglich gleiche Mengen von Leitungswasser in einer

Porzelanschale verdampft und so zwei Verdampfungsrückstände ge

wonnen, die einen Mittelwert vom Sommer — bzw. Winter -

Verdampfungsrückstand darstellen. Die Analysen der beiden Ver

dampfungsrückstände sind angeführt.

Im Laufe der Winterperiode wurden ausserdem vom 3. XI—

5. XII und vom 21. XII—31. XII mehrere quantitative Bestimmun

gen des CaO und MgO ausgeführt und das gegenseitige Ver

hältniss derselben bestimmt. Die Resultate, sowie das Verhältniss

des CaO zu MgO, als (t bezeichnet, sind in den Tabellen 5und

7 angeführt.

Institut tür Physikalische-und Elektro—chemie an der Technischen Fa

culta‘t. Universität. Beograd.

Ilpmubeno 3. anpuna 1931. r.
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групе, које су се ослобађале, из узетих проба, одводила сам

струјом чистог и сувог ваздуха (у ту сврху сам ваздух пред

апаратом пропуштала кроз специјалне судовезаKOHиСаCL,

ради чишћења)– у суд са раствором дифенил-амина, и бе

лежила сам прву појаву плаве боје – плавог прстена.

За оглед сам била узела извесну количину техничког

три-нитро-толуола са тачком топљења од 80, 2–819. На апа

рату Hess-а запазила сам појављивање плавог прстена после

220 минута, док је температура кристализације, по методи

Жукова, била 80,2°. После 12 узастопних стајања на ваздуху

засићеном воденом паром, време, потребно до појављивања

плавог прстена, свело се на 15 минута; тачка топљења одре

ђена у капилари снизила се на 78,99, а температура криста

лизације на 7969. Друга једна проба дала је, пре излагања

дејству влажног ваздуха, у апарату Hess-а, за појављивање

плавог прстена време од 360 минута; после 12 узастопних

стајања у воденом купатилу то се време свело на 75 минута,

а тачка топљења пала је на 7829. При растварању те пробе

у ацетону приметила сам још и трагове нерастворних оста

така. Трећа проба је дала, пре дејства влажног ваздуха, за

појављивање плавог прстена у апарату Hess-а, време од 150

минута, док се после дејства влажног ваздухато време свело

на 40 минута. Тачка топљења снизила се на 79,29, а темпе

ратура кристализације на 79,8°.

Закључак

Дејством влажног ваздуха на техничкитри-нитро-толуол

скраћује се време до појаве првих знакова распадања (оглед

са апаратом типа Нess-а) и снижава се тачка топљења, а пре

ма томе уопште убрзава његово распадање.

ZISammenfassling

Feuchte Luft führt einen Schnelleren Zerfall des technischen

Tri-nitro-toluols herbei (Prüfung mit Hessschem Apparat) und er

niedrigt seinen Schmelzpunkt.

Примљено 20. марта 1931 г.



POSLIdica. Za isparavanje u Vakuumu

od

Adolfa Režeka.

Kod rada u laboratoriju, naročito na području organske

kemije, često se nailazi na potrebu, da se što prije ispari neko

otapalo. Osobito je ta potreba česta kad se radi o tvarima, koje

se otopljene i izložene dodiru sa zrakom vrlo lahko mijenjaju,

ili kad se radi o tvarima,koje se takodjer mijenjaju, ako se nalaze

dulje otopljene u otapalu, koje za njih nije sasvim indiferentno.

Katkada treba povećati koncentraciju otopljene tvari, pa se zato

umanjuje isparavanjem količina otapala. Osim toga veoma često

treba, da se ispari koje otapalo, a da se kod toga, poradi osjet

ljivosti otopljene tvari ne smije upotrijebiti viša temperatura.

U svim tim zahvatima osobito nam je pomagalo upotreba

vakuuma. Kad se radi o većim količinama, može se otapalo jed

nostavno predestilovati, a u nekim slučajevima upotrijebejavamo

još i vakuum. No kad se radi o vrlo malenim količinama neke

tvari, koju treba na pr. prekristalizovati, a ti su slučajevi veoma

česti osobito kod rada u biokemiji, gdje se obično radi s male

nim količinama, onda se ne mogu uvijek jednostavno primje

niti metode za isparavanje, koje se inače sa uspjehom upotreb

ljavaju kod rada sa velikim količinama tvari.

Kod isparavanja u vakuumu najvažnije je to, da se zapri

ječi pojava isbacivanja, koja nastaje poradi zastoja vrijenja („Sie

deverzug“). Upotreba kapilare, kojom se inače služimo kod desti

lacije u vakuumu ovdje otkazuje, jer baš u času,"kad je prisu

stvo kapilare od najveće važnosti, kad se naime počinju izluči

vati prvi kristali, kapilara se vrlo lako začepi.

U literaturi, specijalno za organski rad, ima nekoliko me

toda za isparavanje u vakuumu. Tako ismedju ostalih Houben ")

navodi metode:

1) Houben: Die Methoden der organischen Chemie, Band l. 1925,

Str. 575.













 
 













 





















  

  



 

 

 

 

 

  

   

 



 

 

 

  

  



  



Проверавањ8 ф0T0x8МИСКИХ реакција Помоћу фотогалван

(еких вјемент

OП

Сретена Шљивића.

Садржај: Примена фотогалванских елемената било у актино

метриске или фотохемиске сврхе, онемогућена је услед супер

понирања различитих ефеката у овим елементима. У следећем

раду описани су елементи са платинским електродама у раст

ворима органских боја, код којих је могуће мерити е. м. с. која

потиче једино услед ф. хем. промена у електролиту, па је стога

са њима омогућено не само праћење, него и испитивање фото

хемиских реакција.

1. Бекерелов ефекала.–Између две електроде од истог

метала, потопљене у неки електролит, падови потенцијала

између раствора и метала су по величини исти али супрот

ног знака, па је и електромоторна сила ове врсте елемената

равна нули. Oсветљавајући једну од електрода вештачком

или дневном светлошћу, док је друга заклоњена од ње, иза

зива се у систему метал /раствор/метал извесна дисиметрија.

При затвореном колу са елементом, кроз њега протиче струја,

па се може мерити било њена јачина, или напон на његовим

половима. Овај појав претварања светлости у електрицитет,

зове се по Е. Бекерелу, који га је открио, Бекерелов ефекат,

а сами елементи светлосно–односно фотогалвански.

Сви фотогалвански елементи могу се поделити на сле

деће три главне групе.

У прву долазе елементи са електродама и електролитом

који се хемиски не мењају под утицајем светлости.

У другу групу они код којих су електроде превучене

фотохемиски осетљивим слојем– активиране,—најчешће ха

логенима сребра.

У трећу, са непроменљивим електродама и електролитом,

који се под утицајем светлости хемиски мења. 1
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Oвде ћемо изнети резултате испитивања елемената који

припадају овој последњој групи.

2. Експериментиални део.—На крају паралелних кра

кова стаклене цеви савијене у облику обрнутог слова U,

затопљене сууправцу њихове осе платинскежице(d=0,3 mm)

које служе за електроде елемента. На срединихоризонталног

дела те цеви затопљена је под правим углом на више друга

једна, истог пречника (7–8 мм), кроз коју се елеменат пуни.

На овој последњој издуване су и две веће лопте да не би

раствор био избачен из елемента и отишао у ваздушни шмрк,

приликом рада под смањеним притиском.

E. м. с. елемената мерена је по Бутиевој потенциомет

pиској методи, са капиларним електрометром као нултим ин

струментом. Од свих капиларних електрометара показао се

Липманов за ова мерења као најзгоднији, јер је најосетљивији

а висина мениска се успоставља моментално. Струја за по

тенциометриско коло узимана је из акумулатора, чија јее. м. с.

често контролисана.

Као светлосни извор у свима случајевима употребљавана

је живина пламена лампа у кварцном обмотачу. Њен лик је

пројектован помоћу сабирног сочива велике жижне даљине

на електроду елемента, водећи рачуна да се она при свима

огледима осветљава на исти начин.Да би се избегло јављање

термо е. м. сила, сноп светлоснихзракова пре него што падне

на елеменат пролазио је кроз суд са планпаралелним зидо

вима, у коме се налазила дестилисана вода. Као што је поз

нато на тај начин се елиминише већи део инфрацрвених зра

кова. Струја за живину лампу узимана је из акумулаторске

батарије од 60 елемената, тако да је јачина светлости при

свима огледима била иста, што је проверавано и мерењем

напона на половима, као и јачине струје у колу лампе.

Сам елеменат налазио се на 2 м. од светлосног извора

у једној црној кутији од картона, тако да је пре огледа у

потпуном мраку. Раствори су чувани у судовима обавијеним

непровидном хартијом, а елементи су пуњени при слабој ди

фузној светлости. Исто тако приликом евакуисања ваздуха

из елемента помоћу Лајболдовог шмрка с уљем, соба је била

само толико осветљена, колико је било неопходно потребно

за праћење издвајања ваздуха.

3. Фопогалвански елементи са распаворима органских
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боја.—У овим елементима јављају се за време осветљавања

једне електроде обично два ефекта. Један, чији постанак

треба тражити на самој металној површини, и други који се

јавља у самој течности. Е. м. с. у овом другом случају до

лази услед адсорбованих молекула односно јона промењених

под утицајем светлости, а којих у прво време у околини

друге електроде нема. Ова два ефекта могу мењати потен

цијал осветљене електроде у истом или у супротном смислу,

па према томе резултујућа е. м. с. може бити већа или мања

од оне коју би изазвао само један ефекат. Ма да су елементи

ове врсте до сада врло често испитивани, ипак утицај кисе

оника из ваздуха на величину е. м. с. није истраживан, и ако

се у напред могло претпоставити да у растворнма боја он

мора бити знатан. То се у толико пре могло очекивати, јер

је познато да се саставни делови ваздуха не растварају у

води у истој сразмери у којој се налазе у атмосфери, већ

кисеоника у раствору има много више.

Задатак ових испитивања поредтражења поменутогути

цаја кисеоника био је и тај, да се види, употребљавајући

течности чија је фотохемиска променљивост позната, у ко

лико фотогалванскиелементи реагују на фотохемиске реације,

односно у колико се они могу употребити за чисто фотохe

миска истраживања. То нас је и навело да за испитивања

изаберемо растворе флуоресцеина и метиленског плавог, који

су у више махова испитивани у фотохемиском погледу“).

4. Експерименилални резулпапи.– I. Pacпавор флуорес

цеuна удеспилиcanoj Води (5 гр. флуоресцеина и0,1 гр. NaOH

на литар).– Елементи напуњени овим раствором, ако из њих

није извучен ваздух имају после осветлења од 6 минута е.

м. с. око 5 миливолти. Али ако пре осветљавања помоћу

ваздушног шмрка из њих одстранимо ваздух (загрејавање је

избегавано због евентуалне промене раствора на вишој тем

ператури), маколико осветљавали једну од електрода, е. м.

сила елемента остаје равна нули, тј. потенцијал осветљене

електроде остаје непромењен.

Ово различито понашања можемо објаснити на тај на

чан, што се у растворима, који садрже кисеоника, под ути

цајем светлости врши оксидација флуоресцеина, који има за

“) Та испитивања од важности по теорију флуоресценције вршили су:

Гебхард, Лазарев, Перен, Лвајан, г-ца Шукрун, Прингсхајм, Вуд и др.

pše
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последицу промену потенциала електроде, око које се раст

вор осветљава. У отсутству кисеоника у раствору, не врши

се никаква фотохемиска промена, па стога и потенцијал елек

троде остаје исти као и пре осветљавања. Крива која пре

ставља у првом случају е. м. силу у функцији времена пока

зује да промена потенцијала наступа доста споро као и да

се после инсолације е. м. с. лагано губи, што долази услед

дифузије трансформованих молекула. Све ово је знак чисто

хемиске промене у елементу, која искључује фотоелектрично

објашњење Бекереловог ефекта. Инерција коју показује про

мена потенцијала означава у исто време да се на самој по

вршини осветљене електроде не дешавају никакве промене,

јер би се у том случају варијације потенцијала јавиле брже,

већ у течности која се налази око електроде и која је ин

тензивније осветљена од самого метала. Да је при осветља

вању ефекат на електроди потпуно елиминисан, говоре у

прилог концентрација раствора и конструкција самог еле

мента. У експерименталном делу казано је да се електрода

налази затопљена аксиално у цеви чији је пречник 7–8 мм.,

што значи да се између зида цеви на који падају светлосни

зраци и саме електроде налази слој течности дебљине,3,5–4

мм. а пошто раствор флуоресцеина ове концентрације врло

јако апсорбује светлост, то је сама електрода незнатно ос

BGTJECH3.

II. Распворфлуоресцеина концентрације 0,5 гр.налипар.–

Oгледи са овим 10 пута разблаженијим раствором потврђују

такође горњупретпоставку. Његова апсорпциона моћјезнатно

мања те је и електрода јаче осветљена. Услед тога чак и са

растворима, који не садрже кисеоника, добијамо извесну

e. м. с. којој треба тражити узрок у промени распореда

електричних шаржи у двоструком слоју, или у емисијиелек

трона са саме електроде. Сем тога е. м. с. код овог раствора

брже и расте и опада него ли код концентрованијег.

III. Раствор флуоресцеина у води и глицерину.—Сасвим

друкчије резултате добијамо са овим раствором који садржи

3 гр. флуоресцеина на литар воде помешане са 40%, глице

рина. И под обичним као и под смањеним притиском доби

јају се при осветљавању једне електроде е. м. с. чија вели

чина зависи од притиска. Док смо код раствора уранина у

чистој води имали веће е. м. с. на обичном притиску, са гли
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церинским раствором обрнуто, на обичном притиску е. м. с.

елемента је знатно мања него на смањеном. Како смо овде у

присуству редукујућег растварача то су под утицајем свет.

лости могуће две реакције, једна је оксидација са кисеони

ком из ваздуха, а друга је редукција посредством полиалко

хола из раствора. Ако кисеоник отклонимо, једина фоторе

акција, која се врши, јесте редукција бојене материје, па је

и е. м. с., коју дају елементи на смањеном притиску, већа

но на обичном, што је лако разумљиво. Приликом осветља

вања раствора који садрже ваздуха, често се дешава одмах

у почетку и промена знака е. м. силе, што вероватно потиче

од количине кисеоника у раствору, но ова инверзија знака

није још довољно испитана.

При свима овим огледима електрода је осветљавана по

6 минута. Спорост ууспостаљању крајњег потенцијала елек

троде објашњава се великом вискозношћу глицеринског ра

створа, а величина е. м. силе већим бројем трансформованих

јона. -

Ако за величину е. м. силе узмемо произвољне једи

нице, онда се сви резултати које смо добили са флуорес

цеином могу изразити следећим вредностима:

Раствор флуоресцеина у води на обичном притиску . . 20

9) 9) „ „ „ смањеном „ . . . 0

у „ у води иглиц.на обичном притиску . . 40

у „ „ „ „ „ „ смањеном „ . . . 100

5. Констанишан фологалвански елеменат. – Оксидација

флуоресцеина у води је иреверзибилна фотохемиска реакција,

те стога елементи са овим раствором, ако их више пута ос

ветљавамо, дају све мање и мање е. м. силе. Ако је флуорес

цеин редукован, као што је то случај у глицеринском раст

вору, он се може поново јавити ако се изложи дејству ки

сеоника из ваздуха. Према томе елементи са глицеринским

раствором флуоресциина имају увек приближно исту е. м.

силу и ако их више пута осветљавамо, односно, они се по

нашају као константни галвански елементи. Овакав један еле

менат описао је једино још Винтер“) и назвао га фотоелек

тричним акумулатором. Електромоторна сила нашега акуму

латора је при досадањем уређају доста мала и износи свега

1) Chr. Winther: Zeitschr. Elektrochem. 18, 138 (1912).
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десетину миливолти, али се надамо, после систематскогиспи

тивања да ће се моћи повећати више пута.

6. Елеменили са мепиленским плавим.– Ових неколико

више квалитативних огледа са флуоресцеином показали су,

од коликог је значаја испитивати фотогалванске елементе

на различитим притисцима, као и њихову зависност од при

роде растварача. Зато смо предузели даља мерења са мети

ленским плавим, мењајући при томе концентрацију боје и

глицерина, а задржавајући се и овај пут на атмосферском

притиску и притиску који одговара напону водене паре на

собној температури. Потпуно систематска истраживања нису

ни са овим телом завршена.

Пошли смо од основног раствора (A) који садржи 5 гр.

мет. плавог, 500 cм“ глицерина и 500 cм“ воде. Под наведе

ним притисцима и осталим условима који остају исти као у

пређашним мерењима, добијамо за електромоторне силе сле

деће вредности изражене удесетохиљадитим деловима волта,

док је време и даље изражено у минутима (табела 1, криве

I и II).

ТАБЕЛА 1.

Са ваздухом Без ваздуха

t. е.M.C. t. C.M.C. t C.M.C. - t. C.M.C.

(0) 0 6/45 29 0 () 6730 54

1 6 8/30) 27 1 76 7/30 482

2 9,6 1 () 23,2 2 174 10 405

3/15 15,4 14 15,4 З 270 12 329

4/20 19,3 16 11,6 4 368 14 270

57 23 18 9,6 5730 500 16/30 193

6 замрачено 20 6 6замрачено 18/15 13,5

И овде као и код глицеринског раствора флуоресцеина

кисеоник кочи реакцију те су електромоторне силе елеме

ната са ваздухом мање него у случају кад је ваздух отстра

њен. Следећи примери то још боље показују.

Распавор Б садржи 1 см“ основног раствора A и 99 см“

воде, дакле на кубни сантиметар воде око 5.10° гр. боје и

0,5%, глицерина. Е. м. силе које даје елеменат са овим раст

вором на обичном и смањеном притиску изложене су у сле

дећој табели. (Табела 2, криве III и IV).
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ТАБЕЛА 2.

Са ваздухом

t. C.M.C. t. C.M.C. t.

() () 6 замрачено ()

1 18 8 486 1/30

2730 39,6 10/30 378 2/30

3/30 450 16/30 21,6 8/30

5730 54 20 126 4730

5/30

Без ваздуха

C.M.C.

0

482

810

1010

1240

1390

t. C.M.C.

6 замрачено

6/30 1350

8 1128

12 92,5

15 770

20 480

Pacпавор В. садржи по кубном сантиметру 5.10* гр. мет.

плавог, 5%, глицерина, а остатак је вода. са њим седобијају

највеће е. м. силе како под обичним, тако, и под смањеним

притиском. Разлика између једних и других је међутим мања

него код раствора Б а приближно иста као код раствора А.

Резултати мерења изложени су у овој последњој табели

(криве V и VI).
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ТАБЕЛА 3.

Са сазлухом Без ваздуха

t. C.M.C. t. e.M.C. t. C.M.C. . t. G.M.C.

() 0 7/15 1206 () () 6/30 2304

1730 46,8 9/30 1026 1/10 810 8 2035

2/30 73,8 12 845 3/15 1774 10 1675

3/45 1008 14/15 775 5 2250 12730 1494

5 1206 16715 68,4 5/30 239,4 18 1206

5/45 1322 18/30) 59,4 6 замрачено

6 замрачено

7. Закључак.—У овоме раду испитиван је утицај кисе

оника и растварача на величину е. м. сила фотогалванских

елемената са флуоресцеином и метиленским плавим. Показано

је да се проучавање ових елемената може упростити откла

њајући један од двају ефеката који се у њима јављају.

Фотохемиске реакције, које се у елементима врше, јесу

оксидација боје са кисеоником из ваздуха или, редукција у

случају полиалкохолних раствора. Оксидација се даје потпуно

отстранити ако се из раствора извуче ваздух. У том случају

e. м. с. елемената са воденим растворима је равна нули, а

са глицеринским вазда већа него кад у њима има ваздуха.

Са овим елементима су проверене све фотохемиске ре

акције познате код поменутих боја, па се према томе они

могу употребити и за даља фотохемиска испитивања.

Физички Завод Универзитета, Београд.

RESImé.

L'auteur donne une courte déscription des propriétés des

eléments photovoltaiques á matières colorantes et les résultats des

recherches faites avec ces éléments á pression réduite. On dé

montre l'intéret qui existe ä séparer l'effet photochimique de

l'etfet de l'electrode. En faisant des mesures de la f. 6. m. d'abord

avec des piles contenant de l’air dissous et ensuite sans l'air, il

est facile dans lessolutions aqueuses de mesurer seulément l'effet

de l'électrode, qui peut-être considéré comme l’effet photoélect

rique proprement dit.

On décrit ensuite une sorte d'accumulateur photovoltaique

constitué par les électrodes en platine plongees dans une solution
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de Na _fluorescé'l'ne dans la glycérine diluée. Il s’agit ici d’une

réaction photochimique pseudoréversible. La fluorescéîne dans la

solution du polyalcool est réduite sous l’influence de la lumière,

mais le photoproduit se combine dans l’obscurité avec l’oxigène

de l’air, et la fluorescéi'ne réapparaît. La f. é. m. de cet élément

est constante.

Enfin l’auteur donne les résultats des mesures avec les

mêmes piles mais contenant une solution du bleu de méthylène

à divers titres dans l’eau et la glycérine. Les t. e. m. de ces

éléments sont toujours plus grandes à pression réduite qu’à la

pression atmosphérique. L’oxygène, donnant avec-1e colorant une

réaction du sens contraire à la réduction, diminue notamment la

grandeur de la t. e. m.

Institut de Physique de l'Université, Belgrade.

flpuwbeno 20 oKToöpa 1931 r.
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tonu –17,17% i octenoj kiselini –795°, dok u piridinu skreće

na desno i to (a) =+ 976“.

Adicija ozona, koja je imala za svrhu da se ustanovi dvo

struki vez, kao i da cijepanjem dođemo do nižih raspadajnih

produkata elemolske kiseline nije nas dovela ni do kakovih oso

bitih rezultata, jer nam nije do sada uspjelo da kod toga izolu

jemo bilo kakav kristaliničan produkat. Sam ozonid, koji smo

dobili u amorfnom obliku skreće ravninu polarizovanog svijetla

na lijevo i to (a) =–30,17° u etilnom alkoholu. Podaci ana

liza ovog produkta govore za diozonid.

Sa octenim anhidridom i piridinom načinjen je acetilni de

rivat, koji kristalizuje u bezbojnim dugim iglicama. Protivno od

navodno acetilnog derivata sa talištem od 205°C, kojega opisuje

Tschirch, ima naš acetilni derivat talište kod 225°. Ovaj produkat

skreće ravninu polarizovanog svjetla na lijevo (u etilnom alko

holu (a) =–4709C, a kloroformu–4006). Da se radi

o acetilnom derivatu potvrđuje kvantitativno određivanje acetilne

skupine, a rezultati analiza govore i ovdje za produkt, koji od

govara formuli elemi kiseline sa 30 C-atoma.

Adicijom bromovodika dobili smo jedan produkat koji kri

stalizuje u bezbojnim iglicama i tali se kod 2249 (nekorigovano)

i optički je inaktivan. I analize ovog spoja koga smo nazvali brom

hidroelemolskom kiselinom poklapaju se sa formulomCH„O,Br.

Adicija broma na elemolsku kiselinu dala nam je jedan

produkt sa talištem kod 207", koji se dosta teško dobije u kris

taliničnom stanju i koji kristališe u bezbojnim iglicama; skreće

ravninu polarizacije na lijevo (do u benzolu =– 1556°, a u

kloroformu — 17,14"). Ovaj spoj, koga smo nazvali dibrom-ele

molska kiselina otapa se vrlo lako u svima organskim otapalima

osim petroletera u kome se teško topi. I analize ovog produkta

nikako ne odgovaraju formuli sa 27 C-atoma, no ne poklapaju

se najbolje ni sa formulom sa 30 C atoma; vjerojatno uslijed

toga, što se tokom prekristalizacija ocijepio jedan dio bromovo

dika.

Da bi se ovaj nesklad kod dibrom-elemolske kiseline uklo

nio pokušano je da se iz ovog spoja pomoću metilakoholne ka

lijeve lužine ocijepi jedna molekula HBr. Na ovaj način dobijen

je produkat sa talištem kod 285°, koji kristališe u bezbojnim ig
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licama, sadržaje u molekuli broma i kome je na osnovu analiza

i određivanja molekularne težine data formula (130114703 Br. Novo

dobiveni produkt je u većini organskih otapala teško topiv, ne

zasićenog je karaktera i optički inaktivan.

Svi ovi produkti, a specialno acetilni produkat, brom-hidro

elemolska kiselina, kao i produkt dobiven otcjepljivanjem HBr iz

dibrom-elemolske kiseline, govore za novu 'formulu elemolske

kiseline sa C30H4803. Sa tom se novom tormulom ne može jedino

da dovede u sklad sama elemolska kiselina, odnosno analize iz

vedene sa čistom kiselinom, koje uvijek odgovaraju formuli sa

27 C-atoma. Po svemu izgleda da je vrlo vjerovatno, da je ele

molska kiselina jedna smjesa iz koje se prekristalizacijom ne može

da odijeli jedna komponenta, koja izgleda da se čvrsto drži uz

nju; tek kod priređivanja derivata ove kiseline izgleda da je mo

gućno, da se ta supstanca eliminira.

Zusammenfassung.

Elemi Säure aus Manila Elemi Harz.

von '

H. Lieb und M Mladenović.

Unsere Untersuchungen über die Elemi-Säure führten uns zu

Resultaten, die sich nicht mit der von Lieb und Sclzwarzl auf

gestellten Formel von C27H4203 die in jüngster Zeit auch von

Bauer durch das hydrierle Produkt bestätigt wurde in Einklang

bringen lässt. Wir widerholten die Hydrierung der u-Elemi-Säure

und bekamen ein Produkt welches in seinem Schmelzpunkt

(288°) vollkommen mit dem von Bauer dargestelltem überein

stimmt. Die Analysen dieses Produktes geben uns aber Werte

die viel besser auf die Formel CaoHöoOszostimmen. Die Dihydroe

lemi-Säure dreht links (in Chloroform [a]D = - 12,360, in Ace

'ton _ l7,l7°, in Essigsäure — 7,95 und in Pyridin dreht sie

rechts und zwar -ł- 9,760).

Die Ozonanlagerung, welche den Zweck hatte die Doppel

bindung festzustellen, so wie auch zu niedrigeren Oxydations

produkten der Elemolsäure zu gelangen, führten zu keinen be

sonderen Resultaten, da es uns nicht gelang irgend ein kristal

linisches Produkt zu fassen. Das Ozonid, welches wir nur im
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amorphen Zustand erhielten, dreht nach links [oLÉo = _ 30,1 lo

in Äthylalkohol). Die Ergebnisse der Analysen des Produktes

sprechen für ein Dío'onía'.

Mit Essigsäureanhydrid und Pyridin ist das Acetylderivat leicht

zu erhalten. Es kristallisiert in farblosen, langen Nadeln und schmilzt

entgegen den Angaben von Tschirch, welcher ein Acetylderivat vom

Schmelzpunkt 205° beschreibt, bei 225°. Die Substanz dreht nach links

und zwar in Aethylalkohol {(113 = — 47,00 und in Chloroform —

40,06°. Dass es sich wirklich um das Acetylderivat handelt. beweist

die quantitative Bestimmung der Acetylgruppe; auch bei der Ele

mentaranalyse wurden Werte erhalten, die für ein Acetylprodukt

sprechen, dem die neue Formel CaonOa für die Elemolsäure

zugrunde liegt.

Die Addition von Bromwasserstoff führt zu einem Produkt,

welches in farblosen Nadeln kristallisiert, bei 224° C schmilzt

und optisch inaktiv ist. Auch die Analysenergebnisse dieses Pro

duktes stimmen mit der neu aufgestellten Formel sehr gut übe

rein. (CaoHanBr).

Die Anlagerung von Brom gab uns ein Produkt welches

bei 207° schmolz, in farblosen Nadeln kristallisiert und schwer

im kristallisierten Zustande zu erhalten ist. Die Substanz dreht

nach links; die Drehung beträgt in Benzol [0.]Ë= —— 15,56°; in

Chloroform [arg = _ 17,140. Die SubstanzwDibromelemolsäure

— ist in allen organischen Lösungsmitteln leicht löslich, mit Aus

nahme des Petroläthers in welchem sie schwer löslich ist. Die

Analysen dieses Produktes stimmen auf keinen Fall auf die For

mel mit 27 C-Atomen, passen aber auch auf die Formel mit 30

C-Atomen nicht besonders gut; wahrscheinlich deswegen, weil

durch viele Umfällungen etwas HBr abgespalten wurde.

Um diese Unstimmigkeiten zu erklären wurde die Abspal

tung von HBr aus dem Dibromid durch metylalkoholische Kali

lauge versucht und eine ungesättigte, schwerlösliche und Brom

enthaltende Verbindung vom Schmelzpunkt 285°‚ die optisch

inaktiv ist, erhalten. Die Zusammensetzung dieser Verbindung

entspricht der Formel C30H47Oaßr.

Aus allen Untersuchungen der neu dargestellten Derivate

der Elemolsäure, insbesondere des Acetylproduktes, der Brom

hydroelemolsäule und des HBr-Abspaltungsproduktes aus Dibrom—
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elemolsäure geht hervor, dass die von Lieb und Schwarzl

aufgestellte Formel für die Elemolsäure von CMHMO3 nicht mehr

autrechterhalten werden kann. und höchstwahrscheinlich durch

die Formel Gaul-14803 ersetzt werden muss.

Mit dieser neuen Formel sind nur nicht die zahlreichen

Analysen der Elemolsäure in Einklang zu bringen; diese ent

sprechen immer der Formel mit 27 C—Atomen.

Alle diese Beobachtungen zwingen uns zu der Annahme,

dass der bisher als rein und einheitlich angesehenen Elemolsäure

eine Substanz mit niedrigem C—Gehalt hartnäckig anhaftet, die

erst durch die Darstellung von Derivaten abgetrennt werden kann.

Iz Medicinsko Kemijskih lnstituta Univerziteta u Grazu i Zagrebu.

Upravnicl 'r Prof. Dr. F. Pregl i prot. dr. F. Bubanović.

flpnrvubeno 9. V. 1931.
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Mineralisation als auch wegen ihrer schweren Zugänglichkeit bis

jetzt wenig Beachtung fanden. Die am weitesten gegen SW vor

geschobene Quelle (Sutinsko bei Pods-used) wurde man einer

chemischen Untersuchung unterwofen. Die Quelle fliesst aus ober

triadischem Dolomit und enthält nach der Analyse fast reines

Calcium und Magnesium-Bicarbonat. (Typenformel nach Knstt’s

Klassifikation 0.62 (7.8) Km.2 m4,.5). Dass Wasser ist vados und

ist den grösseren Teil seines unterirdischen Laufes durch Dolo

mit geflossen. lhrer Temperatur nach wäre rdie Quelle vom geolo

gischen Standpunkte als Therme zu bezeichnen, da ihre Tempe

ratur (19.3° C) merklich die durchschnittliche Temperatur des

Ursprungortes (ll.2° C) übersteigt. Sie ist nur um ein weniges

niedriger als die balneologische Minimaltemperatur für Thermen

(20° C).

lˇlpumbeno 6. owroöpa 1931.



POTирајућа живина електрода.

Жива као катодни материјал у електроанализи.

oјд

Панте С. Тутунџића

У електроанализи постоји већ одавно жеља да се уни

верзална платина, бар као катода, замени у појединим слу

чајевима другим металима. Међу металима који сузату сврху

употребљени са већим или мањим успехом, заузима жива не

сумњиво најинтересантније место. Али се жива као катодни

материјал не сме сматрати само као замена платини, већ она

представља један нарочити катодни материјал који има сво

јих специфичних одлика иу појединим случајевима предности

према платини као катодном материјалу.

Жива се као катодни материјал употребљава у електро

аналитичкој пракси доста често са врло добримуспехом, али

ипак не толико, колико би то било могућно и од користи.

Томе је вероватно донекле разлог што рад са течном метал

ном катодом и поред све простоте и лакоће предпоставља

једну малу извежбаност, која се додуше може врло брзо

постићи, али ипак због навике утиче донекле неповољно на

њену распрострањеност.

За квантитативно електролитичко одређивање живе из

раствора живиних соли употребљава се, поред матиране пла

тинске шоље, са најбољим успехом као катода метална жива.

За квантитативно одређивање живе се може нарочито пре

поручити живина катода, јер се на њој брзо и лако и са нај

већом тачношћу могу извести одређивања. Чврста живина

електрода, која се по Н. Paweck-y“) и по Ј. Alemany-у“) са

Г) Н. Paveck, Zeitschr. f. Elektrochemie, 5, 221 (1898); H. Paweck u. E.

Walther, Zeitschr. f. analyt. Chemie, 64, 89 (1924).

*) J. Alemany, Ann. Soc. Espan. Fis. Quim. I, 17. 174; Centralblatt, 91,

II, 120 (1920).

34
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стоји из месингане или бакарне мреже, која се пре сваког

одређивања амалгамира електролитичким путем, или се пак

прво превуче сребром, па онда амалгамира, употребљава се

истоза електролитичко одређивањеживе из азотно-киселих или

цијанкалних раствора. За одређивање живе могу се употреб

љавати још и сребрна или посребрена платинска мрежа. Ве

ћина испитивача који су радили са чврстомживином електро

дом, као на пр. W. Böttger"), претпоставља чврстој живиној

електроди течну живину електроду, поглавито због неопход

ног предходног превлачења електроде бакром или сребром и

тачног дозирања за једну одређену количину живе.

Испаравање живе за које се на почетку употребе живе

као катодног материјала сматрало да је знатно, не утиче ни

у колико на тачност самог одређивања ни живе, ни других

метала као амалгама. Показало се наиме да су ти губитци

практично тако мали да не долазе у опште у обзир. Пред

ложене су разне мере опрезности које би требале да спрече

или бар да смање испаравање живе, као на пр. сушење у

ексикатору у коме је већ ваздухзасићен живином паром или

сушење у опште само ваздухом засићеним живином паром,

али су све те мере опрезности сувишне и данас се већином

не употребљавају. Ја сам увек сушио живу у струји сувог

ваздуха и никад нисам приметио да је при сушењу варирала

тежина живе више од 0,1 mg., колико у опште износи тач

ност обичне аналитичке ваге. У највећем броју случајева ос

таје тежина живе пре ипосле сушења од 10–20 минута пот

пуно непромењена. При стајању до 24 часа у ваги изгуби

електрода са живом 0,1 mg. од своје првобитне тежине.

Ocжм важности металне живе као катодног материјала

за одређивање живе из раствора, има она још један шири

значај у толико, што се употребљава иза квантитативно од

ређивање других метала који лако граде амалгаме–и њи

хово одвајање. На живи се могу одредити и одвојити

скоро сви метали који граде амалгаме. Тако се н. пp. на

живи могу одредитиу облику амалгама: бакар, сребро, олово,

цинк, кадмијум и др. са потпуном тачношћу. Одвајања на

живи врше се као и на платини, само при другим потенци

јалима, јер се напони разлагања на живи разликују донекле

од напона разлагања на платини, као што је Р. Baumann“)

1) W. Böttger, Zeitschr. f. Eiectrochemie, 26, 445 (1920).

2) P. Baumann, Zeitschr. f. anorgan. Chemie, 74, 328 (1912).



165

утврдио. У томе погледу има жива и једну не малу предност

према платини, која се састоји у томе што је пренапетост

водоника на живи врло велика (0,76), док је на платини скоро

једнака нули. Благодарећи тој великој пренапетости водоника

на живи могућно је квантитативно издвојити и из киселих

раствора у облику амалгама и неплемените метале, као н. пp.

цинк и кадмијум. На платини је скоро немогућно издвајање

цинка из киселих раствора, јер је једновремено издвајање

водоника врло јако, због јако неплеменитог потенцијала, на

који се мора довести катода да би на њој почео да се та

ложи цинк. На живи пак, баш због велике пренапетости, јако

је отежано развијање водоника, а с друге стране олакшано

таложење и издвајање цинка због његове растворљивости у

живи и стварања амалгама.Жива притомеједновремено игра

улогу једне врсте деполаризатора, олакшавајући таложење.

Због течног агрегатног стања катодног материјала –

живе-нема електродâ одживе оне врсте и облика, као што су

друге металне катоде. Жива се употребљава као катодни

материјал на тај начин, што се у посуду у којој се врши

електролиза сипа на дно чиста жива, и веже преко платинске

жице за негативни пол извора струје, а као анода се упо

требиједна равна спирала од дебеле платинске жице, која се

по жељи може ротирати. После завршеног одређивања одлије

се раствор из пехара што је могућно потпуније и жива или

створени амалгам заједно са посудом се испира водом, алко

холом и етером, суши и мери. Постоји у главном неколико

облика посуда за електроанализу на живи, који су постали

из тежње да се количина потребне живе и величина посуде

смање до крајњих граница, да би цела комбинација имала

што мању тежину. Поред тога настоји се да се посуди дâ

облик који би омогућио што лакше и што потпуније прање

живе, односно амалгама. Сл. 1 претставља основни тип жи

вине посуде, који се састоји из једног малог високог пехара

са утопљеном платинском жицом са стране, и живе"). Сл. 2

показује посуду коју су конструисали Н. Alders u. A. Stähler”),

да би смањили потребну количину живе. Дно једног малог

колбена је увучено унутра тако, да жива испуњава само нај

нижи кружни део и чини један прстен. На три места кроз

1) W. Böttger, Ber. d. Deutsch. chem. Ges. 42, 1824 (1909).

2) Ber. d. Deutsch. chem. Ges. 42, 2686 (1909).
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Сл. 1. Сл 2. Сл. 3.

дно колбена су утопљене три дебеле и кратке платинске

жице које служе за равномеран доводструје. Утопљене платин

ске жице играјуједновремено иулогу ножица и омогућавајуда

се посуда постави на једну металну плочу, којом се доводи

струја. Да би што више упростио прање живе и посуде Р.

Baumann“) је у саму посуду са живом утопио једну цев са

славином. Сл. 3. Унутрашњидео цевизавршава се непосредно

изнад саме живине површине тако, да је могућно кроз њу

испустити из посуде највећи део течности. Ипоред свих тих

модификација, теже ипак најлакше комбинације 70–80 гр.

Та велика тежина умањује тачност рада, а поред тога сама

величина посуде и знатна количина живе, која се мора упо

требити, отежавају прање и сушење. Осим тих недостатака

није могућно директно загревати посуду, пошто се на њеном

дну налази жива, већ се зато морају употребити нарочите

грејалице.

W. Moldenhauer“) је одвојио живу од дна посуде у ко

јој се врши електроанализа Као посудуза живуупотребљава

Moldenhauer jeдну правоугаону стаклену кашику, кроз чију

дршку пролази затопљена платинска жица која служи за до

вод струје живи. Анода је израђена од првоугаоног платин

ског лима, са ивицама дугим око 1 см., који је затопљен у

стаклену цев, кроз коју пролази жица везана за један мета

лан део на крају те стаклене цеви. Тај метални део служи

за довод струје и једновремено омогућава да се анода веже

за какву мешалицу и ротира за време електроанализе. Целу

комбинацију приказује слика 4. При раду са овом катодом

ТП)Zeitschr. f. anorg. Chemie, 74, 328 (1912).

2) W. Moldenhauer, gemeins. m. K. F. A. Ewald u. O. Roth, Zeitschr. f.

angew. Chemie, 42, 331 (1929).

|
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постигао је Moldenhauer врло добре резултате и омогућио

загревање електролита за време рада директним путем.Стак

лена кашика тежи заједно са по

требном количином живе (4 ccm.

=55 гр.) око 65 гр., што у по

ређењу са ранијим комбинацијама

претставља знатно снижење тежине

саме живине електроде и једновре

мено олакшава сам рад са живом.

Ја сам при раду са живом као

катодним материјалом конструисао

једну нарочитуживину електроду"),

која има сву покретљивост чврстих

електрода и може да се ротира.

Та ротирајућа живина електрода ------- ETE

састоји се у главном из два дела ETETE

(сл. 5): из једне шољице од танког

стакла у којудолази жива и једне Сл. 4.

стаклене цеви која је затопљене у

саму шољицу и служи једновреме

GF но као осовина електроде. Кроз

G) A-Moku Mamaa! стаклену цев пролази једна бакарна

жица и продужава се на доњем крају

цеви у једну платинску жицу, која,

пролазећи на дну шољице кроз зид

цеви, улази у шољицу и служи за

довод струје до живе. На другом

крају се завршава стаклена цев јед

ним металнимделом који је израђен

од лаког метала и чврстO ЗаКИТО

Cmakљена шаљица ван за стаклену осовину. Тај ме

V_-Pt-мuua тални део служи за довод струје

7 и омогућава да се цела електрода

веже за осовину електромотора и

да се ротира. Цела електрода без

живетежи око 15 гр. и приупотреби

Сл. 5. 1), природне величине. од 12–15 гр. живе, која је количина

потпуно довољна, износи целокупна

тежина живине електроде заједно са живом највише око30 Гр

S

CC AZevstvo AULOZI

И– Бакарна лица

ИгCmakАлема це6

g

1) Израђена од фирме Рritz Köhler – Leipzig.
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То значи да је она више него у пола лакша од најлакшедо

садашње конструкције–наиме од Моldenhauer-ове стаклене

кзlliикс са живом,

Анода је кружна, израђена од фине платинске мреже и

поставља се хоризонтално, паралелно са живином површином.

На тај начин је знатно развијена активна површина аноде

(пречник аноде износи 3,8 cm) и поред тога омогућено је да

кроз њу лако одилазе мехурови гаса. Као што показује сл. 5,

анода је просечена и тиме је омогућено њено лако и брзо

учвршћивање изнад живине електроде.

Ова ротирајућа живина електрода поред тога што је

лака и згодна за руковање има још и ту предност, што

се у њој за све време рада жива налази у сталном покрету.

На тај се начин ротацијом саме електроде снажно меша елек

тролит, а осим тога се стално обнавља површина живе. То

кретање живе и стално обнављање њене површине има на

рочиту важност при одређивању метала у облику амалгама,

јер се створени амалгам непрестано преноси са површине

живе у њену унутрашност и увек обнавља површина живе

за примање и растварање нових количина метала који се та

ложи. Тако се избегава нагомилавање амалгама на површини

живе и засићавање површине коју у миру смањује само ла

гана дифузија амалгама у унутрашњост живе. Поред тога

што се при раду са ротирајућом електродом ради са ре

лативно малим количинама металне живе (15 гр. према

најмање до сада 55 гр.) има жива у овој електроди према

својој тежини релативно велику површину (ca. 350 мм“) која

се при ротирању електроде још и повећава, те се електрода

може оптеретити са доста јаком струјом. При ротирањутреба

електроду добро центрирати, да не наступи неправилно кре

тање и бацање живе, које изазива слабо осцилирање ампер

метра. При правилном раду осцилира игла - на амперметру

једва приметно.

Сам ток рада са ротирајућом живином електродом је

следећи.

Пре прве употребе испира се електрода без живе дуже

време прво конц азотном киселином, па онда млаком

водом и то нарочито шољица и доњи део стаклене осовине,

и најзад се испере алкохолом и етером или ацетоном и суши.

Добро је оставити доњи део електроде једно 24 сата у пе
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сушењу треба електроду стално нагињати и окретати међ

прстима да би се осушили идоњи делови електроде који се

налазе испод живе. Добро је ради контроле опрати после

првог мерења још једном електроду алкохолом и етером или

ацетоном, осушити и поново мерити.

За прање живе може се са једнаким успехом употре

бити и алкохол и ацетон, али се при раду са цинком пока

зало да алкохол и етер утичу неповољно на сам амалгам и

изазивају издвајање ситних сивих или црнкастих пахуљица са

површине живе. При употреби ацетона на место алкохола и

етера смањује се та непријатна појава знатно, јер се показало

да ацетон не утиче неповољно на амалгам него га још влаж

ног, када је јако осетљив према утицају ваздуха, штити од

истог.

Употребљивостипогодност ротирајућеживине електроде

је испробана многобројним квантитативним одређивањима

живе и бакра. Добивени резултати су потпуно задовољава

јући.

Одређивање живе

За анализу је припремљен раствор живе нитрата, из

чисте живе „Kahlbaum“ и чисте азотне киселине у сувишку.

Пре одређивања дода се узетом раствору, који је садржао

0,1–0,2 гр. живе, 0,5–1 ccm. конц. азотне киселине. Према

потреби долије се још толико дестилисане воде, да ниво

раствора у посуди за електролизубуде неколико милиметара

изнад аноде. Почетна јачина струје је одржавана већином на

0,15–0,20A, а после 30 мин. повећана је до 0,5А. При упо

треби од 0,1–02 гр. живе потребно је за једно одређивање

под наведеним условима око 75–85 мин. Издвајање живе је

квантитативно и мала одступања од рачунске вредности по

тичу само од неизбежних грешака при мерењу. У следећој

табели су наведени резултати од неколико одређивања живе

на ротирајућој електроди.

ТАБЛИЦА 1.

Уто ;: Нађено Нg Грешка a Јачина струје

Гр. Гр. Ing. ojo мин. Амп.

0,1036 0,1035 –0,1 0,10 85 0,1–0,4

0,1036 0,1036 ---- ---- 85 0,1–0,4

(),2015 02013 –0,2 0,10 80 02–05

0,2015 02014 – 0,1 005 75 02–05
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Као што показују горњи резултати износи највећа грешка

O,2 mg. или 0,10%. Резултати су подједнако добри при прању

алкохолом и етером, као и при прању ацетоном, само је при

употреби ацетона сушење брже.

Одређивање бакра

Бакар је одређиван на ротирајућој живиној електроди

из азотно и сумпорно киселих раствора. Раствор бакра нит

рата справљен је из електролитичног бакарног лима и чисте

конц. азотне киселине у вишку. Раствор бакра сулфата до

бивен је из горњег раствора вишеструким упаравањем са

конц. сумпорном киселином. Резултати постигнути из азотно

киселих и сумпорно киселих раствора су подједнако добри.

Приупотреби азотно киселих раствора додаје се још 0,5 ccm.

конц. азотне киселине, а растворе бакра сулфата треба закисе

лити са 0,5 ccm. конц. сумпорне киселине. Начин рада је

исти као и при одређивању живе. Мада није увек неопходно

потребно, треба ипак за свако ново одређивање употребити

у електроди свежу чисту живу. Као катодна жива може се

употребити и Hydrargyrum purissim. исто тако добро као и

Hydrargyrum Kahlbaum (двапут дестилисана). Жива риriss. се

пре употребе промућка са разблаженом азотном киселином,

и онда опере водом и ацетоном и осуши. Једно одређивање

око 0,2 гр. бакра траје 50–60 мин. при јачини струје од

03–04 Ампера.

ТАБЛИЦА 2

- Трај - -

Узето Сu Нађено Сu Грешка #-#- Јачина струје

гр. Гр. Ing. % МИН. Амп.

0,1813 0,1812 –0,1 005 60 0,3

0,1813 0,1810 –0,3 0,10 60 0,3

Одређивање цинка

Цинк је одређиван као амалгам из сумпорно- киселог

раствора. Да би се добио тачно дефинисан раствор цинка

сулфата растваранје металан цинк (Zincum. metal. puriss. pro

analysi) у тачно израчунатој количини чисте разблажене сум

порне киселине, уз један што је могућно мањи вишак. Пачина

струје је износила на почетку одређивања 0,10 Амп. и после
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највише једнога сата је повећана до 0,4 Амп. - Одређивање

0,2 гр. цинка траје просечно око 2 сата. За свако ново од

ређивање употребљена је свежа жива.

По завршетку одређивања не сме се електрода одмах

извадити из раствора, јер се пре тога мора електролит по

степено заменити водом. Тек после тога се прекине струја,

изваде електроде и испипетира вода из стаклене шOЉИЦе.

При томе треба по могућству избегавати да влажан амалгам

дође у додир са ваздухом, што се постиже брзим прелива

њем амалгама са ацетоном. Електрода се онда кратко време

ротира са ацетоном да би се добро опрао амалгам. Прање

свежим ацетоном се још једном понови, ацетон се отсише и

амалгам брзо осуши. После кратког стајања у ваги може да

се мери. Таблица 3. показује неколико резултата од изврше

них одређивања.

ТАБЛИЦА 3.

Узето Žn најно Грешка ; Трајање Прање

гр. Гр. 1mg. % Амп. МИН.

0,1753 0,1721 –3,2 –1,82 0,1–0,4 135 Алкохол —– етер

0,1753 0,1759 +06 +034 0,1–0,4 125 Ацетон

0,1753 0,1758 +0,5 +0,28 0,1–0,4 125

0,1909 0,1911 +0.2 +0,10 0,1–0,3 145 99

0,1909 0,1913 –– 0,4 +0,20 0,1–0,3 135

Тешкоћа при одређивању цинка из киселог раствора са

стоји се у главном у томе, што је цинков амалгам непостојан

према киселини, а у мањој мери и према чистим воденим ра

створима и према ваздуху, и шта на њега утичу алкохол,

етер и ацетон. За прање цинковог амалгама не могу се упо

требити алкохол и етер, јер се под њиховим утицајем ства

рају са површине живе, црне и сиве пахуљице као што су

опазили Н. Alders u A. Stähler").

P. Baumann“) наводи у своме раду о живиној катоди

да се при употреби етера, који није свеже дестилисан, за

прање живе, стварају црне пахуљице, које потичу од реакције

између живе и етера. Свеже дестилисан етер не реагује са

живом. Као узрок те појаве он сматра винил-алкохол, који

се ствара оксидацијом при дужем стајању етера.То тврђење

“) Н. Alders u. A. Stähler, Ber. d. Deutsch. chem. Ges. 42, 2684 (1909).

*) P. Baumann, Zeitschr. f. anorg. Chemie, 74, 315 (1912).
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поткрепљује он испитивањима Th. Poleck и К. Thümmel-a"),

који су доказали да је винил-алкохол стални пратилац етера.

И ацетон проузрокује појаву црних и сивих пахуљица, али у

далеко мањој мери од алкохола и етера. Брзим радом може

утицај ацетона да се сведе до најмање мере. Ради упоре

ђења наведено је у таблици 3. једно одређивање при коме

је амалгам пран алкохолом и етером. Грешка је у томе слу

чају, као и у многим другим, негативна.

L. G. Kollock u. E. F. Smith“) одређивали су цинк из

раствора цинка сулфата са јачином струје од 1—3. Амп. и

прали су амалгам водом, алкохоломиетером.Просечна грешка

од 37 одређивања износила је–0,1 mg. Исто негативне ре

зултате добили су при одређивању цинка на живи и А. Н.

Porter u. F. C. Frary“). И они су прали амалгам водом, алко

холом и етером и добили негативне резултате. Као узрок за

негативне резултате наводе они, да се при прању алкохолом

и етером појављује губитак и у живи и у цинку, и узимају

да је тај губитак карактеристична особина цинка, пошто ба

карни амалгам не показује никакав губитак. Негативне ре

зултате сам и ја добио при прању амалгама алкохолом и

етером, само изгледа да то није никаква карактеристична

особина цинка, већ да губитци настају од механичког спи

рања реакционих продуката.

При употреби ацетона за прање амалгама грешке су

скоро увек позитивне Као први узрок за то, наводи W. Bött

ger“) недовољно претходно сушење и мерење, затим недо

вољно сушење добивеног амалгама и најзад дифузију кисео

ника са аноде и стварање цинка оксида.

Први узрок је можда оправдан при употреби различи

тих посуда као живиних катода, али при раду са ротирају

ћом живином катодом то није случај. Као прави разлози за

више резултате могу се узети само недовољно прање и су

шење амалгама и оксидација влажног амалгама. W. Kerp u.

W. Böttger“) нису могли при испитивању цинковог амалгама

________) Th. Poleck u K. Thümmel, Ber. d. Deutsch. chem. Ges 22,2863 (1889).

2) L. G. Kollock. u E. F. Smith, Transact. Amer. Electrochem.Soc. 30–

31/10. 1908. Реферат у Zeitschr. f. angew. Chem. 22, 166(1909).

*) A. H. Porter u. F. C. Frary, Transact. Amer. Electrochem. Soc. 30.–

31/10. 1908. Реферат у Zeitschr. f. angew. Chem. 22, 167 (1909).

4) W. Böttger 1. c.

*) W. Кerp u. W. Böttger, Zeitschr. f. anorg. Chem. 25, 54 u. 58

(1900).
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да добију задовољавајуће резултате нарочито зато, што цин

ков амалгам увек задржава у себи течност и с тога им је

ретко полазило за руком да га потпуно очисте. То специ

фично својство цинковог амалгама с једне стране и оксида

ција на ваздуху с друге стране чине да се увекдобијају по

зитивни резултати. Употребом свеже живе при сваком од

ређивању, ротирањем цинковог амалгама са ацетоном у са

мој електроди и избегавањем дужег утицаја ваздуха на вла

жан амалгам, може позитивна грешка да се сведе до мини

мума и да се добију задовољавајући резултати.

Закључак

Конструисана је једна рoтирајућа живина електрода која

омогућава угодан и тачан рад са мало живе. За време рада

жива је у електроди у сталном покрету.

Са том ротирајућом живином електродом извршена су

тачна одређивања живе и бакра. Осим тога су извршена од

ређивања цинка из киселих раствора цинка сулфата,причему

су увек добивени нешто већи резултати. Узроци тих пози

тивних грешака су критички разматрани.

Завод за физичку хемију и електрохемију Техничког факултета у Београду.

Résumé.

Une électrode rotative de mercure a eté construite. Cette

electrode est légère et facilement maniable. Le travail avec cette

électrode se fait avec une petite quantité de mercure et avec

une grande précision. Pendant le travail le mercure se trouve

constamment en mouvement.

Avec cette électrode rotative de mercure on a fait les do

sages de mercure et du cuivre, et on a obtenu des résultats

très satisfaisants. D'autre part on a utulise cette électrode pour le

dosage du zinc dans des solutions acides du sulfate de zinc;

mais dans ces conditions on obtenait toujours des résultats un

реu trop forts. Les causes de ces erreurs ont été discuté.

Примљено 30 октобра 1931.

Institut de chimie-physique et de l'électrochimie. Faculté technique de

1"Université. Beograd.
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М. Ст. Мокрањца.

Истражујући специфичне реакције за алкалоиде, што је

веома важно, нарочито за токсиколошка испитивања, ја сам

дошао на мисао да испробам идејство бензидина и водоник

супер оксида на разне алкалоиде, пошто је познато да ово

едињење даје са многим телима колориметријске реакције.

Резултати тих мојих првих истраживања налазе се у мојој

ранијој публикацији").

Дејствомбензидина, ау присуству водоник-супер-оксида,

езерин је дао врло лепу карактеристичну љубичасту боју,

коју ниједан други алкалоид није показао. Ова реакција била

је врло згодна за токсиколошка испитивања, односно у оп

ште за испитивања, где је врло тешко изоловати чист алка

JIOиД.

У раду који ћу овде изложити, хтео сам пре свега да

детаљније испитам природу саме реакције, а затим да видим

може ли се иста згодно употребити и за колориметријско,

квантитативно одређивање езерина.

Дејство сирћетне киселине и њеног анхидрида на

бензидин.

Прво сам узео да испитам детаљно дејство сирћетне

киселине и ацетичног анхидрида на бензидин.

Peактив, који сам употребљавао у мом првом раду, са

стојао се из раствора бензидина у сирћетној киселини. Према

томе требало је тражити у том раствору тело које даје са

1) Bull. Soc. Chem. biol. 10, 905 (1928) и Гласник Хем. Др. Кр. Југ.1,

41 (1930).
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езерином, а у присуству водоник-супер-оксида, карактери

стичну љубичасту боју.

Дејство сирћетне киселине на бензидин изучавали су

Strackosch, Schmidt и Schultz.

Strackosch") је добио двочасовним кувањем раствора

бензидина у сирћетној киселини, а на температури кључања,

игличасте кристале диацетил-бензидина:

C„Н,–NH–(CAHO)

C„Н,–NH–(CHO)

Schmidt и Schultz“), испитујући накнадно дејство сир

ћетне киселине на бензидин, добили су 52 грама диацетил

бензидина полазећи од 50 гр. бензидина и “До литара концен

трисане сирћетне киселине. Из раствора, из кога се излучио

диацетил-бензидин, они су накнадно издвојили још једно

ново тело: моно-ацетил-бензидин, које је имало још базичне

особине, и давало са киселинама желатинасте талоге.

Strackosch је нашао да је тачка топљења диацетил-бен

зидина преко 300°, a Schmidt и Schultz су нашли да је иста

између 317—320°, и да није јасна. А за моно-дериват по

следња два аутора су нашли да је тачка топљења на 1999.

Према томе, имајући ове податке, ја сам ставио себи у

задатак да видим шта ће дати ова два тела са езерином и

водоник-супер-оксидом, и зато сам прво справио та два тела,

Прво сам направио диацетил-бензидин по Strackosch-овој ме

тоди, т. ј. кувајући ацетични раствор бензидина. Добивене

игличасте кристале издвојио сам филтровањем, а раствор, из

кога су се исти издвојили, оставио самза друга истраживања,

о којима ће бити речи мало доцније.

Пошто сам прво добио диацетил-бензидин по методи

наведених аутора, ја сам мислио да ће се, можда, иста тела

под повољнијим условима добити узимајући место сирћетне

киселине, њен анхидрид у циљу ацетилирања бензидиновог

молекула. И збиља ја сам нашао да је ова метода добијања

диацетил-бензидина згоднија из више разлога.

Проучавајућибиблиографију тог питања нашао сам даје

пореддобијања диацетил-бензидина по Strackosch-овој методи,

1) Ber. Deut. Ges. 5, 236 (1872).

2) Leib, Ann 207, 332 (1891).
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Pawlewski “) справио исто тело ацетилирајући бензидин по

моћу тиосирћетне киселине (СН,—COSH), али нисам нашао

ни један рад, где би се за исту сврху употребљавао анхид

рид сирћетне киселине.

Ја сам добио диацетил-бензидин на следећи начнн: по

топио сам извесну количину бензидинау мало воде (ово сам

учинио да бих ублажио јачину реакције), и додао сам мало

сирћетног анхидрида. Реакција се врши са великим ослобо

ђењем топлоте, и тако се добије једна густа маса. Истој сам

додао нешто воде, како бих је размутио, и филтрирао на

воденој пумпи. Маса на филтру добро је испрана прво топ

лом водом, затим алкохолом, и осушена на 105°.

Један део добивене субстанце растворио сам у кључа

лом алкохолу (где се иста врло слабо раствара), и из топлог

раствора расхлађивањем издвојили су се ситнибели кристали.

Ја сам прво одредио тачкутопљења добивеног белог прашка,

а затим тачку топљења кристала издвојених из алкохолног

раствора, и у оба случаја иста је била 330–331". Тачка топ

љења је била одређена на Мафиenne-овом апарату. Затим сам

на исти начин одредио тачкутопљења диацетил бензидина до

бивеног по Strackosch-овој методи; и ови кристали су се то

пили на 330–3319. Према томе у оба случаја је била иста

субстанца. Strackosch je у свом раду нашао да се диацетил

бензидин топи изнад 300°, не прецизирајући тачку топљења,

a Schmidt и Schultz су нашлитако исто да иста није прецизна,

и да се налази око 3179–3209. Разлика између ових одређи

вања, и оних која сам ја извршио, и нашао да се ово тело

топи на 330–331°, лежи свакако у томе што су горњи ау

тори одређивали тачку топљења по раније уобичајеним мето

дама (нпр. капиларним цевима), где се употребљава за одре

ђивање тачке топљења релативно знатна количина дотичног

тела, и где се исто загрева дуже времена, пре но што се

дође до његове тачке топљења. У овом случају испитивано

тело се може делимично распасти, и тако се онда одређује

тачка топљења једне смеше, па према томе иста ће бити сни

жена,ине прецизна.Одређивањемтачке топљења наМафиenne

овом апарату ове се незгоде избегавају, пошто се употреб

љавају минималне количине материје, и пошто се одређивање

тачке топљења врши тренутно, односно субстанца се баца

на већ загрејану металну површину.

1) Pawlewski. Ber. Deut. Chem. Ges. 31, 662 (1898). 4
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Најзад да би утврдио дефинитивно природу добивеног

тела извршио сам елементарну анализу истога, и тако утвр

дио да је добивено тело збиља диацетил-бензидин.

Према томе ацетилирање помоћу сирћетног анхидрида

претвара бензинид квантитативно удиацетил-бензидин. Упот

ребивши један грам бензидина и0,8 cm, сирћетног анхидрида

(дакле готово теоријску количину) добио сам 1,25 грама ди

ацетил-бензидина. Дакле готово сав бензидин је претворен у

диацетил бензидин. А по Schultz-у и Schmidt-y, да би се до

било 52 грама овог тела, треба употребити 500 cm. концен

трисане сирћетне киселине и кувати око два сата. Према томе

добијање диацетил-бензидина погодније је помоћу сирћетног

анхидрида, пошто се у том случају реакција врши без ку

вања, и са готово теориском количином анхидрида.

Спремивши и ди- и моно-ацетил бензидин ја сам ис

пробао дејство њихово на езерин, а у присуству водоник

супер-оксида. Ни једно од ових тела није дало са езерином

карактеристичну љубичасту боју.

Затим сам испробао дејство самог бензидина, раство

ривши га у алкохолу. Ни овај алкохолни раствор бензидина

није дао карактеристичну љубичасту боју са езерином.

Међутим, ацетични раствор бензидина активан је према

езерину и пре и после издвајања диацетил-бензидина. Зато

сам покушао да из тог раствора издвојим активно тело. У

ту сврху течност је концентрисана, и пошто се охладила у

њој се створио један желатинаст талог. Један део овог та

лога је растворен у сирћетној киселини, и тај раствор је дао

са езерином и перхидролом карактеристичну љубичасту боју.

Затим је желатинаст талог растворену алкохолу и овај раст

вор испарен до сува на воденом купатилу. Надну шоље из

двојили су се неки кристали, који још нису били сасвим

чисти, зато су исти понова растворени у алкохолу, раствор

је концентрисан, и у исти је додато нешто воде. На тај на

чин су се издвојили бели игличасти кристали, за које сам

УТВрдио да се састоје из моно-ацетил-бензидина.

Затим је и раствор из кога су издвојени на горњи на

Чин кристали моно-ацетил-бензидина испитан у погледу ње

Товог дејства на езерин. И овај је био неактиван.
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Најзад покушавајући и даље да издвојим из ацетичног

раствора бензидина тело активно према езерину, ја сам овај

раствор оставио да се спонтано из њега издвоје кристали у

вакууму. Добивена сивкаста маса растворена је у води и у

сирћетној киселини, и ти су раствори били неактивни према

езерину. Ова се маса тешко раствара иутоплој води, а после

концентрисања из раствора се издвајају кристали бензидина.

Из свих ових истраживања произилази да је тело, које

даје љубичасту боју са езерином врло нестабилно: концен

трисањем и испаравањем, чак и у вакууму оно се распада,

тако да га није било могуће издвојити у кристалном облику.

Међутим чак и продуженим кључањем раствора, ово се тело

не распада, пошто је раствор из кога се издвоје кристали

диацетил-бензидина још врло активан према езерину. Ову

карактеристичну љубичасту боју са езерином мора да произ

води какво молекуларно једињење сирћетне киселине и бен

зидина, које је растворљиво у води. Наизменичним испара

вањима и растварањима ово се тело распада на своје саставне

делове: бензидин и сирћетну киселину.

Дејство филтрата из кога је издвојен диацетил-бензи

дин, добивен помоћу бензидина и сирћетног анхидрида.

Напред сам изложио како се дејством сирћетног анхид

рида на бензидин, овај посљедњи претвара квантитативно у

диацетил-бензидин. Ја сам затим испробао дејство раствора,

из кога је издвојен диацетил-бензидин, на езерин, а у при

суству водоник-супер-оксида.

Овај је раствор готово безбојан, док је раствор бензи

дина у сирћетној киселини обојен мрко, и зато ова боја са

мог сирћетног раствора бензидина може да маскира каракте

pистичну љубичасту бо у, ако се дода већа количина реак

тива. Због тога сам ја у мом првом раду препоручио да се

на испитивани талог не стави више од једне до две капи

овог раствора и једна кап перхидрола. Исто то важи и у

случају да се жели да испроба реакција са каквим раство

poм езерина.

Међутим ако место овог ацетичног раствора бензидина

узмемо течност из које је издвојен диацетил-бензидина, до

бивендејством сирћетног анхидрида на бензидин, ова незгода

44
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отпада, пошто је тај последнни раствор готово безбојан. Али

само, пошто је тај раствор нешто мање активан, то треба

додати мало више реактива, и карактеристична љубичаста

боја појави се после извесног времена.

Покушавајући да из овог раствора издвојим активно

тело дошао сам до истог закључка као и при пробама са

ацетичним раствором бензидина, то јест активно тело није

било могуће изоловати.

Колориметријско-квантитативно одређивање езерина.

Колориметријска реакција коју даје езерин са горњим

реагенсом, а у присуству водоник-супероксида, може се врло

згодно употребити за квантитативно одређивање овог алка

ЛОИДа.

Као што сам изложио ја сам добио овај реагенс на два

начина: 1) растварајући на температури кључања 1 грам бен

зидина у 10 cc концентрисане сирћетне киселине и 30 cc

воде; пошто се течност охлади допуњава се да 50 cc. Oвај

реагенс је мрко обојен, и, као што сам већ напоменуо, због

тога не би био много погодан за колориметријско дозирање

езерина.

Међутим филтрат из кога је издвојен диацетил-бензи

дин, добивен дејством, не сирћетне киселине, већ њеног ан

хидрида, на бензидин, скоро је безбојан, изато се може врло

корисно употребити за колориметријско, квантитативно од

ређивање езерина.

Да би се увек радило са реактивом истог састава, ја га

справљам на следећи начин: 1 грам бензидина размути се у

30 cc воде и затим се дода 10 cc aнхидрида сирћетне кисе

лине. Смеша се кува пажљиво на температури кључања један

минут. Пошто се охлади течност се доведе на 50 cc и фил

трира се.

Да бих одредио најповољније услове за квантитативно

одређивање езерина помоћу овог реагенса, извршио сам сле

деће опите:

Прво сам одредио утицај разних количина реактива на

интензитет добивене боје: У серију епрувета са по 5 cc pac

твора езерин-сулфата концентрације 0,1%, додао сам разне
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количине реагенса и перхидрола. Тако сам дошао до за

кључка да су две капи перхидрола сасвим довољне у свима

случајевима. У осталом, перхидрол само убрзава оксидацију

и појављивање љубичасте боје. Ова последња појављује се

и без перхидрола, али само после много дуже времена, и

никад не дође до оного интензитета, који се постиже дода

вањем перхидрола.

Што се тиче најповољније количине реагенса, ја сам на

шао да се, оперишући са раствором езерина концентрације

0,1%, максимум интензитета постиже са приближно 32 cc

peагенса на 100 cc pacтвора езерина. Али како је интензитет

боје, при истој концентрацији езерина, сразмеран количинидо

датог реагенса, очигледно је да се квантитативно одређивање

може извршити и са мањим количинама реагенса, наравно под

условомда се оперише под истим условима и са испитива

ним раствором, као и са раствором који служи за поређење

при колориметријском квантитативном одређивању.

За колориметријско одређивање узме се одређена за

премина раствора непознате концентрације, дода се у исти

позната количина реагенса и две капи перхидрола. Исто се

учини и са раствором познате концентрације, који служи за

поређење. За поредни раствор може се узети сулфат или са

лицилат езерина (оперишући са нешто концентрисанијим рас

творима езерин-сулфата добиће се са реагенсом бео талог

тешко растворљивог бензидин сулфата, у ком случају треба

филтровати пре по што се приступи колоримеријском одре

ђивању). Оба раствора се доведу на исти волумен и посмат

рају колориметром.

У случају доста концентрисаних раствора љубичаста боја

се појави доста брзо, али са разблаженим растворима треба

чекати неколико сати, па и више, да би се добио жељени

интензитет. У осталом боја постаје временом све интензив

нија, и обично је најзгодније извршити колориметријско од

ређивање 24 часа после уношења реагенса у раствор. Под

таквим условима добијају се задовољавајући резултати и са

растворима који не садрже више од 0,1 милиграма езерина

на кубни сантиметар раствора.

Љубичаста боја постаје, као што сам поменуо, време

ном све интензивнија. Она мења ниaнсе, а после много ду

жег стајања (више недеља) раствор почиње да се обезбоја
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дише, и најзад у епрувети остаје жућкаст раствор, а на дну

се ствара мрк талог.

Овај љубичасти раствор је био концентрисану вакууму.

По испаравању течности остаје мрк талог, који, растворен у

води даје мрку течност. Дакле и ово тело љубичасте боје,

добивено дејством реагенса на езерин врло је нестабилно,

што се у осталом могло и предвидети.

- Екстракујући љубичаст раствор разним органским рас

творним сретствима, констатовао сам да љубичаста боја пре

лази у амил алкохол, али после 12 часова раствор постаје

мрк. Ова боја не прелази у етер, бензин и хлороформ.

Закључак

Из истраживања изложених у овом раду излази:

1) да се нова реакција коју сам ја нашао за езерин може

врло повољно употребити за квалитативно одређивање и нај

мањих количина езерина, под условима изложеним у мом

првом раду.

2) Испитујући дејство анхидрида сирћетне киселине на

бензидин, констатовао сам да се на тај начин овај последњи

квантитативно претвара у диацетил-бензидин, и ова реакција

може послужити као погодна метода за добијање овог тела.

3) Филтрат, из кога је издвојен диацетил-бензидин до

бивен на горе изложен начин, може такође да послужи као

реагенс за истраживање езерина. Са овим реактивом добија

се иста љубичаста боја, као и са раствором бензидинау сир

ћетној киселини. На овај начин добивени реагенс има пре

имућство над сирћетним раствором бензидина у томе, што је

безбојан, и као такав може се врло згодно употребити за

квантитативно колориметријско одређивање езерина.

4) Што се тиче природе саме реакције из овогмограда

дâ се закључити да је активно тело из реагенса веома неста

билно, и да га није било могуће изоловати. Истије случај и

са љубичастом бојом добивеном дејством реагенса на езерин,

а у присуству перхидрола.

Државна Хемиска Лабораторија Београд.



183

Resumé

SUR LA NATURE DE LA RÉACTION DE L’ÉSÉRINE OBTENUE

AVEC LA SOLUTION AcETIQUE DE BENZIDINE ET L’EAU

OXyGENEE ET LA POSSIBILITE DE SON APPLICATION AU

DOSAGE COLORIMÉTRIQUE DE L’ÉSÉRINE,

par M. Mokragnatz.

Des recherches exposées dans le présent travail il résulte

que la nouvelle réaction de l’ésérine S’applique bien, dans les

conditions exposées dans mon premier travail, aux recherches

qualitatives de cet alcaloïde.

En remplaçant dans la préparation du réactif benzidinique

l’acide par l’anhydride acétique. j’ai constaté que la benzidine

se transforme quantitativement, même à froid, en diacétylbenzi

dine; et c’est une méthode avantageuse pour la préparation de

ce corps. La solution filrée, provenant de la séparation de la

diacétylbenzidine ainsi formée, peut, elle aussi trés bien servir

comme réactif pour la recherche de l’ésérine. En traitant cet a1

caloïde par ce réactif, obtenu dans les conditions que j’ai préci

sées dans ce travail, et en présence de l’eau oxygénée, on ob

tient la même coloration violette caractéristique qu’avec la solu

tion acétique de la benzidine.

Le réactif obtenu en traitant la benzidine par l’anhydride

acétique présente l’avantage sur la première' solution acétique de

benzidine d’être presque incolore, tandis que l’autre est forte

ment colorée, de sorte qu’en employant ce réactif on peut en

ajouter une plus grande quantité, et la coloration violette obte

nue dans ces conditions peut servir trés bien au dosage colori

métrique de l’ésérine.

Quant à la nature même de la réaction, il résulte des rec

herches exposées dans ce travail que le corps, présent dans le

réactif employé (solution de la benzidine dans l’acide acétique

ou bien dans l’anhydride acétique), qui donne avec l’ésérine la

coloration violette, est très instable, probablement une combinai

son moléculaire de la benzidine et de l’acide acétique. Ce corps

se décompose des que l’on évapore à sec le réactif, même dans

le vide. Il en est de même de la matière colorée violette, c‘est

à-dire du corps produit par l’action de ce réactif sur l’ésérine,

en présence d’eau oxugénée.

flpuMJbeHo 14 oxroôpa 1931.
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Табела 1

пиперидин—фенол.

t: 450

Мол. „45 А“

проц. D

фенола.

0 1 ‚4404 —

10 4540 41

20 4678 80

30 4830 132

40 4972 172

50 5143 248

60 5323 328

64.3 5390 352

66.6 5420 358

70 5456 362

72.9 5495 366

75 5511 361 .

77 5525 355

80 5543 343

90 5500 212

100 1,5402 —

Табела 4.11иперидин -— м-крезол.

20°Мол. u/O

м—крезола.

60.0

63

64.4

66.7

68.6

69.4

70.0

74.6

75.0

80.1

84.8

89.7

94.6

100

20

П

1,5406

Табела 2

пиперидин—р-хлор

фенол. t:65U

Мол. проц. noi. An

р-хлор- D

фенола.

0 1,4300 _

9.7 4482 65

19.9 4680 146

29.9 4865 215

40.3 5080 305

50 5224 340

56.4 5340 376

60.0 5398 390

62.6 5432 394

66.4 5482 399

69 5495 392

69.3 s 508 390

74.9 5545 363

79.6 5560 325

90 5552 195

100 1.5480 _

An

64

130

251

2%
303

31-5

353

315

Ю

lIIISI

25°

`“25

D

1,4509

4626

4828

5028

5060

5098

5176

5245

5286

5300

5318

5358

5374

5401

5414

5450

5470

5499

5510

5484

5440

1,5334

An

46

1 10

180

1 95

200

228

260

271

280

283

296

299

307

307

307

303

287

258

192

104

Табела 3

пиперидин—о-крезол

1:40U

Мол.проц. nio An

о-крезола. D

0 1,4431 _

10.6 4572 30

20.2 4704 72

30.2 4830 107

40.2 4962 148

50.4 5092 182

60.0 5310 218

62.7 5243 226

66.6 5282 229

69.5 5310 229

74.6 5348 220

79.1 5365 183

84 5382 156

90 5380 108

100 1,5366 _

Темпер.202 25° и 40°

1,

4oO ап/атхюе

ат: A“ 4022555

4431 _ 515

45-32 55 49-0

4550 135 450

5100 22-6 50_5

sio 27_7 52_0

5278 289 540

5550 255 556

558 a@ 556

53-95 305 52_o

54-24 2s_5 500

‚5517 I 445
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Табела 6.

Пиперидин—Тимол. Темп. 60° и 20°.

Табела 5.

Пиперидин—п. Кре

зол. t=40°.

о О 600
Мол. /0 n40 An Мол. /0 60

n - крезола D Тимола. по

0 1,4431 _ 0 1,4324

П11 4562 32 49 4386

20.3 4700 8) 10.3 4480

303 4820 114 20 4610

404 4960 164 34 4750

493 5080 208 391 4812

601) 5224 263 421) 4840

62] 5258 273 462 4871

666 5306 286 499 4899

701) 5340 290 52.8 4917

72.1 5360 291 55.0 4928

75.0 5380 286 56.9 4940

766 5394 285 602 4957

79.8 5410 272 70.7 5000

803 5408 268 89] 5038

84.6 5416 240 100 1,5044

84.8 5418 238

901) 5396 172

100 15316 ~

Табела 7.

Пиперидин-Гвщакол. Темп

Мол. 0/0 20° 45n

ľBajaKoJla. “20 An “45 An

D D

0 1,4534 _ 1,4406 _

10 —- -— 4558 66

20 —— —— 4712 128

30 —— -— 4870 194

40 - - 5010 242

45 —— —— 5090 278

50 - —— - -

55 -— —- 5258 352

60 5518 440 5326 390

631) 5567 462 - -

63.1 -— —— 5375 394

65 — _ _ _

66] 5611 473 5412 398

691) 5630 470 —— ._

70 - - 5437 393

70.6 5640 466 — —

751) 5644 450 5440 352

80 —— —— 5430 296

90 —— -— 5380 156

100 1,5441 — 1,5318 —

20П dn 6

An „20 An Ж Х 10

D y интервалу

20°——60О

-— L4534 - 520

30 -— —— ——

83 4670 66 475

143 4788 117 445

185 —— - ——

202 4990 182 445

208 5020 190 448

213 5050 196 450

215 5080 201 452

212 5099 200 455

210 - —— ——

205 5123 195 458

198 5141 190 460

164 5189 165 472

68 5226 70> 465

- 1,5228 - 460

20°, 45° И 66°.

660 dn/dt >< 106

„66 An y интервалу

D 45°-660.

L4295 - 529

4460 83 467

4615 145 462

4760 198 524

4900 245 524

4970 269 571

5030 283 ——

5100 307 752

5164 323 770

5199 325 838

5220 336 -

‚ 5228 321 876

5244 319 ——

5249 311 895

5260 282 800

5262 237 857

5245 128 643

Ъ5213 —— 500

1*
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Сл. 2. Индекс преламања течних Сл. 3. Индекс преламања течних

смеша пиперидина са м- крезолом смеша пиперидина са гвајаколом на

и тимолом. 200, 450 и 669.

Изузимајући само систем пиперидин—тимол, дијаграми

свих осталих шест система показују изразити максимум, који

код система са о-, м- и п-крезолом лежи код 85 мол. 9/

крезола, са фенолом код 80 мол. "%, фенола, са гвајаколом

код 75 мол. ", гвајакола и са п-хлорфенолом код 83 мол.

%, п-хлорфенола. Крива п-с у систему пиперидин–тимол

пружа се врло конкавно према осовини концентрације, али

не показује никакав максимум.

Врло је вероватно, да горе поменути максимуми стојеу

вези са стварањем одређених једињења, чија је егзистенција

у кристалном стању већ доказана помоћу термиске анализе.

Као што је познато ") пиперидин ствара са п-крезолом једи

њење чији је састав СН,„N. 2 p-CH,(CH)OH; са о-кре

золом, фенолом, o- и п-хлорфенолом и гвајаколом он

ствара једињења истога типа, т.ј. 1 мол пиперидина:2 мола

фенола.

У свих пет случајева једињењима одговарају врло јасни

максимуми на дијаграмима топљења са следећим температу

рама топљења:

1) N. Pushin and L.Sladovich, Journ. Chem.Soc. London,133,2474(1928).
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CH, N.2C-H.OH . . . . . . 40".

CH, N.2p-CH,C1.OH. . . . . 70%.

CH,N.2o-CH,(CH)OH. . . . 30º.

C„Н„N.2p-CH,(CH).OH . . . 42°.

CH,N.2o-CH,(OCH)OH . . . 749.

Са тимолом пиперидин ствара једињење еквимолекулар

ног састава, а са температуром топљења од 14"").

Као што се из слике 1, 2 и 3 види, положаји макси

мума на п–C–дијаграмима не одговарају саставу једињења

који је утврђен помоћу термиске анализе. Напротив, они су

мање или више помакнути према компоненти са вишим ин

дексом преламања. Слична се појава јавља и код дијаграма

вискозитета, где је максимум често помакнут према компо

ненти са већим вискозитетом“).

Ако пак на ординате не пренесемо експериментално на

ђену вредност индекса преламања, већ пренесемо његову раз

лику од вредности израчунате по правилу мешања, то ћемо

добити дијаграме (Сл. 1A, 2A, 3A) са максимумима, који се

са саставом једињења, као што нам то термиска анализа по

казује, много боље слажу. Тако на пр. у систему пипери

дин–тимол лежи максимум у дијаграму Аn-c тачно код ек

вимолекуларног састава компонената; у систему пипери

дин–гвајакол, пиперидин–п-хлорфенол и пиперидин–o

крезол код 33 мол. 9), пиперидина. Сва ова четири макси

мума потпуно се слажу са онима из термиске анализе.

У системима пиперидин–фенол, пиперидин-м-крезол

ипиперидин-п-крезолмаксимум лежи удијаграму Аn-c код

27–29 мол. “), пиперидина, наиме помакнут је према компо

ненти са већим индексом преламања, тако да нам у овим

Случајевима ни дијаграми диференција не могу дати тачне

податке о саставу насталих једињења.

Смеше пиперидина са гвајаколом, које се могу лако

прехладити, испитивали смо на три различите температуре, и

то на 66°, 45° и 20%, мада се једињење, које настаје,топи на

74”, а чист гвајакол на 31%. Исто тако и смеше пиперидин–

“) По необјављеним подацима Н. Пушина и И. Риковског. На дру

гом месту биће објављени детаљни дијаграми топљења.

*) Упореди на пр. Faust, Zeit. phys. Chem. 79, 97 (1912): Kurnakov,

Zeit anorg Chem. 135, 81 (1924): N. Puschin und T. Pinter, Zeit, phys. Chem.

(A) 142, 211 (1929).
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тимол на 60° и 20°, мада тачка топљења тимола лежи на 51°.

Из табеле 7 и сл. 3 види се да при повишењу темпе

ратуре наступа опадање максимума на дијаграму n-с у си

стему пиперидин–гвајакол, те према томе смањује се и раз

лика између експериментално утврђене вредности индекса

преламања и вредности одређене по правилу мешања. Ова се

појава може објаснити на тај начин, што се одговарајуће

једињење на вишим температурама распада у компоненте, и

то у толико више у колико је виша температура.

Што се тиче температурног коефицијента индекса пре

ламања, то он преставља за чисте супстанце, наведене у та

белама 1–7, у испитаном интервалу (16°–60°) једну право

линиску функцију температуре.

Промена температурног коефицијента са променом кон

центрације смеше испитана је само код три система. У си

стемима пиперидин–гвајакол и пиперидин–м-крезол, где

n—с дијаграми показују максимум, знатно се удаљује темпе

ратурни коефицијент смеше од аритметичке средине компо
d - -

нената, и – –с дијаграм показује исто тако максимум. У

систему пиперидин-м-крезол максимум одговара тачно са

ставу од 1 мола пиперидина : 2 мола-м-крезола. У си

стему пиперидин–гвајакол максимум је помакнут(?) на страну

гвајакола, а лежи код концентрације од скоро 70 мол. 9/o,

гвајакола. Коефицијент ове смеше је раван 0000895 и пре

вазилази аритметичку средину за скоро 80%.

Закључак.

Одређени су индекси преламања код седам система, који

се састоје из пиперидина и различитих фенола (фенол,

п-хлорфенол, o-, м- и п-крезол, гвајакол и тимол). Доказано

је да максимум дијаграма п–с не одговара саставуједињења,

већ се увек помера према компоненти која јаче прелама

СВе“TЛОСТ.

Боље од дијаграма п–с показују састав једињења

дијаграми Ап–с, где је Ап диференција између експеримен

тално посматране вредности индекса преламања и вредности

израчунате по правилу мешања.

Такође су одређени за три система температурни коефи
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ufljeflTfl “nema npeJIaMarba. I/I oBa (pynunnja croju y ßpno

Tecuoj Bean Ca xeMncKoM npupouom cmeuie.

CManaMO 3a caojy npuja'ruy uymuocr, na ce Hajrommje

saxsanuMo r. llp. I/I. Puxoucxom H mm mon. 5. Muxajuoenhe

Boj, Koju cy HaM Kon mepeiba yBeK nomarauu.

Beorpau, XeMchu l/chrMTyr meuuuuucuor (parrymera.

[lpuMJbeHo 30 ueueuôpa 1931 r.

Résumé.

Les auteurs ont déterminé les indices de réfraction pour

les sept systèmes, formés de pipéridine et des différents phénols

(phénol, p-chlorphénol 0-, m-, et p-crésol, guaïacol et thymol).

Ils ont montré que le maximum du diagramme n-c ne correspond

pas à la composition du composé chimique, mais, par contre, il

se déplace toujours vers le costituant, qui a le plus fort pouvoir

réfringent.

Les diagrammes An-c, ou An représente la différence entre

la veleur de l’indice de réfraction, fournie par l’expérience, et la

valeur, calculée suivant les règles des mélanges, montrent beau

coup mieux la constitution du composé chimique. -

Les auteurs ont encore déterminé, pour trois systèmes, les

coefficients de température de l’indice de réfraction. Cette fonc

tion se trouve de même dans une très étroite dépendance avec

la nature chimique du mélange.
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R8Sumé.

Da bi se potkrijepila novo postavljenaformulazaelemonsku

kiselinu podvrgnut je i oksidacijoni produkt te kiseline – ele

monska kiselina – kao i nekoji derivati ponovnoj analizi. Kod

toga je ustanovljeno. da i čista elemonska kiselina daje kod ana

liza vrijednosti, koje odgovaraju formuli sa 30 C–atoma. Oso

bine te kiseline su potpuno iste kao što ih je Lieb opisao.

Hidriranje kiseline daje produkat, koji se tali kod 293° (ne

korigovano) i kristališe u dugim bezbojnim i tankim iglicama.

Podaci hidriranja govore zato, da se adiraju 4 vodikova atoma.

Analize ovog produkta odgovaraju formuli CH. O. Hidroele

monska kiselina je optički aktivna i skreće lijevo. (a) =—54.699

u kloroformu, a–50,60º u piridinu. Bauer i Dimokostonulos do

bivaju kod hidriranja elemonske kiseline produkt, koji se tali kod

264–265". Bit će da se u njihovom slučaju radi o nepotpuno

hidriranom ili dovoljno neočišćenom produktu.

Uvađanjem bromovodika u elemonsku kiselinu dobiven je

produkt, koji se tali kod 262", a čije analize odgovaraju formuli

C„Н„O„Br. Produkt je optički aktivan i skreće na lijevo i to

–29,35° u smjesi alkohola i acetona, a –108° u kloroformu.

Supstanca kristališe u dugim, bezbojnim i tankim iglicama.

Odcijepljivanjem jedne molekule HBr dobiva se produkt,

koji je potpuno identičan u svim svojim osobinama sa elemon

skom kiselinom. Iz toga slijedi, da djelovanjem bromovodika na

elemonsku kiselinu i ponovnim njegovim odcjepljivanjem ne na

staje nikakova promjena u strukturi elemonske kiseline.

Zusammenfassung.

Die Ele in o inSä u re u n d i h r e De r ivate

VO)

Miloš Mladenović.

Um die neue Formel für die Elemonsáure noch besser zu

stützen, wurde das Oxydationsprodukt dieser Säure – die Ele

monsáure – und ihre neu dargestellten Derivate einer gründ

lichen Untersuchung unterzogen. Es wurden die Angaben Liebs

betreffend den Schmelzpunkt und anderer Eigenschaften bestätigt,
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mit dem UnterSChiede, dass die reine Säure bei den Analysen

solche Werte gibt, welche auf die Formel CseHmO3 stimmen.

Das Hydrierungsprodukt der Elemonsäure. welches in langen,

dünnen und farblosen Nadeln kristallisiert, schmilzt bei 293° (un

korr.). Es wurde beobachtet, dass bei der Hydrierung 4H-Atome

aufgenommen wurden, was entweder für 2 Doppelbindungen

spricht oder für eine Doppelbindung und Reduktion der Keto

gruppe zur sekundär-alkoholischen Gruppe. Die Darstellung eines

Acetylderivates gelang aber nicht. Das hydrierte Produkt ist op

tisch-aktiv, dreht links und die Drehung beträgt im Chloroform

-—54‚69° und im Pyridin _50,06". Die Analysenergebnisse sprechen

für eine Formel C30H5003.

Durch Anlageruug von HBr bekommt man die Bromhydro

elemonsäure, welche bei 262o schmilzt, in langen, farblosen und

dünnen Nadeln kristallisiert und linksdrehend ist. Die Drehung

beträgt im Aceton-Alkoholgemisch —29‚85° und im Chloroform

—10,8°. Die Analysenergebnisse stimmen auf eine Formel

C30H47038r.

Durch Abspaltung von einem Molekül HBr aus der Brom

hydroelemonsäure bekommt man ein Produkt, welches in seinen

Eigenschaften vollkommen mit der Elemonsäure übereinstimmt.

Das wird noch durch die Analysenergebnisse bestätigt. Diese Dar

stellung gibt Beweis dafür, dass durchdie Anlagerung von HBr

an die Elemonsäure und darauffolgende Spaltung des HBr gar

keine Strukturänderung eintritt.

lz Medicinskog Kemijskog Instituta univerziteta u Zagrebu.

Upravnik prof. Dr. F. Bubanovic'.

llpnmbeno lO rroßeMöpa 1931.
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Prilog poznavanju mineralnih Voda Rogaške Slatine

Od

Adolfa Režeka.

O postanku i karakteru mineralizacije mineralnih voda al

kaličnih kiselica, kojima pripadaju i Rogaške vode, mišljenja su

danas podvojena. Za moje razmatranje držim, da je dovoljno ako

se spomene tumačenje geologa J. Knetta, koji je izveo 1907.

godine pregradnju izvora mineralnih voda Rogaške Slatine i miš

ljenje kojega daje A. Heim.

Po J. Knettu”) postanak je alkaličnih kiselica jednim dije

lom vulkanske prirode. Po njegovom „Mischphänomenu“ juve

nilna voda kao jedna od komponenata tih mineralnih voda do

nosi iz dubina ugljičnu kiselinu vulkanskog karaktera i time po

većaje topivu snagu i drugoj komponenti, t. j. vadoznoj vodi.

Ovako složena voda mineralizuje se otapajaći kameni materijal

na kojega putem do površine nailazi.

Po A. Heimu“) ne mineralizuje se voda na račun djelova

nja u vodi otopljene ugljične kiseline vulkanskog porijetla, nego

čitav proces mineralizacije obavlja uglavnom samo površna voda

i to uz pomoć kisika, kojega sadržaje i kojim onda dolazeći u

kontakt sa piritima oksidira piritski sumpor do sumporne kise

line. Tako nastala sumporna kiselina vrši otapanje ostalih mine

rala (karbonata), koji se zadese na putu ovakve vode, pa se na

taj način stvara slobodna ugljična kiselina i sulfati. Pirit, koji je

veoma raširen trebao bi, da se nalazi u karbonskim škriljevcima.

Na ovo posljednje tumačenje postanka alkaličnih kiselica svratio

je kod nas osobitu pažnju S. Miholić ispitujući mineralne vode

*) J Knett: Geologisch-quellentechnische Verhältnisse von Rohitsch. Sa

uerbrunn. Wiener klinische Wochenschrift 22, 30 (1909). str. 16. -

*) A. Heim: Geologie der Schweiz. Bd. II. 2. Leipzig, 1922. Po S. Mi

holiću: Kemijska analiza alkaličnih kiselica u Donjoj Kostrivnici. Glasnik He

mis. Društva Kr. Jugoslavije 1, 2 (1930). -
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Donje Kostrivnice") i Gornjeg Gabernika“). Svoja istraživanja

uputio je na dokaz geološke veze između spomenutih karbonskih

škriljevaca i mineralnih vrela, odnosno na dokaz pirita i produ

kata oksidacije pirita u tim škriljevcima.

O promjeni koncentracije dao je svoje mišlenje J. Knett“).

Po njemu je promjena koncentracije osjetljiva funkcija visine

vode (zrcala) u bazenu. Ta visina reguliše svojim hidrostatskim

tlakom veći, odnosno manji priliv nove vode.Prema tome umjet

no izazvana promjena visine vode u rezervoaru (eksploataci

jom) nalazi odraz i u promjeni koncentracije.

O samim vrelima treba spomenuti, da su do godine 1907.

bila u Rogaškoj Slatini slijedeća vrela mineralne vode: najstarije

vrelo Tempel,zatim cr, 3 i y, Styria (izolovana 1884.), zatim Josi

povo, Ferdinandovo, Gothardovo i Šumsko vrelo. Eksploatirani

su uglavnom samo izvori Tempel i Styria.

Krajem oktobra 1907. godine započelo se sa radovima na

opsežnoj pregradnji mineralnih vrela Rogaške Slatine.Sve te pos

love izveo je već spomenuti geolog J. Knett završivši ih uglav

nom krajem sezone 1908. godine. Tom prilikom složeno je novo

jako koncentrovano vrelo Donat. Staro vrelo Tempel izgleda, da

se je tom zgodom sasvim izmijenilo i to, koliko sam mogao do

znati iz podataka u upravi Lječilišta (bilješke J. Knetta i tadanjeg

ravnatelja Dr. Mulia) tako, da su se stara vrela 3 i y izgubila

vjerojatno na račun današnjegvrela Tempel A., a vrelo u na ra

čun današnjeg Tempel B, dok je staro vrelo Tempel, koje je

kako se razabire iz starih podataka J. A. Süessa“), L. Vesta),

M. Buchnera“) i E. Ludviga, Panzera i E. Zdareka') o suhom i

ostatku, bilo prilično koncentrovano, ušlo po svojoj prilici u sa

stav novo složenog jako koncentrovanog vrela Donat.

Od godine 1908. pa nepromijenjeno do danas ima Rogaška

Slatina tri glavna vrela mineralne vode, koja se danas obilno ek

sploatišu. To su:

“) S. Miholić: Kemijska analiza alkaličnih kiselica u Donjoj Kostrivnici.

Glasnik Hemis. Društva Kr. Jugoslavije 1, 25. (1930).

*) S. Miholić: Kemijska analiza alkaličnih kiselica u Gornjem Gaberniku.

Glasnik Hemis. Društva Kr. Jugoslavije 2, 33,(1931).

*) J. Knett: Loc. cit. str. 17.

*) J. S. Stiess: Chemisch-physikalische Untersuchung des Rohitscher

Sauerbrunnens. Graz 1803.

- " ") M. Macher: Physikalisch-medizinische Beschreibung der Sauerbrunn.

Wien.Graz, 1823, str. 15.

*) Podaci iz uprave Lječilišta.

*) E. Ludvig, T. Panzer i E. Zdarek: analiza vode Tempel iz 1905. Oе

sterreichisches Bäderbuch, 1914. str. 254. __
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1. Tempel, sa dva vrela A i B; karakter mineralizacije obih

voda sasvim je jednak, tek je neznatna razlika u koncentraciji.

2. Styria. Voda je Styrie po koncentraciji približno jedna

ka vodi Tempela A, ali je bogatija na natriju, magneziju, odnos

no sulfatima.

3. Donat, sa dva vrela A i B; obe su vode i po karakteru

mineralizacije i po koncentraciji potpuno jednake.

Dosadašnja istraživanja.

Pošto sam iz praktičkih razloga moj eksperimentalni rad

vezao na vrela Tempel A i Donat A, kao na reprezentativna

vrela Rogaške Slatine, to ću i kod donošenja starijih podataka o

kemijskoj slici tih voda skrenuti pažnju prvenstveno na ta dva

vrela.

Od godine 1908, pa nekako do sredine 1914. godine, t. j.

do pred početak rata, mineralne vode Rogaške Slatine stalno su

kemijski ispitivane, pa su iz te dobe o kemijskoj slici tih voda

ostali vrlo bogati podaci. Unutar tih 7 godina određivan je po

jedanput mjesečno, a koji puta i više: suhi ostatak, čvrsto vezana

ugljična kiselina i sulfati. Određivanja radio je do godine 1910.

E. Hotter"), a dalje do sredine 1914. B. Hertz, bivši apotekar u

Rogaškoj Slatini. Od toga vremena, pa do mjeseca jula 1931.

godine, t. j. do mojeg eksperimentalnog rada nijesu vršena ova

kova kontrolna kemijska određivanja, nego samo nekoliko po

vremenih cijelokupnih kemijskih analiza. Rezultate određivanja

Hottera i Hertza iznosim u tablicama I i II. U tablici I nalaze se

TABELA I.

TEMPEL – A DONAT – A

Suhi Čvrsto Suhi Čvrsto

Godina ostatak vezana Sulfat ostatak VEZIME Sulfat

CO, CO,

1908 5,174 16500 0,8472 10,906 28160 18316

3.436 1,1086 (0,4953 6320 19690 1,1299

1909 4,194 12760 06962 8,286 24653 1,5692

- 3,533 I,1263 04804 4237 1,2614 0,8744

1910 3824 12389 06503 - 8482 26355 1,6114

3,084 10359 0,4629 5910 - 19597 10249

1911 3987 - 12584 (0,6752 7.860 - 25036 1,5806

3,084 09856 (0,4574 6705 20954 12551

1912 3825 11704 0.6738 8415 26356 17907

2842 0,8844 0,4776 6603 20118 12113

1913 3,715 1,1672 0,6111 8,730 25660 1 7110

2542 09144 0,5123 6.373 18213 12506

1914 3586 1,1793 06422 8,735 25572 1,6760

2673 0,8413 0,4679 6,876 18418 13182

1) Podaci iz uprave Lječilišta.
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maksimalne, odnosno minimalne vrijednosti određivanih tvari

(grami u jednoj litri vode), a u tablici II srednje vrijednosti svih

određenja za pojedine godine.

TABELA II.

TEMPEL -- A DONAT – A

Suhi Čvrsto Suhi Čvrsto

Godina ostatak vezana Sulfat ostatak vezana Sulfat

CO, CO,

1908 4230 13090 06876 8595 2,4731 16366

1909 3.819 1, 1927. 05803 7252 2,1366 1,3324

191() 3378 1,1205 0,5478 7,563 23032 13872

1911 3,454 1,1178 05676 7414 22590 1,4433

1912 3255 10338 (0,5367 7,550 2,2730 1,5412

1913 3268 10375 0.5610 7.790 23574 15439

1914 3,177 10174 05714 7.350 2,0904 1,4374

Kako se iz tabela razabire, kontrolne analize pokazuju iz

vjesnu fluktuaciju u koncentraciji imenovanih mineralnih voda.

Kod ekstremno velikih vrijednosti za fluktuaciju primjećuju autori

u svojim bilješkama, da su uzorke voda za te analize uzimali

poslije jakih i dugotrajnih kiša ili naglog kopnenja snijega. Osim

toga i potres, koji je zadesio Rogašku Slatinu 8. oktobra 1909.go

dine nije bio bez posljedica"). Količina ugljikovog dvokisa u

svima se vrelima u prvi mah povećala, a nakon toga nastupilo

je opadanje mineralizacije kod vrela Donat A, kojeje 22. novembra

1909. godine dostiglo svoju najnižu vrijednost (5,237 g, da se

tek kasnije opet digne na prvobitnu veličinu. U isto vrijeme kod

vode vrela Tempel A nije zamjećena nikakova promjena kon

centracije.

Godine 1908. izvedena je po E. Ludwigu i E. Zdareku*)

prva kompletna kemijska analiza novogvrela Donat. Uzorakvode

uzet je na vrelu 19. decembra. 18. decembra na večerbila jetem

peratura vode 11,29C. Analizu daje tabela III, 1.

Iste godine analizovao je Tempel A i Donat A RPum“).

Za vodu Tempel A iznosio je suhi ostatak3,514g,SO,"0,6535g,

C1' 0,0319 g. Za vodu Donat A iznosio je suhi ostatak8,0446g.,

SO" 18555 g, Cl' 0,0557 g u jednoj litri vode.

Kod rezultata za godinu 1908. treba imati na umu, da su

1) Hoernes: „Tagespost“ Graz, 12. X. 1909. 283.

1) E. Ludwig i E. Zdarek: Chemische und physikalische Untersuchung

des Mineralwassers der Donatiquelle in Rohitsch Sauerbrunn. Wiener klinische

Wochenschrift 22, 30. 1909.

*) Podaci iz uprave Lječilišta.
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TABELA III.

1. 2. 3.

Donat A Tempel A Donat A Tempel A Donat A

Suhi ostatak 79449 34200 68090 4,2543 79518

Slobodna Co., 2028.10 07546 0,6028

Ukupna CO. 49257 100838

К 0,02964 00764 0,0371 0,1229 0,0418

Na- 145286 0,7073 1,3004 0.6522 13855

Li (0,00033 000193 (000015

NH, 000264 ().0016 00016

Са- 1,17182 (0,3215 0,2853 (0,2685 0,1694

Sr- 000042

Mg- (0,95585 0 2889 0,6572 0,4636 09.120

Fe- 000266 0,01963 - 000474

Мn · 0,00054

A1- (000005 0,00317 0000013

(C/ 0,06330 (0,0228 (105279 0,0360 0,0619

ВрV (00007 000063 0,00074

J" 000013 tragovi 0,000.064

SO,и 191948 0,6155 1,45304 0,8774 17428

HPO,"/ 0.00055 001373 000052

HCO,” 669 63 20900 4.2680

HBO, 0,00863 __

H.SiO, 0,06468 0,01546 0,0581 0,04147 0,07686

vrela još i u toj godini bila kroz dulje vremena uznemirivana

pregradnjom i geološkim proučavanjem.

Prvu celokupnu kemijsku analizu sviju mineralnih voda Ro

gaške Slatine poslije rata izveo je godine 1921. N. Ambrož ).

Uzorke voda uzeo je direktno na vrelima 1. juna iste godine.

Rezultate analiza pokazuje tabela III 2.

Posljednju cjelokupnu kemijsku analizu Rogaških mineralnih

voda izveo je 1926–1928godine H. Mohorčić). Uzorakvode za

Tempel A uzeo je 20 marta i to ne na vrelu, nego na naljevaonici.

Temperatura vode bila je 10,5°C. Uzorak vode za Donat A uzeo

je na izvoru 12 decembra 1928. godine. Temperatura vode bila

је 11,3°C. Rezultat analize daje tabela III. 3.

Rezultati analiza u godini 1931.

Svrha mojih opažanja i eksperimentalnog rada bila je, da

se odredi gornja, odnosno donja granica, t. j. maksimum i mi

nimum koncentracije za imenovane vode i da se na osnovu do

bivenih podataka i komparacijom ovih mojih s ranijim sličnim

podacima dobije jasna slika o promjeni koncentracije mineralnih

voda Rogaške Slatine, pa prema tome i o kvalitetu tih voda.

- Da bi dobio sve potrebne podatke izveo sam poslije stanke

od 17 godina ponovno jednu seriju kontrolnih kemijskih odre

1) Podaci iz uprave Lječilišta.
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đenja, kakova su bila izvođena i ranije po Hotteru i Hertzu, ali

s tom razlikom, što sam određivao još i slobodnu ugljičnu ki

selinu i kloride i što određivanja nijesam vršio mjesečno po

jedanput, nego u razmaku od 3 dana, a kroz ukupno vrijeme od

2 mjeseca. Osim toga skrenuo sam pažnju istovremeno, a u ko

liko mi je to bilo najviše moguće i na podatke o oborinama,

temperaturi u jami, vani, pa temperaturi vode, zatim kapacitetu,

visini vode u bazenu i eksploataciji. Određenja vršena su u vre

menu od 25. jula do 26. septembra te godine, pa su prema tome

izvedena ukupno 22 određenja. U ovo vrijeme vrela su bila iz

ložena jakoj eksploataciji, jer je to doba glavne sezone.

Potrebnu vodu uzimao sam svakog trećeg dana u 8 sati u

jutro direktno na vrelu (u jami) sa najnižeg mjesta bazena, a kod

različitih visina vode. Istovremeno mjerena je temperatura, kapa

citet i t. d. Kod rada služio sam se uobičajnim analitičkim me

todama").

Brojčane vrijednosti svih kemijskih određenja, kao i ostalih

opažanja dajem u tabeli IV. i V. Podaci zajednički obim vrelima

nalaze se u tabeli V. Potcrtane brojke znače maksimum,

odnosno minimum za neko određenje. Brojevi pod „kapacitet“

znače broj sekunda, koje su potrebne, da vrelo izbaci jedan litar

vode. U tabeli nalaze se samo srednje vrijednosti kapaciteta za

pojedini mjesec. Brojevi pod „eksploatacija“ znače broj litara

vode, koja je vrelu oduzeta kroz vrijeme od 3 dana. Podaci za

vrelo Donat su manjkavi, jerje mjerenje eksploatacije bilo veoma

otešćano. Visina vode u rezervoaru izražena je u centimetrima,

a oborine u mm za vrijeme od 3 dana. U posljednja dva hori

zontalna reda tabele, nalaze se srednjevrijednosti svih određenja,

odnosno srednje vrijednosti sume maksimuma i minimuma. Sve

su vrijednosti kemijskih određenja date u gramima za jednu litru

vode.

Uzme li se da približno normalnoj vrijednosti za koncen

traciju nekog sastavnog dijela imenovanih voda najbolje odgo

vara srednja vrijednost (srednja koncentracija) mnogobrojnih od

ređenja, to se uz pomoć srednjih vrijednosti svih maksimuma i

srednjih vrijednosti svih minimuma u takovim određenjima, može

doći i do srednjih graničnih vrijednosti (srednji minimum i srednji

1) R. Fresenius: Anleitung zur Oualitativen Chemischen Analyse. Bd. II–

H. Kionka: Untersuchung und Wertbestimmung von Mineralwässer und Mine

ralguellen (Abderhalden: Handbuch 1928. Abt. IV, Teil 8, Heft 8).
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TABELA IV.

- T E м Р E L – A

ži = , . se = E Eks-Suhi Ugljična kisel.

- iz E SE E.; ; ; ; ploata- ostatak slo- čvrsto KloridSulfat
cr: 92 5 5 5 9 2 3 - - -

C E - S. S. S. 5; S. E. S. Cija bodna vezana

25 VII 11,– 68 20320 3,380 0.5630 10293 0,0347 ()6752

28 m 108 70 30950 3280 0,8144 1,1730 0,0547 0,5537

31 9 23 54 29530 3261 06864 10934 0,03820,6531

3 VII) 70 19500 2.240 0.6827 12136 0,05000.6511

6 у 58 30510 3240 0,7304 10674 0,0521 (05810

9 m 53 56 15880 3,360 0.6850 10329 0,05310,6192

12 50 31610 3,384 (0,7119 1,0921 0,05360.5682

15 у 60 20740 3360 0,7690 10150 004200.5672

18 65 22150 3298 0.7488 10213 004470.5591

21 vo 3 56 36280 3232 0,7245 10911 0,050005630

24 } 73 19540 3,350 06421 10252 0,0587 0,5452

27 __ 58 29080 3,343 07128 10181 0,05820,5573

30 93 24,6 70 19380 3,329 0.6832 10164 00420 05-121

2 IX 11 47 24360) 3365 0.6800 10210 0,041305436

5 47 23760 3.378 14080 10120 004720,7111

8 м 70 9100 336009680 10120 0,0360 07317

l1 , , 60 25440 3,240 0,9888 12320 0,0525 17012

14 33 70 14220 3,408 14080 1,0470 0,0496.07012

17 75 25720 3200 1.620 09900 0,0475 0.6354

20 no- 58 17020 3280 12320 10120 0,0411 0,6782

23 33 57 20900 3,416 09680 0,9900 004600.6881

26 20 75 29.180 3,400 1,1015 10324 0042706805

Srednja vred

nost svih od

ređenja 10,9 228 62 23799 3,322 08897 10562 0049306230

Srednja vred

nost+ i– 3308 11175 1,1018 0,04670.6369

maksimum) unutar kojih se kreće promjena spomenute srednje

koncentracije. Za naše vode, uzevši u obzir i određenja Hottera

i Hertza, tako dobivene vrijednosti nalaze se u tabeli VI.

Iz svih prikupljenih podataka razabire se, da kod pojedinih

analiza dolazimo koji puta do rezultata, koji leže i van pomenu

tih srednjih graničnih vrijednosti, no odstupanja nijesu velika.

Veliko skretanje od srednjih graničnih vrijednosti obično je

posljedica djelovanja izvjesnih faktora (pregrađivanje vrela, pot

res i obilne oborine). Voda srednje koncentracije Tempel A ima

veći maksimum, a manji minimum, dok naprotiv voda velike

koncentracije Donat A ima manji maksimum, a yeći minimum u

promjenama srednje koncentracije. Izuzetak čine kloridi za vodu

Tempel A, odnosno slobodna ugljična kiselina za vodu Donat A.
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TABE.L.A.VI.

ТЈЕМРЕ.L–ADONAT–A

SuhUgljičnakiselinaSulUgljičnakiselina

11||1----U1111-----

slo-čvrstoКloridSulfatslo-čvrstoКloridSulfat

ostatakbodnaVеZa11aostatakbodnaVCZa113

Srednjavrijednostsvih-

određenja..3,4850.88971,11060,0430,584476950,82282.2817(0,070215216

Srednjavrijednostsvih maksimuma.3,9401,67201,2820(0,0587(0,69098718158702,60510,07971,7115 Srednjavrijednostsvih

minimuma.3.049(0,5630(0,98580,0347(),48456.3350.38941,85840,05471,1575
Srednjimak

simum...0,4550,7823(0,17140,0094()10651,023(0,76420,32340,00950,1899

Srednjimini

IT1111TT....0,4360,3267(0,12480,0146(0,09991,360(),43340,74670,01550,3641

Izrazimolisrednjimaksimum,odnosnosrednjiminimumupostocima,dobivamovrijednostiutabeliVII.

TABE.L.AVII.

ТЕ.М.Р.ЕIL–ADONAT–A

SuhiUgljičnakiselinaSulliUgljičnakiselina

1111-11111-

ostatakslo-čvrstoКloridSulfatostatakslo-čvrstoКloridSulfat

bodnaVеZa11abodnaVеZa113

Srednjimak

simum...130687921544190718231360928814,1813531277

Srednjimini

I111111....125336,7511,2429601709176752,67327322042393

NO

Ukupno...25,5912467266848,67353231,27145554691355/36,70S
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Slobodna ugljična kiselina kod obih voda pokazuje najveću sklo

nost promjenama (po analizi E. Ludwiga i E. Zdareka za Donat

iznosila je preko 2 grama).

Ispita li se s druge strane međusobna veza između rezultata

kemijskih određenja i imenovanih faktora,za koje se pretpostavilo,

da bi mogli utjecati na promjenu koncentracije, primjetit će se,

da je u rezultatima specijalno mojih određenja napadno, što kod

voda Tempel A i Donat A relativno veće vrijednosti za koncen

traciju padaju uvrijeme obilnijih oborina (cijeli septembar bio je

prilično kišovit). Nameće se misao, da manje količine oborina

ne mijenjaju osjetljivo koncentraciju, obilnije oborine, da izaziv

lju pomicanje koncentracije na više, dok ekstremno velike koli

čine oborina izazivlju vidljivi pad koncentracije. Kodvelikogpada

koncentracije uz male vrijednosti za suhi ostatak redovno se na

laze i male vrijednosti sa ostale sastavne dijelove. Osim toga

veliki je pad obično istovremen za vode obih vrela. U mojim

određenjima nema ni jedan veliki pad koncentracije, pa se uz

vrijednosti minimuma za suhi ostatak ne nalaze i vrijednosti mi

nimuma drugih sastavnih dijelova. Interesantno je još i to, da

kod običnih ali nešto većih promjena, većim vrijednostima za

suhi ostatak ne odgovaraju uvijek veće vrijednosti drugih sastav

nih dijelova, koji su određivani u ovoj radnji.

Za eksploataciju treba spomenuti, da je kodvrela Tempel A

osobito velika i da znatno utječe na visinu vode u rezervoaru,

pa po tome prema mišljenju J. Knetta i na ukupnu koncentraciju.

Međutim u odnosu tih triju faktora nijesam našao kakove pra

vilnosti, koja bi upućivala na zasebno djelovanje kojega od njih

triju.

Kapacitet vrela s porastom oborina (veće količine)polagano

i neznatno raste. Temperatura imenovanih voda mijenja se go

dišnjom dobom u tako neznatnim vrijednostima, da te vrijednosti

jedva dolaze u obzir kod promjene koncentracije.

Zaključak.

Na osnovi svega, što je do sada izneseno o mineralnim

vodama, vrela Tempel A i Donat A Rogaške Slatine, može se

reći:

1. Koncentracija pomenutih mineralnih voda nalazi se u
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neprekidnoj vibraciji, koja je po svojim uzrocima veoma zamr

šen pojav.

2. Koncentracija i temperatura mineralnih voda Rogaške

Slatine i to slabije koncentrovane vode sa vrela Tempel A ijako

koncentrovane sa vrela Donat A nije se promijenila u vremenu

Od 24 godine, t. j. od godine 1907., kada su ta dva \'rela izo

lovana, pa do danas.

Medicinski Kemijski lnstitut Kr. univerziteta u Zagrebu. Upravnik prot.

Dr. Fran Bubanović.

Zusammenfassung.

Der Autor hat auf Grund der zahlreich ausgeführten Bestim

mungen des Trockenrückstandes, der freien und festgebundenen

Kohlensäure, der Sulfate und Chloride, sowie auf Grund der An

gaben über die Niederschläge, Temperatur, Exploitation, Kapa

zität und der Höhe des Wasser-niveau's im Reservoir die mit

tlere Konzentration, respective das Maximum und Minimum für

die Vibration der mittleren Konzentration der Mineralwässer

zweier Hauptquellen des Rohitscher Sauerbrunns Tempel A und

Donat A, bestimmt.

Es ist bewiesen worden, dass sich die Konzentration und

Temperatur der Mineralquellen Tempel A und Donat A seit 1907.

als sie gefasst wurden, bis zum heutigen Tage nicht verändert

haben.

Aus dem Medizinisch-chemischen lnstitut königl. Universität in Zagreb.

Vorstand Prot. Dr. Fran Bubanović.





0 ХЕМИСкој номенклатури

од

В. М. Мићовића.

Г. А. Станојевић је у седници Београдске секције Југо

славенског хемиског друштва изнео своје назоре о нашојхе

миској номенклатури.У скраћеном инешто измењеном облику,

тај његоврефератје штампану „Arhivu za hemiju i farmaciju“ *).

Излагања г. Станојевића могу се укратко овако резимирати:

I. – Одбацити наставак -ип код оних елемената код

којих се задржао у нашој терминологији и заменити га на

ставком ја, нпр.: калиум — калија, алуминиум – алуми

нија итд.

II. — Имена хемискихједињења граде се узимајући ква

литативне облике придева онога елемента коме та једињења

припадају. Наставци за такве придеве су: н, на, но и ски,

ска, ско; нпр.: азопни, оловни. напријски, калицијски итд. По

ред тога допуштено је узети и генитив елемената, нпр.:хло

рид гвожђа, оксид бакра, итд.

III. – Исто правило треба протегнути и на органска

једињења, тј. и тамо треба употребљавати придевске облике

радикала или група, који улазе у састав дотичног једињења,

нпр.: метилни алкохол, етилни амин, пропилни хлорид, ме

тилно-етилни етар, итд.

IV. — Наместо извесних речи и назива којима се озна

чавају хемиски појмови предлажу се други називи: за једи

њење – спој, за раствор – растопина, итд.

Ми ћемо редом говорити о сваком од ових питања и

размотрити све наведене случајеве.

|

Имена хемиских елемената код нас, као и код Осталих

народа, двојака су: 1) елементи за које постоје народне речи

задржали су таква имена, нпр.: сумпор, гвожђе, олово, злато,

итд., и у овом питању нема разилажења; 2) сви остали еле

менти или су (а) задржали имена која им је дао њихов про

налазач или су (b) та имена преведена или (c) дотеривана.

1) Arhiv za hem. i farmaciju, 1931, 3, 183. — У истом броју изишао

је о истом питању чланак г. Његована. Г. Његован је, не упуштајући се

у детаље, на леп и јасан начин изнео неколико принципа којих се треба

држати кад је у питању хемиска номенклатура.

З
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У овом другом случају ми смо наравно ишли за оста

лим народима. Тако смо и ми превели охуgenium и Мiyaroge

nium као што су то учинили Немци и остали словенски на

роди, а Енглези, Французи, Шпанци и Талијани само су до

тералиимена овихдвајуелемената.За овадва елемента дата су

имена водоник и кисеоник која су сложена из речи: вода и

ницати, кисео (киселина) и ницати. Овде смо се ми угледали

на Русе који те елементе зову кислороди, и водородњ. Хрвати

су их назвали водик и кисик. Те је називе код њих пренео

из чешког Шулек наводећи да и код нас има речи стим на

ставком, нпр.: борик, шљивик, буквик. Ова аналогија је пот

пуно погрешна, јер речи с овим наставком означавају у на

шем језику место где дрвеће расте или где га много има,

напротив, Чеси имају те наставке за елементе: кiselik, uhlik,

dusik, kremik, итд. Као што се види ми смо грчко уevvićevv,

производити, рађати, превели са ницати, отуда резоновање

г. Станојевића да би за кисеоник било правилније рећи ки

селник као веселник није исправно "). По нашем мишљењу

називе водоник, кисеоник и угљеник треба задржати у овом

облику и не треба их скраћивати онако како то чине Хрвати

усвајајући за ове елементе чешка имена.

За елементе: хлор, бром,јод, флуор, фосфор, азот, арсен,

телур, антимон, бизмут, цинк, бор, титан, хром, молибден,

волфрам (тунгстен), манган, кобалт и никал, ми смо усвојили

овакве називе као што су то учинили Немци, Французи и

Енглези, наравно с извесним изменама, према духу нашег

језика, као што су то и ови народи учинили.

Код Немаца је постојала тенденција да за извесне еле

менте скрате називе одбацајући наставак -um (-ium), као:

селен, уран, лантан, неодим, празеодим. Они их већином и

данас називају у овом скраћеном облику. Енглези свуда за

државују латинске наставке, а Французи негде то такође чине,

а негде опет не. Према нашем мишљењу, ми бисмо тако исто

могли коначно усвојити ове скраћене облике за поменуте

елементе. Треба ипак задржати назив циркониум, јер постоји

минерал циркон ZrSiO, (аналогија: елеменат берилиум, ми

нерал берил).

За елементе: аргон, криптон, ксенон и неон постоје само

ови називи, а тако исто и за радон и торон поред назива

еманација (Ra-еманација, Тh-еманација; нем, фр., енгл. Ema

nation).

За све остале елементе Енглези, Французи и Немци за

државају латинске наставке -um (-ium), јер стварно то је

саставни део правог крштеног имена елемента. Шпанци и

Талијани су заменили овај наставак, као што су то учинили

и код од осталих речи које се тако завршавају у латинском

*) Код Вука (и Ивековића) стоји веселик, а не веселник.
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језику. Руси и Бугари место тог завршетка ставили су свој

наставак -uj (ili). Како је код нас поступљено и како треба

поступити? __

У овом питању постоје два гледишта:

1. — Наставак -ium треба заменити. Ова замена може

бити наставком: -иј, -uje, -uja.

а) Наставак -иј позајмљен је из руског језика и тај

су наставак Хрвати и један део Срба усвојили за све латин

ске речи на -ium. Тако они говоре и пишу териториј, кри

териј, лабораториј., па следствено и калиј, наприј, калциј...,

итд. Овај наставак је, према новом правописном Упутству,

допуштен у нашем језику кад су у питању туђе речи.

b) Наставак -ије био би у духу нашег језика више од

претходног и лакши за изговор, али овај наставак нема да

нас више присталица у хемиској номенклатури.

c) Наставак -ија. Овај наставак у овом случају такође

није наш и њега заступа једино г. Станојевић. Он наводи да

се код нас свуда латинске именице средњега рода с настав

ком -ит (ium) исказују именицама женског рода с на

ставком -ија (gymnasium, laboratorium – гимназија, лабо

раторија), па да према томе треба рећи: силиција, магнезија,

алуминија, итд. Међутим, што су те речи добиле такав на

ставак није зависило од народа, већ од оних који су ихтако

први пут употребили. Да суте речиупотребљене онако како

их Хрвати употребљавају (лабораториј, териториј.), оне би

тако и остале“).

Наставак -ia peaервисан је у фармакопеји за извесне

оксиде, па је одатле прешао и у хемиску литературу. Тако

aluminia, magnezia, silicia. значе оксиде алуминиума, магне

иума, Силициума.

Усвајањем овога наставка извесни би елементидобилиу

најмању руку незгодна имена. На пр., индиум, тако назван

прем својој карактеристичној, плавој као индиго, линији у

спектру, постао би индија; галиум — галија, германиум –

германија. Дакле, индиум би добио име земље с којом нема

никакве везе, а галиум и германиум имали би латинска имена

земаља према којима им је тај назив дат. Најзад, адјективи

од тако направљених имена ових елемената, према назорима

г. Станојевића, били би: индијски, галски, германски“).

Са свих ових разлога, наставак -ија, и кад би тре

бало извршити поменуту замену, не би могао доћи у обзир.

*) Од речи genius постоје два облика у нашој књижевности: геније

и гениј; поред облика петролеум каже се и петролеј (г. Станојевић употреб

љава француски облик те речи: петрол); међутим употребљавају се једино

облици јубилеј (од iubileus), лицеј (од нем. Lyceum, грчки Абкеuov),музеј

(од museum); напротив каже се само колосеум.

2) Придеви на -ски једнаки су без обзира да ли је наставак -ium

код елемената замењен са -иј, -ије, -ија; калијски је придев од об

лика: калиј, калије, калија.

38
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2. Наставак -um (-ium) треба задржати. Такво гле

диште је делом заступао још Панчић, а коначно га усвојио

г. С. М. Лозанић пре више од пола века. Тога се гледишта

држе сви професори Београдског и неки Загребачког уни

верзитета (г. Његован потпуно, а г. Бубановић даје под

једнако право наставку -ит и - иј), даље сви писци (сем

г. Станојевића) расправа, књига илиуџбеника, било универзи

тетских или средњошколских, у којима се ти елементи по

мињу (физика, геологија, минералогија, физиологија, бота

ника, и др.), најзад још и сви аутори речника странихјезика

(француског, немачког, руског), међу којима несумњиво има

не само добрих познавалаца нашег народног језика и његова

духа, већ и људи утанчана укуса за све језичне ниaнсе.

Разлози за усвајање и даље задржавање тога наставка

су следћи:

а) што је тај наставак саставнидео имена елемента онако

како је тај елеменат назвао његов проналазач;

- b) што су такав наставак, иако такође није њихов, за

држали Енглези, Немци и Французи, народи чија је хемиска

литература претежна у свету и без које се данас хемија као

наука не може обделавати;

c) што се већ досад много урадило на томе, ијош увек

се ради, да се створи интернационална хемиска номенклатура;

d) што у нашем језику, уосталом као и у свих других

народа, постоје већ туђи наставци које нико не помишља да

избацује. На пр.: универзитет, квалитет;трактор, вентилатор,

мотор, акумулатор, резонатор; парастос, кустос, дискос, па

тос, термос, космос; лакмус, хумус, глобус, циркус, аутобус,

синус, косинус; тангенс; јерес, лимес; ниво, плато, итд. За

што имати неку нарочиту анимозност и нетолеранцију према

наставку - ит Поред тога, овај наставак већ постоји у на

шем језику код извесних речи код којих се не може заме

нити другим наставком. На пр., како заменити овај наставак

у речима: максимум, оптимум, вакум (vacuum), меморандум,

референдум, пленум, серум, датум, албум итд. Речи с тим

наставком већ су продрле у народ и у литературу. И данас

се говори и пише о опиуму, радиуму, мораториуму“) Никоме

не пада на памет да каже опија, радија, мораторија, па и

сам г. Станојевић у свом уџбенику каже опијум! Прост се

љак као и школован човек мењају нпр. речи: серум, датум,

опиум, мораториум, ... као и остале наше речи које се заврша

вају сугласником. Најзад, додајмо да тако исто нико и не

помишља да место речи радио тражи домаћу реч илидомаћи

настзв8к.

*) У новинама читамо о пролетњој трци омниум. Од речи центрум,

поред старијег облика центар, направљена је именица центрумаш и придев

центрумашнки. Даље, често се сретамо са речима медиум, колегиум и сл.
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Разлози које смо навели довољно јасно говоре да на

ставак -um треба задржати код поменутих елемената.

|

При називу једињења двају или више елемената постоје

донекле утврђени интернационални називи. Тако се бинарна

једињења халогена називају халогениди (хлорид, бромид, јо

дид, флуорид), кисеоника–оксиди, сумпора–сулфиди, итд.;

бинарна једињења водоника, фосфора, азота (нарочито с ме

талима) зову се хидриди, фосфиди, нитриди, итд. Кад по

стоји више оксида код неког елемента, онда се ти оксиди

називају:субоксид, супероксид, моно-,ди-,три-, тетра , пента-,

хепта-оксид. Ако се стекудва самогласника, обично се крајњи

самогласник грчког броја избацује и у том случају се између

саставних делова не пише цртица: моноксид (али ди-оксиди

три оксид), тетроксид, пентоксид, хептоксид, место моно-ок

сид, тетра-оксид, пента-оксид. (Cf. у органској хемији алдо

ксим, кетоксим, азокси-, а не алдо-оксим, итд.). Код метала

који се јављају у више ступњева валенце, оксиди се праве,

према томе да ли припадају нижем или вишем ступњу, до

дајући глас -о или -и основи латинског имена елемента.

На пр. феро оксид, фери-оксид. Овакве називе ми смо усвој

или од Немаца, мада се у новије време означавају такви ок

сиди или друга једињења стављајући бројеве који показују

валенцу дотичног елемента. На пр.: бакар (1) оксид(=купро

оксид), бакар (2) оксид (= купри-оксид).

Оксиди који се добивају одузимајући воду киселинама

називају се анхидриди. Г. Станојевић их погрешно назива

анхидрити. Наставком -ип творе се имена минерала без

обзира да ли им је такво име дато према имену проналазача

или које друге личности (на пр. шеелит), према имену места

где је нађен (боксит) или према којој физичкој особини (ба

рит, флуорит). Тако је и калциум-сулфат који се налази у

природи као минерал, а не садржи кристалне воде, добио

име анхидриш.

За називе соли постоје такође интернационална имена:

сулфат, нитрат, фосфат, итд. Имена која показују којем еле

менту припада нека со или неко друго једињење (оксид, хи

дроксид, и др) различна су и граде се сагласно духу језика

или према усвојеној номенклатури дотичног народа. На пр.:

једињење СаC, зове се нем. Сalciumchlorid, фран. chlorure de

calcium, енгл. calcium chloride, руски хлориствић калвцiи, лат.

(у фармакопеји) calcium chloratum. Питање седакле поставља,

како да ми поступимо у овом случају, којег принципа да се

држимо и које називе коначно да усвојимо.

Ми овде нећемо истраживати све могућности, него ћемо

једино навести разлоге због којих, према нашем мишљењу,

треба усвојити називе као: калциум-хлорид, бариум-оксид,

алуминиум-сулфат, итд. Такву номенклатуру је усвојио код
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нас г. С. М. Лозанић још од почетка свога рада и то баш

у оно доба када су језична и филолошка питања била главно

обележје наше књижевности. Прво питање које нам се на

меће јест, да ли сутакви називи противнидуху нашега језика.

Ми имамо, истина, речи, иако не много, везаних просто

једна за другу, али тако да прва има адјективно значење. На

пр.: ловорлистак, дуванкеса, бунарвода, бугаркабаница, сјај

месец, паунперо, римпапа, љиљангора, рајбосиљак, мермер

авлија, мелемчовек, панциркошуља, Шћепанпоље,... где у свим

случајевима прва саставница има адјективно значење, дакле:

ловоров листак, дуванска кеса, бунарска вода, бугарска ка

баница, сјајни месец, пауново перо, римски папа, љиљанова

гора, рајски босиљак, мелемни човек, панцирска (од панцира)

кошуља, Шћепаново поље. Сличне су и сложенице као на

џак-баба (баба као наџак, врло љута) и ђонкожа (кожа као

ђон)“). У народној причи крусолук каже се како је јело на

звато такозато што је справљено од круха, соли и лука. Поред

тога, имамо примера где по неколико речи означава једну

реч или појаву, као: тера-баба козлиће (фатаморгана), пусти

баба-коњу крв (троскот), крсти куме-дете (биљка). Дакле,

такво спајање речи није туђе нашем језику, иако није често,

ачесто нијемогло бити с простог разлога што раније није било

потребе за то. Сетимо се да је Вук направио сложене речи

као југозапад, североисток, а колико је тек после њега и по

угледу на њега направљено речи сличне конструкције!

Поред научних и техничких термина као што су грам

калорија,килограм-метар,ампер-метар,киловат-сат,портландце

мент, романцемент, радиум-терапија, радио-станица, итд., који

су и код нас одомаћени, ми сретамо и у литератури речи

као: спомен-плоча, декрет-закон и сл. Број тако направљених

речи стално расте. Међутим и да нема таквих примера, кад

су у питању туђи називи, смела би се допустити и већа сло

бода и извесно отступање у језичном погледу, тим пре што

те слободе постоји и у другим језицима који су куд и камо

богатији и разноврснији од нашег, а нарочито кад су у пи

тању научне и техничке речи. Тако у погледу номенклатуре

нових хемиских једињења нема велике разлике између фран

цуског и немачког начина казивања, нарочито не кад су у

питању органска једињења као што ћемо доцније видети.

Цела модерна хемиска номенклатура, како појединих народа

тако и интернационална, тежи принципуупрошћавања и скра

ћивања.

Према свему овоме терминологију као натриум-хлорид,

“) Наведене сложенице показују само еластичност нашега језика и

разноврстност његових облика, јер је народ стварајући горње сложенице

простим састављањем двеју именица, без обзира да ли је то учињено ради

краткоће или ради лепоте или ради незгодног извођења алјектива, указао

и на такве могућности формирања нових речи.
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калциум-сулфат, итд., која није противна духу нашег језика,

а много је краћа,простија и ближа интернационалној номен

клатури, треба потпуно усвојити.

Између тако спојених речи, које наравно означавају нов

појам – хемиско једињење, Немци, сем понекад у елемен

тарним уџбеницима, не стављају цртице. Ипак „Liebigs Anna

len“ захтева од аутора да свуда саставне делове сложених

имена растављају цртицама, те су сви научни радови, публи

ковани у овом часопису, писани сагласно том захтеву. Фран

цузи, Енглези и Руси при писању органских једињења не ра

стављају цртицама разне радикале или остатке. Према но

вом Правописном упутству,у сложеним речима оба дела пишу

се заједно кад се једним делом одређује други, на пр. севе

роисточни, јужнословенски, мркожути; напротив, када сло

жени делови значе посебне предмете, онда се одвајају црти

цама, на пр.: француско-српски речник, црно-жута застава (са

напоредним бојама црним и жутим) итд. По нашем мишљењу

и ми треба, ради олакшавања читања и прегледности, да ра

стављамо таква имена цртицама, а нарочито у елементарним

ХемИСКИМ КЊИГЗМ31.

Ако је ишта дозвољено персонификовати, несумњиво се

то најпре може учинити с елементима. Довољно је потсетити

се да сва једињења једног елемента садрже у растворима

исти јон, дају дакле исте карактеристичне реакције, да та

једињења показују карактеристичан спектар за тај елеменат

и др., па увидети колико особине једињења зависе од еле

мената коме припадају. Отуда се од елемената граде при

својни придеви на ов. По себи се разуме да се могу градити

и други придеви било у истом или у другом значењу, јер

ту не може бити доследности, као што је нема ни у нашој

граматици у том погледу Тако ми говоримо о калциумовим

једињењима, о мангановим оксидима, о фосфоровим хлори

дима или киселинама итд., а поредтога о азотној, фосфорној,

сумпорној киселине итд.

Може изгледати необично, ако се речени принцип про

тегне на имена елемената која су узета из народног језика,

на пр.: жива-оксид, гвожђе-хлорид, бакар-сулфат. Г.Станоје

вић који прави замерке таквом начину казивања ових назива

и сам свуда употребљава називе као: сумпор-водоник, угље

ник-водоници, итд. Рекли смо горе да се елементи персони

фикују, те се стога придеви од њих праве наставком-ов. Од

елемената средњег рода (гвожђе, олово, сребро, злато)такви

облици (гвожђев, оловов, сребров, златов) су необични у

нашем језику и не звуче добро, мада има слично изведених

придева иако су ретки, као: сунчев (сунчева невеста), јагње

тов, винов (винова лоза), челиков, бисеров, југов (снег) сту

денчев, лишајев (лист), месечев, шеров, лимунов, бадемов,

грабов, врбов, трешњев, итд. Значење ових придева је раз
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лично, јер док једни показују припадање, други значе од

чега је што или имају специално значење“).

Ако се у овим случајевима не жели спровести ова ана

логијадо краја са језичних разлога и разлога еуфоније, може

се свуда употребити генитив, па рећи: хлорид гвожђа, оксид

бакра, јодид сребра, једињење злата итд.

Немачки адјективи с наставком -haltig, на пр. eisenhal

tig казују се код нас придевима изведенимнаставком овип,

као: сумпоровит (сумпоровите воде), гвожђевит (гвожђевити

извори), сребровит(сребровити халкопирити), кварцовит(квар

цовите руде) итд.У свима овим случајевима придев означава

да је дотична супстанца неодређена састава ида садржи оног

елемента или једињења од кога је придев изведен. Ове су

речи направљене аналогно придевима који већ постоје у на

шем језику, као: трновит, песковит, валовит, ветровит.

Једињења халогена и водоника, према томе о коме је

халогену реч, називају се: хлороводонична, бромоводонична,

jодоводонична и флуороводонична киселина. Аналогно томе

каже се и цијановодонична, феро цијановодонична, фери-ција

новодонична, силициум-флуороводонична, платини-хлороводо

нична киселина. Називи као хлороводоник или хлор-водоник

непотребни су код нас. Немци често употребљавајутакве на

зиве да би означили гасовитухлороводоничну киселину,Фран

цузи тих назива немају, па држимо да није потребно ни за

нас да имамо двострука имена. Исто тако сматрамо за не

потребно преводити Salzsäure ca: conta Kuceлина, јер со уХе

мији обухвата не само кухињску со, па би и остале киселине

могле бити тако назвате. Сем тога постоји назив сони раст

вор, сони раствори, којим се означава раствор неке соли или

уопште раствор соли. Код Немаца тај назив има историског

оправда,ња, раширен је у индустрији, занатству иуопштекод

народа а код нас за то нема никаква разлога. Код међусоб

них халогенских једињења треба узети један као одредницу,

на пр. јод-трихлорид, ЈCI, бром-три-флуорид, итд.

Једињења водоника са сумпором, фосфором, арсеном и

антимоном најзгодније је назвати водоник-сулфид, водоник

фосфид, водоник-арсенид, водоник-антимонид“). За једињења

водоника и силициума усвојени су већ међународни називи

Силани: моносилан, дисилан, итд. Почетни члан могао би се

такође звати водоник-силицид. Једињења водоника с ме

талима названа су хидриди (нпр. калиум-хидрид, итд). Неви

“) Г. Станојевић каже да су „златов“, „сребров“ итд. недопуштене ко

ванице у нашем језику. Међутим, он сам и без потребе прави и употреб

љава сличне „недопуштене ковнице“; тако и он каже ваздухов азот, мада

постоји назив ваздушни (ваздушни азот,ваздушна струја идт.),дрветово сирће,

мада свакав придев од именице дрво није раније постојао у нашем језику.

“) Г. Бубановић употребљава за ова једињења називе: сумпороводо

ник, арсеноводоник. који би се поред ових такође могли задржати.



233

димо разлога ни оправдања зашто протезати такве називе на

металоиде (г. Бубановић, г. Станојевић).

Имена као нитриди, карбиди,... резервисана су такође за

једињења метала с азотом и сугљеником. Ипак се једињење

силициума и угљеника зове силициум-карбид.

За елеменат азопи требу усвојити овај назив. Преводе

душик или гушик, па слетствено и називе за његова једи

њења (душична кис. и др.), као непотребне кованице по

угледу на Немце и Чехе, треба дефинитивно одбацити.

Место интернационалног назива силициум, Хрвати су

узели чешко име кремик. Ми кажемо кремен, па би према

томе код нас тај елеменат гласио кременик. Међутим, ово

превођење је уопште непотребно и треба дефинитивно усво

јити назив силициум.

Још Панчић је употребљавао назив угљена киселина

(Шулек такође), па су према томе направљена имена као:

угљен-диоксид, угљен-дисулфид,угљени хидрати. Ови су на

зиви продрли и у нестручну литературу, одомаћили се и

стекли „права грађанства“. Са тих обзира и краткоће ради

треба их задржати и не тражити им другу замену.

Реч цинк, потпуно је коректно употребљавати без уме

тања непостојаног а (цинак). Још Вукје писао ађутант, агент,

Дамаск, дифтонг, кореспондент, смарагд, итд. Даничић је

доцније код тих речи свуда уметао а. Миихданас говоримо

и пишемо онако како је Вук радио, па су ти назори задр

жани и у новом Правописном упутству.

Код речи никал коју смо примили преко Немаца, место

њихова е (Nickel) мора доћи наше непостојано а, дакле ни

кал, никла. Шулек је дао назив никаљ, па тако Хрвати често

и зову овај елеменат. Глас љ је овде потпуно непотребан и

филолошки неоправдан, па зато једино и треба употребља

вати назив никал. При грађењу једињења треба узети или

нашу или латинску основу: никло-сулфатили николо-сулфат,

Никли-OKСИД ИЛИ НИКОЛИ-OKСид, али НикакО немачки Облик,

као никело-сулфат и сл. Познато је да се придеви у нашем

језику изводе од именичке основе. Отуда је погрешан облик

никални (г. Станојевић), већ једино треба рећи никлени;

напротив, коректна су оба облика: бакрени и бакарни.

Код назива за које у нашем народу постоји више речи,

те речи треба бар у загради и наводити. Тако имамо: бакар

(турски), мед (слов.); калај (тур.), коситер (грчки); гвожђе,

железо; челик, надо, оцал; креч, вапно и др.

Додајемо најзад да се реч хидраши данас више не упот

ребљава место речи хидроксид. Та ознака потиче из онога

- доба када су се хидроксиди писали као да су састављени из

оксида и воде, нпр. СаO. HO. Данас се хидратима означа

вају једињења која садрже везану воду, на пр. у облику

кристалне воде, у комплексима и др. Тако се говори о хид
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ратима сумпорне киселине, о хидратима натриум-сулфата, о

хидратима метале амонијачних једињења.

Ми ћемо доцније говорити више о другим речима и из

разима код којих постоје несагласности и размимоилажења.

||

Номенклатура органске хемије знатно се разликује од

номенклатуре неорганске хемије. Ствар је по себи јасна, јер

је домен овог дела хемије много пространији, број једињења

несразмерно већи, а њихов састав и структура често врло

компликовани. Отуда тежња да се називи у органској хемији

што је више могуће изједначе код свих народа, отуда напуш

тање, на пр. код Француза, адјективне терминологије која је

у почетку усвојена и за органску хемију.

Међународни конгрес у Женеви од 1892 г. створио је

тз. женевску номенклатуру која је несумњиво имала прилично

утицаја на усвајање и ширење заједничких назива и принципа

код свих народа, а нарочито при грађењу нових имена. 1928 г.

одржана је у Хагу седница за реформу номенклатуре орган

ске хемије. На тој седници, на којој су биле заступљене Ен

глеска, Удружене државе Северне Америке, Француска, Швај

царска и Холандија, израђен је предлог о коме је требало

да се дискутује на конференцији која ће се доцније одржати.

Нас овде интересује то, што су на том састанку предложени

и од присутних усвојени називи који су противни адјектив

ној терминологији Талијана иФранцуза, као нпр. диетил цинк,

тетра-метил-олово итд. Предложени су и усвојени називи:

пиридиниум за пиридин, имидазолиум за имиад-азол, даље

називи као диазониум, бензен-диазо-хидроксид итд. Grignard,

пишући о тој предложеној номенклатури и стављајући своје

замерке, завршио је свој чланак напоменом, да је потребно

инсистирати на томе да се будућа номенклатура уведе ужи

вот. Он, на пр., износи идеју да сви велики хемиски листови

ставе до знања ауторима, да њихови радови неће бити штам

пани, ако не буду испуњавали услове у погледу номенкла

туре“).

Ову тежњу код оних народа, који имају делимичну или

потпуно адјективну терминологију, да се ње одрекну и да

је замене згоднијом и краћом, без обзира да лије то удуху

њихова језика или не, важно је нарочито истаћи. Међутим

г. Станојевић, и поред тога што постоји код нас номенкла

*) Усвајањем адјективне номенклатуре, ми бисмо створили само не

потребне тешкоће нашим садашњим и будућим хемичарима, јер би они по

ред страних номенклатура, које су више мање приближне међународној или

које сваким даном све више теже да то буду, морали још да уче и интер

националну номенклатуру! Дакле, место да идемо напред и у овом погледу,

ми бисмо се враћали натраг!
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тура, приближна међународној номенклатури која се пред

лаже, хоће да се вратимо натраг – адјективној терминоло

гији, која је, по његовом мишљењу, једино оправдана. До

дајмо овде да је и раније било немогуће усвојити потпуно

адјективну терминологију макојем народу. Французи су то

одмах увидели. Тако, на пр. они кажу асоol méthylique, chlo

rure d'éthyle, a c друге стране méthylamine, dichloréthane, di

méthylpropane, méthylcyclopentane итд. Они такође имају на

зиве: alcools-phénols, aldéhydes-alcools, cétones alcools, acides

alcools, итд., мада од свих ових речи имају адјективе. Сва

новија француска номенклатура органске хемије, као и но

менклатура комплексних неорганских једињења, креће се у

овом правцу и они се њоме служе и у уџбеницима и у хе

миским листовимз

Код нас дакле не може бити никаквог двоумљења или

колебањау погледу номенклатуре органскехемије. Она номен

клатура коју је г. С. Лозанић увео, које су се раније држали

и које се и данас држе професори свију факултета Београд

ског и једним делом Загребачког универзитета, треба да ос

тане. По себи се разуме да може бити извесних измена у ре

чима и изразима, замене неких термина ако се нађу погод

нији и давање имена новим техничким илидругимпроцесима.

Oвде је у питању принцип и као што наука уопште није

догматична, још мање се то може захтевати од једне номен

клатуре.

Пре но што завршимо овај одељак о номенклатури ор

ганске хемије, учинићемо неколико напомена.

По женевској номенклатури наставак ол означава ал

кохоле: метанол (метил-алкохол), етанол (етил-алкохол), про

панол (пропил-алкохол), итд. Ми смо за речи бензол и ње

гове хомологеузелинемачке називе,тако да тиугљоводоници

имају наставке алкохола према женевској номенклатури. Дp

жимо да је много боље усвојити француска и енглеска име

на, па рећи: бензен, толуен, ксилен, кумен, цимен,. јер су

ови завршеци наставци за незасићене угљоводонике (етилен,

етен; пропилен, пропен, итд.).

Раније се код нас глас z у азотовим органским једиње

њима и другим међународним називима који га садрже изго

варао,према немачком,као наше ц. У новије време превладао

је француски начин изговора, те се такве речи тако пишу и

изговарају. Држимо да је за наш језик лакши и погоднији

овај последњи начин, те га дефинитивно треба усвојити и пи

сати: азо, диазо, хидразин, карбазон, озазон, азин, примазин,

пепразол, пиразол, ензим; азид, моназид, ипд.

Речи угљоводоник и угљени хидрати ранијег су порекла

као што смо већ навели. Скраћене облике за та једињења

имају и други народи(Немци: Kohlenwasserstoff, Kohlenhydrat;

Французи: hydrocarbures, hydrate de carbone; Енглези: hydro
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carbons, carbohydrates). Са разлога који смо раније навели,

ове називе треба, према нашем мишљењу, и даље задржати.

Као што је обичан алкохол дао име читавој класи тела

сличног хемиског састава, као што од обичног алдехида и

кетона потичу имена једињењима сличне конституције, тако

је и име обичног шећера протегнуто на целу групу. И као

што обични алкохол, алдехид и кетон имају у хемији имена:

етил-алкохол, ацет-алдехид, ацетон, тако и обичан шећер има

име паршчани шећер (нем. Rohrzucker, фр sucre de cane, енгл.

cane-sugare) или сахароза. Г. Станојевића то име, чини се,

нешто буди, иако је оно у хемији свуда и код свих народа

усвојено. Угљеним хидратима називају се: скроб, гликоген,

инулин; целулоза, али се овим именом често обухватају и

шећери.

Глукоза се још назива грожђани шећер (Traubenzucker,

sucre de raisin,grape-sugare). Придевгрожђани правилно је из

веден од именице грожђе као што је гвожђани од именице

гвожђе (могло би се рећи и грожђен као што се каже гвож

ђен). Г. Станојевић га зове гроздни шећер. Шулек је одиме

нице грозд направио сасвим правилно придев грозден

онако исто као што је од старе словенске речи гвозд на

прављен придев гвозден. Постоји и придев гроздан, грозног,

грозни.., али он се, сем у неколико примера из народне по

езије, нигде не употрељава у обичном говору или у прози.

Сем тога реч грозд, поред специалног значења у ботаници,

није везана само за грожђе, већ се каже и грозд јагода, ма

лина итд. Мада други народи имају исту реч за грозд и

грожђе, у нашем језику је њихово значење различно иако је

ова последња изведена од прве. Стога треба и једино рећи

грожђани (грожђени) шећер.

У речимн епар и еспар, које смо примили преко Не

маца, а је непостојано, па се каже етра, естра; етри, естри,

а не етари, естари... Неки су писци раније писали, према ла

тинском, етер, етера..., што је сасвим коректно, или су га

звали према грчком етир. Држимо да за ове класе хемиских

једињења треба усвојити само прве називе.

Имена алдехида дата су према киселинама које из њих

постају при оксидацији: алдехид мравље киселине – форм

алдехид (нем. Formaldehyd, фр. formaldéhyde, енгл. formalde

hyde), алдехид сирћетне (оцтене) киселине—ацет-алдехид (нем.

Acetaldehyd, фp. acétaldéhyde, pehje aldéhyde acétique или et

hylique, енгл. acetaldehyde), алдехид пропионске кис. — про

пионалдехид (нем. Propionaldehyd, фp. propionaldéhyde или

aldéhyde propionique, енгл. propionaldehyde). Oтуда су посве

некоректни називи као метилни алдехид које г. Станојевић

употребљава.

Панчић и Шулек направили су сасвим правилно придев

мрављu (наставком-ји као: човечији, козји, рибљи, крављи
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итд.). И од тог доба потиче назив мравља киселина. Неки

писци и данас употребљавају придев мравињи (мравиња ки

селина) који се говори у народу и који је такође потпуно

правилно начињен (наставком -ињи као: детињи, голубињи,

кокошињи итд.). Како већина писаца употребљава први на

зив, држимо да га, ради једнообразности, треба и усвојити.

Поред нашег израза маслена киселина (придев маслен

изведен је од основе наставком ен као дрвен, ланен,

стаклен итд.) постоји и назив бупирна киселина према ла

тинској речи butyrum. Некоректна је реч буперна киселина

према немачкој Butter, стога само прва два назива треба упо

требљавати.

У једном делу нашега народа каже се сирће (турски), а

у другом оцап. Реч оцат (лат. acetum) налази се иу старом

словенском и у црквенословенском језику, даље она постоји

код свих осталих словенских народа. Поред тога у народу

се говори још и глагол уостити се (уостило се вино — кад

вино постане кисело услед оксидације алкохола у сирћетну

(оцтену) киселину). Отуда је назив оципена“) киселина не

само коректан већ и претежнији од назива сирћетна киселина,

те се оба могу подједнако употребљавати.

Међународне изразе сапонификација и есперификација

не треба преводити (г. Станојевић ову прву реч преводи

речју осапуњавање!)

IV

Проблем хемиске номенклатуре, и кад постоје већ њени

принципи, није лак, јер је за његово разрађивање до детаља

потребно и доста труда и много времена. Сем тога тај проб

лем захтева познавање матерњег језика и осећање за њ, јер

се језик не квари страним и научним терминима, који су у

сваком језику неизбежни, већ невештим кованицама и туђим

реченичним склопом. Најзад, тај проблем изискује и солидну

стручну спрему. Отуда је јасно што су при изради међуна

родне номенклатуре учествовали научници првога реда, јер

само они људи који се баве хемијом као науком, њенитворци

и изграђивачи, могу знати и осетити шта значе незгодна имена

кад се сваког дана морају безброј пута употребљавати или

толико пута написати.

Колико је ово питање пространо, и кад је у питању

наша номенклатура, види се по томе, што поред разних грана

хемија (неорганска, органска, аналитична, колоидна, физио

лошка, агрикултурна, електрохемија, хемиска технологија)

1) Панчић је од речи оцат направио придев о ца тни (оцатна кисе

лина), па тај облик употребљава и г. Станојевић. Међутим, правилније је

извести придев од основе наставком-ен, па рећи оштени– оцтена киселина

(сf маслена кис. и објашњење које је тамо дато).
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словенском и црквенословенскомјезику она је значила меша

пи(miscere)"). Oтуда иуМиклошићевом речнику шест словен

скихјезика, у коме је редактор за српскијезикбио Ст.Новако

вић, поред руске речи раствор стоје две наше речи:распавор,

смеша. Код Вука ова реч, (као и од ње изведене: растварати,

растварање), има три значења: 1) auflösen, solvo; 2)verdünnen,

diluo; 3) auftun, aperio“). Обично значење латинске речи

solutio, немачке Цsung, Auflösung исто је као наше речи рас

пвор. Француске речи solution и dissolution, енгл. solution и

dissolution такође друго значе у обичном говору а друго

у хемији – значење им је слично латинској речи solutio oд

које су изведене. Тако на пр. Французи кажу: la solution du

problème (решење проблема.) и la solution du sel marin (pa

створ кухињске соли), Немци: die Lösung eines Pгoblems и

die Lösung des Kochsalzes. Кад су дакле остали народи ре

чима, које су раније друго означавале и још данас означавају,

дали још једно ново значење, зашто и ми то да не учинимо,

особито кад за тај појам немамо друге речи, а ова наша реч

је, као што смо видели, потпуно еквиваленат сличних речи

код других народа. Према свему томе може се с правом рећи

да је код насу погледу ове речи учињен врло срећан избор.

Речи изведене од глагола попили неудесне су уопште за

горњи појам, јер ова реч значи: schmelzen; fondre; to melt;

to fuse; сплавитњ, а изведене речи као растоп, отопина, ра

стопина могу означавати само оно што је у вези с том фи

зичком појавом. За реч палили г. Маретић у свом Језичном

савјетнику каже да је провинциализам и да је бољеупотреб

љавати речи: топити, растопити, на пр. лој, олово и да је

место талионица, Schmelzofen, Schmelzhütte, боље: топионица.

Дакле оба ова израза: распавор (растворити, растварати, ра

стварање, растворљивост) и пошљење (топити, растопити, ра

стапати, растапање.) су потпуно наша, нисупровинциализми,

имају јасна и одређена значења, те их као такве треба за

држати, а све остале одбацити.

Напоменимо овом приликом да су изрази плачка (точка)

кључања и тачка пошљења у духу нашег језика и одговарају

сличним терминима код других народа (Siedepunkt, Schmelz

punkt; point d'ébulition, point de fusion; boiling point, mel

ting point; точка кипћнiи, точка плавленiи). Објашњење за

ове називе даће нам графичко претстављање на пр. тачке

кључања. Када загревамо неку течност (која наравно кључа

без распадања) њена температура расте све донде док не

1) Cf. OcTромировљ, Словарљ древниго славинскаго извика, С.-Петер

бургљ, 1899.–Востоковљ,Словарњ церковно-славинскаго извика,С.-Петербургљ,

1858. – Ђ. Даничић, Рјечник изкњижевних старина српских, Београд, 1864.

2) У овом последњем значењу, ова се реч не ретко чује у народу и

срета у књижевности. Тако А. Шантић почиње једну своју песму стихом:

„Призрене стари капије раствори“.
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почне да кључа. Крива којом бисмо то графички претставили

мења у том моменту правац и она тачка која означава про

мену криве у тренутку кад је течност почела да кључа на

звата је плачка кључања. Аналогно томе постали су називи:

пачка пошљења, пачка мржњења, криохидрапана (еутектична)

пачка, преображајна плачка (нем. Umwandlungspunkt, франц.

point de transformation, point de transition, енгл. transfогmation

point, рускиточка перехода),пачка упаљивоспи(Entflammungs

punkt, point d'inflammation, flath-point), изоелектрична плачка.

Према томе непотребне су кованице као: врелиште,талиште,

ледиште и др. Речи с овим наставком сасвим друго значе у

нашем језику (cf. огњиште, пристаниште, седиште, бојиште,

игралиште, шеталиште, чистилиште, итд.).

За реч пилак г. Маретић каже да је без потребе узета

из чешког језика, јер имамо своју реч приписак. Он даље

вели да та реч код нас значи газити, а не притискивати. Ради

свега тога треба је избацити из употребе онамо где се досад

употребљавала.

Место чешке речи плин (plyn) боље је употребљавати ин

тернационалнуреч гас којајекоднасвећ одомаћена. Ову реч је

прво употребио vanHelmonty свом делу Оrtus medicinaе пуб

ликованом после његове смрти 1648 г.: „hunc spiritum incogni

tum haetenus novo nomine gas voco“ (овај спирит, досад не

познат, називам новим именом гас). То је име он извео од

грчке речи убио: „halitum illum Gas vocavi, non longe a Chao

veterum secretum“ (назвао сам ову пару гас, јер се она једва

разликује од хаоса старих народа). Отуда нема никаква раз

лога да се та реч назива газ (према француском le gaz)").

Стога треба рећи: гасни, гасовит, гасометар (нем. Gasometer,

Gasbehälter; фр. gazomètre; енгл. gasometer, gasholder).

Реч легура, која је већ одомаћена и за коју немамо наше

народне речи, морамо задржати, иако није интернационална

како каже г. Станојевић (фр. aliage, енгл. alloy, тал. lega

одакле је направљена нем. реч Legierung, руски сплављ).

Сладор је без потребе скована реч поред наших речи

шећер и цукар, које су истина туђе али интернационалне: фр.

sucre, Taљ. zucchero, енгл. Sugar, нем. Zucker, лат. saccharum,

грчки sakcharon итд. Све те речи потичу од индиске речи

carkara (Маретић). Стога ову реч треба потпуно избацити из

хемиске терминологије.

За немачку реч Bunsenbrenner, der Bunsensche Brenner

или просто Brenner (фр. bec de gaz, bec brüleur, le brüleur

Bunsen; енгл. burner, the Bunsen burner; руски горњлка, бун

зеновскази горњлка) имамо две речи које долазеу обзир: пла

меник и грејалица. Реч пламеникпостојиу нашем народу, али

означава само једну врсту биљке (Rotlauf). Реч грејалица, по

*) У нашем језику већ постоји реч газ и означава плитко место где

се вода гази. С друге стране, прост свет по селима петролеум назива гасом.
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ред осталих значења, означава грејаоницу, земљани или ме

дени суд са жаром, мангал (Рјечник југ. А. зн. иумј),дакле

већ има значење скоро истоветно с оним што ова реч значи

у хемији. Мислимо да би се ова реч могла дефинитивно

усвојити за немачку реч Brenner. – Интернационалну реч

лампа (на пр. Davy-ева лампа) такође треба усвојити (нем.

die Lampe, pр. la lampe, енгл. lamp, руски лампа; ова реч

долази од грч. 2.брил,зубља, билеv, светлити). Оведверечи

не треба мешати, као што то неки писци раде, вероватно из

недовољног познавања значења једне и друге речи.

Реч скупина, која је узета из чешког (skupina), непо

требна је кад имамо наше речи: скуп, гомила, хрпа и одома

ћену интернационалну реч група (Маретић).

Речи својство и дејспво узете су из руског језика, али

су се толико одомаћиле да се могуупотребљавати исто онако

као и речи особина и деловање. Поред народне речи смеса,

која се тако исто говори и у руском (смћсњ), постоји и реч

новијег постанка смеша с истим значењем.

Реч топлина исправна је реч (као: ведрина, врућина,

брзина, црнина, чврстина), а тако исто и реч топлопа (као

чистота, сухота, красота, људскота).

Према Маретићу реч плечности не говори се нигде у на

роду. Напротив за реч пекућина мисли да није узета изчеш

ког (tekutina), већ да је направљена од придева текућ као и

врућина од: врућ. Он држи да је ова реч боља од речитеч

нoст. Ми сматрамо, да се обе ове речи могу подједнако упо

требљавати, јер се реч плечности потпуно одомаћила уједном

делу наше литературе како научне тако и белетристичне.

Реч зрак, према Ј. Бошковићу“), ни у старом ни у срп

ском не значи ваздух. Она значи, као и реч зрака, само ra

dius solis, Sonnenstranl. Oва реч и у Вукову речнику има

исто објашњење. Међутим Ивековић и Броз кажу, да поред

овог значења, она значи још и ваздух. Ми држимо да је у

хемији и физици треба употребљавати само у првом зна

чењу“). Према Маретићу поред речи ваздух може се рећи и

уздух, као што се каже васкрс и ускрс.

Хрватски писци по неки пут употребљавају чешку реч

сусплав (soustav) место интернационалне речи сисплема (грчка

òorijuо). Код нас се ова реч обично говори–а то без по

требе – према немачком, у мушком роду: систем (нем. das

System). Реч сустав треба избацити бар из научне термино

логије.

Међународне изразе криспал и мепал не треба уопште

преводити (неки писци пишу ледац место кристал, а одмах

1) Ј. Бошковић. О српском језику. Скупљени списи. Београд, 1887.

2) Има пуно речи у нашем језику које се, као зрак и зрака, говоре

двојако, на пр.: чађ и чађа, жеђ и жеђа, вођ и вођа, трак и трака, појав и

појава, порез и пореза, итд.

4
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затим: кристализује и сл.); тако исто треба дефинитивно из

бацити из употребе називе као: хлорир, оксидул и сл.

Aqua regiа (нем. Königswasser, фр. eau régal, енгл. aqua

regalis, pyc. царскаи водка) неки преводе са: краљевска вода,

краљевска водица. Међутим у нашем народу за највиши сте

пен истицања употребљава се реч цар (лав је цар свију жи

вотиња; дочекаше га како царски ваља и требује.), отуда и

код нас назив царска вода. Водица у нашем језику има два

значења: а) диминутив од вода и б) света, закрштена водица.

Немачкој речи verdampfen (eindampfen, abdampfen), ver

dunsten (фр. evaporer (s'), енгл. to evaporate) одговара наша на

родна реч испаравапи (се). Хрватиупотребљавају речхлапити,

исхлапити. У том делу нашег народа та реч значи исто што

и изветрити. Међутим се у Србији тако каже за човека који

на пр. у старости постане слаба разума (Вук). И заиста овај

глагол се у том значењу једино и употребљава у овом делу

нашег народа. Стога за те појмове треба усвојити називе: ис

паравати, испаравати се, испаравање (zurTrockene abdampfen,

évaporer à sec, to evaporate to dryness – испарити до сува;

in Vakuum verdampten испаравати у вакуму). Речи веприпи

или хлашили могли бисмо употребљавати за немачку реч

verwittern (Verwitterung), поред интернационалне речи ефло

ресцирапи (ефлоресценција)“).

За немачку реч verdünnen (die verdúnnte Lösungen) ми

имамо народну реч разблажипи (фр. diluer, étendre; енгл. to

dilute); кад је реч о гасовима онда треба употребити назив

разређен (разређени гасови, фр. raréfié).

Недопуштени су германизми преводити немачке речи:

fällen, Fälung, Niederschlag ca: обарати, обарање итд., јер ове

речи код нас сасвим друго значе, а за те појмове имамо наше

речи: таложити, таложење, талог. За немачке речи: zerlegen,

zersetzen, zerfallen ми имамо речи: разлагати, растављати, рас

падати се; коју ћемо од њих употребити зависи наравно од

смисла. Треба се сетити да Французи за све три немачке речи

имају само једну реч – (se) décomposer. Oчи такође за не

мачке изразе: Zerfall, Zerlegung, Zersetzung имају једну реч:

décomposition, а ми две: разлагање и распадање. Die doppelte

Umsetzung французи такође преводе са: double décomposition

(енгл. double decomposition), а ми са: двогуба измена.

Немци су реч валенца (валенција) превели са: die Wer

tigkeit. По угледу на њих неки наши писци такође преводе

ту реч и кажу ваљаност. Термин valencija je направљена реч

и она ни у француском ни у енглеском нема другогзначења

сем значења у хемији (фр. valence, енгл. valence, valency).

Њу је немогуће превести, а то је и непотребно. Наше речи:

ваљан и ваљаност не могу бити уопште употребљене у том

*) У народу се каже да се плави камен расцветава.
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смислу. Руси кажу такође валетностњ (још значностњ,атом

ностњ). Ради свега тога треба једино и задржати овај интер

национални назив. Маретић мисли, да наставак -енција у ре

чима латинског порекла не треба замењивати талијанским на

ставком -енца, те је прематоме боље говорити иписати:кон

ференција, коресподенција, диференција, супстанција, вален

ција,... него конференца, коресподенца,диференца, супстанца,

bзлснц31...

Према фонетским правилима наше ортографије, ми мо

рамо писати јон, јер тако и изговарамо, а не ион. Г. Буба

новић је у праву кад каже да га је требало назвати јонт.

Међутим како су сви народи усвојили први облик, то и ми

треба да останемо код тог назива.

Немци пишу реч дисоцирати са два и: dissozieren, тј.

они су на лат. основу ове речи додали наставак -ieren. Ту

реч тако пишу и неки наши писци (дисоциирати). Према осо

бинама нашег правописа, ми не можемо писати ову реч ни

са два (cc) ни са два(ши).Дакле миможемо само рећи:дисоци

рати, дисосирати или с нашим наставком: дисосовати (фр.

dissocier, енгл. dissociate).

Код колоидних раствора *) усвојени су називи сол (од

solutio) и гел (од gelatus). Номинатив множине од речи сол

исти је као од речи со, али је акценат различит. Стога те

речи треба и акцентовати, да би се избегла забуна, када по

смислу није јасно на који се појам мисли.

Вернер је молекуле амонијака који улазе у састав ме

тал-амонијачних једињења назвао амин, али за разлику од

амина у органској хемији ова реч се пише са два м (Ammin).

Међутим за нас, нарочито за оне који се служе ћирилицом,

чини се да је немогуће учинити ма какву разлику.

Количину топлоте која се ослобађа при хемиским про

цесима Немци називају Värmetőnung или kalorischer Effekt,

Французи кажу effet calorifique (effet thermique), Енглези са

loric effect, Руси тепловоћ зоффектљ. Код нас је био у упо

треби израз ушиворна поплопа, где је придев утворни изве

ден од глагола творити. Међутим Вук вели у свом речнику

да речи утвор, утвора, утворити се, значе исто што утвар,

утвара, утварати се. Дакле код нашег народа та реч има са

свим друго значење, стога и израз утворна топлота треба

заменити другим. Г. Станојевић предлаже да се усвојитермин

„реакцијска(спајна)топлота“. Незгода ових израза види се када

се на пр. каже реакциона (а не реакцијска! в. доцније) или

спајна топлота растварања, разблаживања или испаравања.

Ми држимо да треба узети интернационални назив и рећи:

пошлопни или kалорични (пермични) ефекапи. Напоменимо

*) Oц речи ко л' о ид придев је коло идан, колоидни и ту нам

није потребно узимати туђ адјектив колоицал, па од тог адјектива правити

наш облик.
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