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ГЛAСНИК ХЕМИСКОГ ДРУШТВА

БЕОГРАД

Нњига 17 1952 Свеска 1

Д-р Светозар Љ.Јовановић

На дан 6. децембра 1951,у 57-ој години живота, смртје отргла

с овог света д-ра Светозара Љ. Јовановића, професора Универ

зитета. Још до пре кратког времена у пуној творачкој снази и

моћи, он неочекивано оставља заувек нашу школу и науку, своју

Породицу, своје ђаке, своје другове и пријатеље.

Светозар Јовановић родио се 14 септембра 1895 г. у Уљми у

Банату од оца Љубомира Јовановића, учитеља и мајке Љубице,

рођене Риго, учитељице, па је ту учио и основну школу. Средњу

школу, реалку, завршио је у Вршцу и положио испит зрелости у

јуну 1914 године. После Сарајевског атентата отпочело је прого

 

 



њење Срба у целој Аустро-Угарској монархији, а кад је Аустро

- Угарска објавила рат Србији и напала је, онда је то достигло

врхунац. Срби су хапшени у масама, нарочито у Босни и Херцего

вини, Срему и Банату, и одвођени у тврђаве као што је Петро

варадин, Арад, Џекењеш, Вараждин итд., па сутако ухапсили и Св.

Љ. Јовановића 28 јула 1914 г. и одвели га у казамате Арадске твр

ђаве. Ту,узатвору, остаједо 18 марта 1915 г. када је интерниран

у Јазберењ (Jászberenj) код Пеште. Када је класа рођених 1895 г.

позвана у војску, њега враћају (15 маја 1915 г.) у Вршац на ле

карски преглед и регрутовање, али га лекарска комисија огла

шава за неспособна због левог ока које је као дете у игри повре

дио и на коме је само донекле видео. После тога понова је враћен

у Јазберењ, одакле му је по молби допуштено да буде интерниран

у Пешту где сеуписује на Техничку велику школу (хемиски отсек)

у јесен 1915 и остаје до 1917 г., када је, пошто је свршио курс

интендантске официрске школе, послат као ђак наредник („за

ставник“)у Албанију (Скадар) где остаје до слома Аустро-Угарске.

По завршетку Првог светског рата, Јовановић долази у Бео

град и уписује се на ондашњи Филозофски факултет (III група

наука са хемијом као главним предметом). У исто време са студи

рањем хемије он спрема и полаже припремни испит на машинском

отсеку Техничког факултета (1921 г.). Дипломски испит на Фило

зофском факултету положио је у јануару 1923 г. Следеће године,

10. октобра 1924, постављен је за суплента III Београдске гимна

зије, а годину дана доцније изабран је за асистента при катедри

хемије на Филозофском факултету и постављен септембра 1925 г.

Одто доба он остаје стално на Универзитету. Докторат је положио

1936 г. и он је први доктор хемије на нашем Универзитету.

После оснивања фармацеутског отсека при Медицинском фа

култету, он је изабран за доцента и постављен 6. маја 1940 г.

Месеца марта 1941 г. позват је на вежбу као резервни капетан

I класе, па га је тако и рат затекао, а већ 20 априла одведен је у

ропство у Немачку.

Вреди овде истаћи један интересантан детаљ из тога доба,

детаљ који јасно даје слику о карактеру С. Љ. Јовановића.

Када су га проводили кроз Београд, његова јединица је имала

мали одмор. Он је затражио да га пусте, било у пратњи било сама,

да се види са својом породицом. Немачки официр га јеупитао да ли

даје часну реч да ће се вратити. Јовановић је одговорио без предо
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мишљања: Да! И официр га је пустио. Јовановић је, и према тако

суровом непријатељу као што су били Немци, одржао задату реч и

вратио се.

Из ропства је пуштен 16 јуна 1942 г. на тражење Београдске

општине која је имала намеру да подигне фабрику за израду ле

кова. Како се С. Љ. Јовановић једини у Београду пре Другог свет

ског рата бавио израдом синтетичких лекова, то су њега тражили

за тај посао. Немци нису дозволили подизање ове фабрике, тако

да он даље није ни зват ради сличног рада, већ је као доцент Фи

лозофског факултета, на који је био премештен, дочекао свршетак

рата и ослобођење наше земље. По ослобођењу понова се вратио

као доцент (26 јуна 1945 г.) на Медицински факултет (фармаце

утски отсек); ускоро после тога изабран је за ванредног профе

сора Филозофског факултета, а за предмет хемиска технологија,

и постављен 28. јуна 1946 г. На том положајузатекла га је и смрт.

Јовановић се оженио још пре завршетка својих студија

(20-VIII-1920) са Јованком, рођеном Feigl, са којом је имао три

сина. Њихов први син умро је рано, у четвртој години живота

(1922—1926). Смрт овога сина, тада јединца (други се родио Тек

после смрти првога), био је тежак ударац за Јовановића који је

- то дете необично волео. И доцније, Јовановић је имао врло много

нежности и љубави према својој деци. Он је био готов на све

жртве и напоре не само да задовољи њихове потребе него и њи

ХОВe Xе.Ље.

Сем стручног и научног рада, Јовановић је волео веслање и

лов. Пре II Светског рата имао је свој чамац и у слободним часо

вима било рано ујутру или увече ишао би на веслање, а недељом

или празником одлазио је радоуловуколико би му то допуштале

прилике или обавезе на другој страни. Иначе је скоро све остало

време проводио у раду. Док је још био студент у Београду његов

школски друг који је заједно с њим становао затицао га је често

ујутру за столом где седи и ради. На питање зашто је тако рано

устао, он би одговарао с чуђењем: „Па, зар је свануло, а ја још

нисам ни легао?!“. И доцније, када је имао да се бори и са тешко

ћама материјалне природе, он би проводио читаве недеље и месеце

спавајући ноћу само 3—4 сата.

У затвору у Араду дошла му је била до руку нека немачка

књига од неколико стотина страна. У то доба Јовановић је знао

мало немачки, али је ту књигу прочитао више од тридесет пута,
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Les rapports, Cu:Fe (2), Cu:Fe (3), Cu:Fe (total) et Cu:AI

(tab. 3 et 2), établis à l’aide des résultats analytiques, augmen

tent à partir :de »liadide le plus dilué, atteignait un maximum entre

les concentrations d’acide de 3 et de 4% et diminuent ensuite.

Par conséquent, l’effet le plus sélectif aurait un acide avec

30—40 grs d’acide sulfurique par litre; c.-à-d. qu’on obtiendrait

avec des acides de ces concentrations des solutions qui contien

draient, à .part le cuivre, les autres constituants en quantités aussi

minimes que possible.

La vitesse de la dissolution et de l’extraction dru cuivre n’est

pas constante; elle varie avec la durée du traitement, de zéro

jusqu’à une vitesse maximum en diminuant ensuite. La vitesse

de dissolution de 'la malachite et sa solubilité sont plus grandes

que la vitesse de dissolution des (présents minéraux de fer et des

autres métaux, la vitesse maximum de dissolution du cuivre s’éta

blit, elle aussi, «plus rapidement que celle du fer. Cette différence

est la cause directe du rapport optimum. Après cet optimum le

rapport des vitesses de dissolution, exprimé par le rapport des

quantités extraites, commence à diminuer, parce que la vitesse

de dissolution du cuivre commence à diminuer également, tandis

que la vitesse de dissolution et d’extraction du fer augmente

toujours. Cette différence des temps pendant lesquels on atteint

la plus grande vitesse de dissolution est, en ce cas, aussi la cause

de ce que le rapport optimum s’établit à une‘ grosseur donnée du

grain et avec ce rapport entre le minerai et l’acide, justement

avec une quantité [insuffisante d’acide. Le rapport entre les surfa

ces actives des minéraux de cuivre et de fer dans les grains mêmes

influe d’une façon considérable sur le degré d’extraction et les

rapports qui s’établissent expérimentalement.

La quantité d’acideconsommé pour la dissolution du cuivre

est, pour toutes les concentrations étudiées, plus grande que pour

les autres constituants du minerai ayant sa valeur maximum avec

une solution de 3—4% d’acide. La consommation de l’acide à la

dissolution du fer est tout à fait différente pour Fe (2) et Fe (3).

Le fer bivalent participe déjà en acides très dilués, par exemple

à 1%, avec 15% à la consommation totale de l’acide, tandis que

le fer trivalent consomme très peu d’acide jusqu’à un acide à 4%

environ; à partir de cette concentration-ci la consommation com

mence à augmenter. Ainsi que le fer bivalent l’aluminium, quoique

d’une façon moins prononcée, consomme aussi de l’acide sulfu
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rique, même des solutions des plus diluées. La consommation de,

l’acide augmente brusquement entre les concentrations de 3—4%

d’acide en diminuant lentement avec 'lfa oomenmnamiosn à‘ partir

d’un acide à 6%. Dès `les premières minutes du traitement plus

de 60% d’acide utilisé est OOnsomlmé à la dissolution du cuivre

(ta'b. 6). .

En extrrayant le minerai par un acide sulfurique à 6% plus

de 89% de la teneur totale en cuivre passent en solution pendant

les premières 15 minutes (tab. 5 et fig. 3) en montant au cours

des 6 heures suivantes à 91,5% et en atteignant après 24 heures

92,5% (tab. 2). S’appuyant sur d'intensité de la réaction et sur

les résultats obtenus on peut conclure, d’une façon bien certaine,

que dans les conditions statuées la durée nécessaire du traitement

pour i’ext-raction de quantités de cuivre aussi grandes que possible

pourrait être même en dessous de 15 minutes. Par conséquent il

ne s’agit pas, chez. le minerai en question, de la durée la plus

favorable du traitement en tant qu'on ne tâche pas d’obtenir une

extraction pratiquement quantitative; le problème consiste plutôt >

en ce qu’il faut utiliser la grande vitesse de dissolution et d’extrac

tion du cuivre et qu’on doit interrompre l’extnaction à temps avant

que les métaux solubles, accompagnant le cuivre, commencent à

passer en solution en plus grandes quantités.

Du fer bivalent 50% passent en solution au cours des pre

mières 15 minutes; après 6 heures son degré d‘extraction atteint

59% environ, ne changeant plus jusqu'à 24 heures de traitement.

En même temps du fer trivalent 2% environ passent en solution

et après 6 heures la solution en contient 6% environ.

Suivant ces propriétés «du 'fer et nos constations précédentes

on pourrait généraliser les résultats en ce sens qu’ii n’est pas

essentiel de savoir si .le minerai con-tient du fer et combien il en

contient, mais, avant tout, sous quelle forme il s’y trouve. Il paraît

que ce soient surtout les composés de fer bivalent qui se dissolvent

très facilement et rapidement dans l’acide sulfurique dilué et qu’en _

cas de présence de fer trivalent dans le minerai il n’y la pas de

danger que dequantités significatives en passent en solution.

Le rapport entre le cuivre et lles, autres composants du minerai

est le plus favorable pendant les premières minutes du traitement

en diminuant constamment avec la durée du tnaitement. Par con

séquent les plus favorables conditions seraient en ce qui concerne

la concentration de l’acide et la durée du traitement (tab. 6) un
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aoidle aussi dilué et une durée du traitement aussi courtes que

possible. Les deux conditions agissent dans le sens de l’utilisation

de la. grande vitesse de disso‘nition et d'extraction du minerai de

cuivre et de la diminution de la quantité, d’ailleurs relativement

petite, de fer dans les solutions obtenues.

Avec l’addition trois fois répétée d’un acide à 2% on obtient

après 24 heures un degré d‘extraction près de celui qu’on obtient

par un acide à 6%. Avec l'addition deux fois répétée d’un acide

à 2% l’effet final après 16 heures est le même qu’avec un acide

à 6% après 24 heures (tab. 8 et 2). Le navpport entre le cuivre et

les autres constituants du minerai qui s‘établit dans un acide à 2%

empire sensiblement par une nouvelle addition d’acide et après la

troisième addition s’établissent principalement les valeurs qui

correspondent aux rapports dans un acide à 6% «après 24 heures.

Du comportement du minerai dans ces conditions on peut conclure

que l’effet favorable d’acides dilués ne se maintient pas chez un

matériel partiellement traité à cause du rapport changé entre les

surfaces actives du minéral dans les grains mêmes (tab. 10).

Sous l’action d‘acides de concentrations différentes, qui con

tenaient la même quantité d’acide sur une quantité déterminée

de minerai, le degré d’extraction du cuivre avait augmenté dans

des acides plus concentrés, tandis que le degré d’extraction du fer

n’natvait :pas changé pratiquement; c’est [pourquoi le rapport Cu:Fe

n’a pas seulement maintenu sa valeur favorable des acides plus

dilués, mais il a, de plus, changé en faveur du cuivre. Le concept

original du rôle décisif de la quantité d’acide utilisé s’est confirmé,

ainsi que de l’utilité d’un traitement avec des quantités stéchiomé

triquement insuffisantes :d’acide sulfurique. On peut, par consé

quent, constater le plus favorable rapport Cu:Fe aussi dans des

acides plus concentrés lawec des quantités insuffisantes d’acide

sulfurique pour la dissolution de la quantité totale du cuivre. Le

traitement de la gangue contenant encore de 0,2 à 0,3% de cuivre

est une question d’analyse économique.

Après cal-cination du minerai à une température de 520° envi

ron drurant juqu’à 4 heures la solubilité du fer diminue considé

rablement, mais en même temps la solubilité du cuivre diminue

aussi sensiblement. La solution obtenue contenait moins de 1%

de fer (tab. 11). En dépit de da sensible diminution de la solubilité

. du cuivre le changement du rapport Cu:Fe était bien considérable,
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étant après une calci-nation de 4 heures cinq fois plus grand en

faveur du cuivre (tab. 12). ’

L’extraction [de oe marteniei par ume solution d’aoildle sulfureux

dilué ne présente aucun avantage.

Par électrolyse des solutions obtenues, jusqu'à une concentra

tion en «dessous idle 18 grs. (de Cu pair «Litre, avec une quantité

initiale de 0,58 grs. de Fe (3) .par litre, dans des conditions nor

males de travail, avec des cathodes en cuivre et des anodes en

plomb, on obtient du cuivre cristallin, avec un rendement en

courant de plus de 70%, à une concentration finale'de 4,21 grs.

de Fe (3) par litre. Le cuilvre cathodique obtenu ne contenait

moins de 99,87% -de Cu.

Heogmad. Ecole pollyl‘bœ ` ue.

Faculté de technologie. institut

de Chimie physique et d’Elect-rochimie

' Manuscrit reçu le 12 novembre 1951.
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О3,4-бис-(бензимидазил-(2))-пиридину

ОД

Боривоја Бастића

Из истопљене смеше, која се добије загревањем екви

молекулских количина хинолинске киселине и о-фениленди

амина на 130°—140° Бистрицки и Лeko“) су, поред осталог,

изоловали једно базно једињење т. топ. 313“, које су они

схватили као 3-(бензимидазил-(2)]-пиридин.Доцније су Леко

и Димитријевић“) доказали, да јето 2,3-бис-(бензимидазил

-(2)]-пиридин и да је он настао кондензацијом једног моле

кулахинолинске киселине са два молекула о-фенилендиамина

уз издвајање 4 молекула воде.

Из истопљене смеше, која се добија загревањем екви

молекулских количина цинхомеронске киселине и о-фенилен

диамина на 170—200°, може се, поред осталог, изоловати

и једно базно једињење т. топ. 325°. Оно је постало слично

2,3 бис-(бензимидазил-(2)}-пиридину, кондензацијом једног

молекула цинхомеронске киселине са 2 молекула о-фенилен

диамина уз издвајање 4 молекула воде:

-- (92“ S.

СЕН,N +2Cefia(NHa),–>СЕНАМ INH (I)

Scooн В) n(3), уг.

СЗ. ЖСан,
N

Структура се потврђује и тиме, што се ово једињење

можедобити и топљењем 4-(бензимидазил-(2)]-пиридин-кар

бонске киселине-(3)“) са о-фенилендиамином. Из истопљене

смеше лако се даје издвојити једињење, које сетопи на 325°

и које помешано са једињењем изолованим из смеше, после

Топљења цинХомеронске киселине са о-фенилдиамином, не

показује снижење тачке топљења.

сном” SNH’ +ciji. ONHo-> 0)

COOH (B) -

3,4-бис-[бензимидазил-(2)]-пиридин може се добити и

дејством о-фенилендиамина на лактам 4-(бензимидазил-(2)]

пиридин-карбонске киселине-(3). Ова је реакција извршена

у бензоловом раствору, при чему се најпре отвара лактамски

5
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прстен и ствара 2-амино-анилид4-(бензимидазил-(2))-пиридин

карбонске киселине-(3)“) а даља кондензација у 3,4-бис

Iбензимидазил-(2)]-пиридин, уз издвајање воде и затварање

прстена, постигнута је кувањем у глацијалној сирћетној

IКИCeЉИНИ.

M.— N

i „Хан, i „Хсн.
|-N Č | N/

ZS Хco +Caf, (NH2),–> ZS Жеомн Caff. NH2→ (I)

| |

NN/. NNA

При одређивању тачкетопљења 2-амино-анилида 4-{бен

зимидазил-(2)}-пиридин-карбонске киселине (3) у капилари

опажа се да супстанца убрзо, пошто се истопила на 241

243“, поново очвршћава на нешто вишој температури и да

се онда топи тек на 325“), јер 2-амино-анилид 4-(бензими

дазил-(2)]-пиридин-карбонске киселине,(3) губи при загревању

молекул воде, при чему се затвара прстен и тада настаје

3,4-бис-(бензимидазил-(2)]-пиридин, који се топи на 325°.

Делујући алхохолним раствором сребронитрата на 3,4

бис-(бензимидазил-(2)]-пиридин постаје среброва со састава

C,H,N,Ag., у којој су водоникови атоми, везани за азот

у оба имидазолова прстена, замењени сребром.

Експериментални део

Добијање 3,4-бис-(бензимидазил-(2)/-пиридина из цинхо

меронске kuселине о-фенилендиамина.

Еквимолекулске количине цинхомеронске киселине и

о-фенилендиамина добро се трљањем измешају и ставе у

епрувету. Епрувета се унесе у парафинско купатило које се

загрева постепено до 170°, где почиње реакција. Потом се

уз непрекидно постепено загревање температура повиси до

200° и загрева, све док не престанеиздвајањемехура.Реак

циони продукт се раствори у анхидриду сирћетне киселине

и кува око 10 минута. По охлађењу искристалише жуто

обојени лактам4-(бензимидазил-(2)) пиридин-карбонске кисе

лине (3), који се оцеди, а раствор концентрише, да би се

на тај начин готово сва количина лактама издвојила при

хлађењу. Потом се раствор постепено разблажи водом и

додатком амонијака, на топло, таложи 3, 4-бис-{[бензимида

зил-(2)]-пиридин. У циљу чишћења сиров продукт сезагрева

њем раствори у пиридину уз додатак животињског угља,

оцеди и по охлађењу таложи водом. Прекристалисан из веће

количине алхохола топи се на 325°. O,0181 gr супстанце

сушене 4 часа на 110°(746 mm Hg, t.– 22°)дало је 3,68 ml N.

За С,Н,N, израчунато 22,50%,N, нађено 22,78%.
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Добијање 3,4-бис-/бензимидазил-(2)/-пиридина из 4-(бен

зимидазил-(2)/-пиридин-kapбонске kuселине-(3) и о-фенилен

диамина.

4-(бензимидазил-(2)]-пиридин-карбонска киселина -(3),

коју су добили Лeko и Бастић“)дејствомразблаженог кали

јумхидроксида на лактам 4-(бензимидазил-(2)}-пиридин-кар

бонске киселине-(3), добро се измеша са еквимолекулском

количином о-фенилендиамина и загрева у парафинском купа

тилу. Реакција почиње на220°узпенушање.уследиздвајања

воде. Продукт реакције се раствори у врелом анхидриду

сирћетне киселине, потом пажљиво разблажи водом и на

топло таложи амонијаком. Прекристалисавањем талога из

алкохола уз додатак животињског угља добију се бели.

кристали, који под микроскопом показују облике карактери

стичнеза кристале дибензимидазилпиридина;топе се на 325°.

Када се они помешају са кристалима дибензимидазилпири

дина, који је изолован из смеше, после топљења цинхоме

ронске киселинеса о-фенилендиамином, недолазидо снижења

ТаЧКС ТОПЉеЊa.

Добијање 3, 4-бис-(бензимидазил-(2)/-пиридина из лаk

пама 4-(бензимидазил-(2)/-пиридин-kapбонске kuселине-(3) и

о-фенилендиамина.

Најпре се добије 2-амино-анилид 4-(бензимидазил-(2-)

пиридин-карбонске киселине-(3), онако како га је добио

Бастић“), загревањем лактама 4-(бензимидазил-(2)]-пиридин

карбонске киселине (3) и вишка о-фенилендиамина више

часова у раствору бензола, из кога се издваја као нера

створан талог. Добијени продукт, опран бензолом и осушен,

раствори се уз загревање и прокува у глацијалној сирћетној

киселини. Потом се таложи амонијаком. Прекристалисан из

разблаженог алкохола, уз додатак животињског угља,топи.

се на 325°. Помешан са кристалима дибензимидазилпиридина,

који је добијен и на један и на други претходни начин, не

показује никакву депресију приликом топљења у капилари.

Добијање среброве соли 3, 4бис-(бензимидазил-(2)/

пиридина.

0,4 gr дибензимидазилпиридина раствори се у 50 ml

96-9%, алкохола и дода 10 ml. концентрованог амонијака, па

затим загреје до кључања. Тај се раствор постепено дода

уз мешање врелом раствору од 1 gr сребронитрата у 5 nul.

воде и 25 ml 96-9% алкохола. Одмах се издваја тежак бели

талог, који се по охлађењу оцеди, испере водом, којој се

дода неколико капи амонијака и најзад алкохолом. Принос

0,66gr. (75%, од теориског).

0,2011gr супстанце дају 0,0817gr сребра

0,2047.gr супстанце дају 0,0833gr сребра.

40,65%,
За С,Н, М.,Ag, израчунато 41,08, а нађено ZUTTI, Ag
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И З В О Д

Топљењем еквимолекулских количина цинхомеронске

киселине и о-фенилендиамина добијено је базно једињење

тачке топљења 325° 3,4-бис-(бензимидазил (2)}-пиридин.Ње

гова је конституција доказана на тај начин, што се оно

могло добити, како топљењем 4-(бензимидазил-(2)}-пиридин

карбонскекиселине-(3) са о-фенилендиамином,тако идејством

о-фенилендиамина на лактам 4-(бензимидазил-(2)}-пиридин

карбонске киселине (3), загревањем више сатиу бензоловом

раствору, при чему се најпре ствара 2-амино-анилид 4-(бен

зимидазил-(2)}-пиридин-карбонске киселине-(3), који кувањем

у глацијалној сирћетној киселини прелази у 3, 4-бис-(бензи

мидазил-(2)}-пиридин. Ради даље карактеризације овог једи

њења, начињена је среброва со састава: С. Н., N.,Ag,.

Завод за Органску хемију

Технолошког факултета у Београду

Примљено августа 1951

S U M M A R Y

3,4-bis-(benzimidazyl-(2))-pyridine

by

Borivoyé Bastić

By melting of equimolecular quantities of cin:homeronic

acid and o-phenylenediaminethe 3,4-bis-(benzimidazyl-(2)) руri

dine (I) isformed amongthe others products. Melting point325°.

The constitution is proved in two ways: 1) the compound is

obtained by melting the 4-(benzimidazyl-(2))-pyridine-3-carbo

хуlic acidwith o-phenylene diamine; 2) by acting of o-phenylene

diamine on the lactam of4-(benzimidazyl-(2)]-pyridine-3-carbo

хуlic acid the o-amino-anilide of the acid is obtained, which

by melting goes over inthe 3,4-bis-(benzimidazyl-(2)]-pyridine.

Faculty ofTechnology, Belgrade ----

Institute for Organic Chemistry

Received, August 1951
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ИЗ СРПСКОГ ХЕМИСКОГ ДРУШТВА

годишњи извештај

Двадесетосмог јануара 1952 године одржана је редовна годи

шња скупштина Српског хемиског друштва у амфитетатруТехно

лошког факултета Техничке велике школе у Београду са овим

дневним редом:

1) Бирање претседника, записничара и два оверача записника;

2) Читање извештаја о раду друштва у 1951 години:

a) Извештај Управног одбора

б) Извештај благајника

в) Извештај Надзорног одбора;

3) Дискусија о поднетим извештајима;

4) Давање разрешнице Управи за рад у протеклој години;

5) Одређивање смерница рада иутврђивање буџета за наредну годину;

6) Бирање. Управног, Надзорног и Редакционог одбора за наредну

годину;

7) Разно.

Скупштина је отворена један час доцније од заказаног вре

мена на основу чл. 15 Друштвенх правила. У 18 часова проф.

д-р. А. Леко отвара скупштину и предлаже за претседника скуп

штине Светолика Дреновца, дипл. хем. Скупштина једногласно

усваја предлог. --

Претседник С. Дреновац предлаже за записничаре инж. Вла

димира Алмажана и инж. Велимира Цанића, а за оверачезаписника

д-р Радивоја Живадиновића и Матију Шуговића, што Скупштина

једногласно прихвата.

Претседник даје реч секретару Друштва инж. Слободану Кон

чар-Ђурђевићу који чита извештај Управног одбора о раду у про

теклој години. _

Од фебруара 1951 год. до јануара 1952 год. одржано је 12

редовних састанака:

1) 5-III-51 Д-р инж. П. С. Тутунџић и инж. С. Ђорђевић: Електрична

проводљивост природних минералних вода. — V. Минералне

воде Пећске Бање.

Присутно 84 особе.

2) 5-III-51. Д-р В. Мићовић и М. Љ. Михаиловић: Редукција ацетилен

ских киселина помоћу литијум-алуминијум-хидрида;
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3) 2-IV-51

4) 3-V-51

5) 4-VI-51

Д-р инж. П. С. Тутунџић и инж. С. Ђ. Ђорђевић: Електрична

проводљивост минералне воде Сијаринске Бање.

Присутно 80 лица.

Инж. Олга Ђурковић: О животу и раду Живојина Јоцића;

Инж. Б. Бастић: О 2-(y-пиридил)-бензимидазолу;

Д-р Сретен Шљивић: Одређивање малих количина олова

флуоресценцом, и

Инж. Ђорђе Димитријевић: Ипатјевљева лабораторија за

високи притисак и катализу на Нортвестерн Универзитету

(с. а. д.).

Присутно 160 лица.

Д-р А. Леко и инж. Б. Бастић: О кондензационом продукту

између цинхомеронске кисилине и о-фенилендиамина;

Инж. С. Кончар—Ђурђевић: Извештај о седници Координа

ционог одбора хемиских друштава ФНРЈ, одржаној у Бео

граду 13 и 14 априла 1951 год.;

Инж. А. Косицки: Зависност између доње топлотне моћи и

количине ваздуха потребног за сагоревање чврстог горива.

Инж. Б. .Бастић: О отварању прстена лактама 4-(бензими

дазил-(2))-пиридин карбонске киселине -(3) и о 3,4 - бис

(бензимидазил(2) 1-пиридину.

Инж. С. Кончар-Ђурђевић и М. Митровић: Испитивања

граничног слоја при кретању флуида помоћу атсорпције.

Присутно 84 лица.

6) 20-VI-51. Dr. Paul Wenger, као гост: Улога микрохемиских реакција

у модерној техници анализа.

Присутно 150 лица.

7) 22-VI-51. Dr. Paul Wenger, као гост: Аналитичка хемија у савременој

8) 28-VIII-51

науци.

Присутно 115 лица.

Dr. P. E. Krugelis, као гост: О нуклеинским киселинама.

Присутно 80 лица.

9) 10-IX-51. Д-р инж. П. С. Тутунџић и инж. С. Младеновић: Куломе

10) 1-Х-51

триско квантитативно одређивање тиосулфата јодом, и

Добијање волуметриских раствора јода електролизом.

E. Доброцветов: О једном новом начину одређивања титра

калијумбихромата.

Присутно 72 лица.

Д-р инж. П. С. Тутунџић и инж. Ј. З. Аљанчић: Електро

металуршка испитивања домаћих оксидних бакарних руда.

— IV. Бакроносни црвени пешчари Источне Србије.

Д-р А. Хоровиц: Справљање карбоксиметилцелулозе од

индустриских отпадака вискозе и Котонина.

Д-р А. Леко и инж. В. Цанић: О растварању калаја у пер

хлорној киселини.

Присутно 80 лица.

Д-р инж. П. С. Тутунџић и инж. Г. В. Павловић: Електро

металуршка испитивања домаћих оксидних бакарних руда.

— V. Бакроносни пропилитисани андезити Источне Србије.

Д-р Вукић Мићовић: Извештај са прославе Америчког хеми
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ског друштва, ХII-ог Међународног конгреса за чисту и

примењену хемију и ХVI Међународне уније за чисту и

примењену хемију.

Присутно 100 лица.

12) 3-XI-51. Инж. С. Кончар-Ђурђевић: Атсорпција под хидродинамички

одређеним условима. II. Зависност интензитета обојења од

брзине протицања флуида.

Инж. Душан Живановић: Одређивање волфрама.

Присутно 46 лица.

Док је 1949 год. дато 11 реферата, 1950 шеснаест, дотле је

1951 изнето 24 реферата. У 1949 год. састанцима на којима су

реферисали домаћи аутори присуствовало је просечно 60 особа,

1950 год. 68 a 1951 год. 88 посетилаца просечно.

D-r. Paul Wenger изЖеневе био је гост Технолошког факул

тета у Београду, али на његова предавања су позивани писмено и

преко штампе и наши чланови.

И ове године је Управа у заједници са Друштвом инжењера

и техничара хемиско технолошке струке НР Србије организовала

циклус предавања под заједничким именом „Настава хемије“. У

овом циклусу одржано је 5 предавања:

1) 21-V-51. Д-р Боривој Стевановић: Тестови у настави хемије.

Присутно 50 лица;

2) 18-VI-51 Миленко Милић: Какво место у настави треба да заузме

хемија у гимназији.

Присутно 62 лица;

3) 22-Х-51. Инж. Даница Безуховић: Настава хемије за средње школе

хемиско-технолошког смера.

Присутно 36 лица;

4) 19-XI-51. Д-р Вукић Мићовић: Настава хемије на универзитетима.

Присутно 60 лица;

5) 17-XII-51. Инж. Слободан Кончар-Ђорђевић: Хемиско инжењерство на

TeХНИЧКИМ ВеЉИКИМ ШКОЛаМа.

Присутно 44 лица. -

Овај циклус предавања је просечно посећивало 50 особа што

према просечној посети од 130у 1949 год. и 78 особа у прошлој

години указује на слабо интересовање за питања која су у овом

циклусу третирана. ----

И поред свих тешкоћа које су биле везане за штампање на

ших публикација,утоку 1951 год. отштампан језнатно већи број

табака него што је то у ранијим годинама учињено. Док се од

1944. године до закључно 1948 год. штампало просечно око 20

табака годишње, 1950 године 38, дотле је у 1951 години отштам

ПанO 59 табака.
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1951 године изашао је из штампе Јубиларни број Гласника

хемиског друштва поводом педесетогодишњице друштва (на 20

штампаних табака у 2.000 примерака од којих 500 примерака на

бољој хартији). У Јубиларном броју објављен је 21 рад, од тога

7 радова страних научника (из С.А.Д., Француске, Швајцарске,

Пољске и Бугарске) и 14 домаћих (6 из Загреба, 1 из Љубљане и

7 из Београда).

До краја децембра 1951 год. изашле су из штампе 3 свеске

„Гласника“ (свака по 5 штампаних табака) и то:

Књига ХVI, свеска 1 са 6 оригиналних радова (10 сарадника)

Књига ХVI, свеска 2 са 5 оригиналних радова ( 7 сарадника)

Књига ХVI, свеска 3 са 8 оригиналних радова (11 сарадника)

Књига ХVI свеска 4 почела је да се слаже децембра 1951

год. Она садржи 7 оригиналних радова са 9 сарадника.

У књизи ХVI укупно је објављено 26 оригиналних радова на

којима је радило 37 сарадника, од којих се готово једна трећина

први пут појављује са својим радовима било уопште, билоу нашем

часопису.

У 1951 години изашле су из штампе свега 3 свеске Хемиског

прегледа, ма да је материјал спремљен и за остале три свеске. У

1951 години Преглед се штампа у 800 примерака. Претплата на

Преглед због штампарских трошкова подигнута је са 120 на 240

динара. Број претплатника се повећао на 397. У објављене три

свеске отштампано је 13 већих чланака и радова и то из теорије

хемије, из наставе хемије, из технике извођења огледа, о про

блемима наше хемиске индустрије, затим реферати из појединих

области хемије. У рубрици „Новости из науке и технике“ објав

љено је 37 мањих или већих приказа. Поред тога објављено је

још неколико приказа и реферата са стручних саветовања и из

ложби. Преостале три свеске—4, 5, и 6 садржаће приближно исти

број радова. --

У току 1951 год. отштампани су рукописи: „Угаљ као извор

енергије и хемиска сировина“ (6 штампаних табака) од З. и Ј.

Аљанчића и „Наша храна“ (9 штампаних табака) од д-р Милке

Радоичић и д-р Р. Живадиновића.

Током 1951 године Српско хемиско друштво примило је за

размену 177 свезака од 27 разних часописа из иностранства и 24

свеске од7часописа из нашеземље.Утоку 1951 год. у библиотеку

је ушло 27 домаћих књига из свих области хемиске литературе.
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Наставна секција Српскогхемиског друштва одржала јеу овој

години 6 пленарних седница. На првој од седница одржао је дипл.

хем. Слободан Ристић последње предавање из циклуса „Теориске

и експерименталне основе модерне атомистике.“

На осталим седницама Наставне секције дискутовало се о про

блемима и тешкоћама на које наставници наилазе у своме раду, о

начину како да се уклоне, о плану и програму наставе хемије, о

помоћи млађим наставницима у експерименталној настави, оуџбе

\ницима, о обиму појединих одељака из наставног градива.

Секција за популаризацију хемије у току 1951 године није

на свима пољима своје делатности показала исту активност.Утоку

1951 год. одржана су ова популарна предавања:

Д-р А Леко „Поводом открића нових елемената“ преко Радио

Београда и „Lavoisiег, оснивач модерне хемије“ на Коларчевом

универзитету;

Д-р инж. П. С. Тутунџић „Хемија—творац нових материја“

преко Радио Београда и „Атомска енергија у служби човечанства“

на Народном универзитету VII рејона;

Д-р А. Хоровиц „На чему је човек писао током векова“ на

Народном универзитету VII рејона.

Поред тога наши су чланови одржали још четири научно

популарна предавања преко Радио Београда. -

Одбор за Енциклопедиски речник је прикупљених 15.000 пој

мова прекуцаних у 3 примерка ставио на расположење члановима

Редакционог одбора да изврше потребну селекцију.

Трећа година рада Подружнице у Новом Саду протекла је у

интензивном раду. Бројно стање чланства је и ове године остало

исто са укупно 31 чланом, пошто се број хемичара и хемиских

техничара у Новом Саду у међувремену није битно променио.

Пошто је Подружница током ове године званично пријављена то

њена предавања од ове године имају право јавности.

У циљу стручног уздизања свога чланства Подружница је то

ком 1951 год. приредила следећа предавања:

1) Четрдесет година у хемиској индустрији — Инж. Ваго Јулијо.

2) Вода за биолошко мочење кудеље — Инж. Слани Људевит.

3) ACHEMA IX— Инж. Кончар-Ђурђевић.

4) Хемизам пијаћих вода — Инж. Марић Тамара.

5) Цепање уранског језгра — Малчић Стеван.

6) О хемиском инжењерству — Инж. Кончар-Ђурђевић.
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Предавања су била пропраћена живом дискусијом са просеч

ном посетом од око 50% чланова подружнице.

1 октобра 1951 год. основана је Подружница у Нишу.Учлан

ство сеуписало 18лица, од којих око 50% присуствује састанцима.

При оснивању Подружнице инж. С. Кончар Ђурђевић одржао је

предавање: „Атсорпција под хидродинамички одређеним условима;

II. Зависност интензитета обојења од брзине протицања флуида.“

Према извештајима чланова Управе подружнице постоји нада

да ће Подружница поћи путем правилног развитка.

Да би се члановима наших подружница омогућило што живље

учешћеу хемиском животууопште, Управа Српског хемискогдру

штва шаље у Подружнице на извесно време часописе које прима

за размену и сноси један део путних трошкова извесном броју

чланова које позива у Београд да би присуствовали значајнијим

ПредавањИМa. - --

Утоку 1950 године основан је Координациони одбор хемиских

друштава ФНРЈ. Задатак овог одбора је да координира рад свих

хемиских друштава у земљи. У току 1951 године рад Координа

ционог одбора у коме је Српско хемиско друштво заступљено са

два стална члана и даље је усмераван на извршење постављених

задатака. Мада се овај одбор још увек налази у периоду свога

образовања ипак се са доста оптимизма смеју очекивати позитивни

резултати његовог рада. Сматрамо да је потребно да напоменемо

да је благајна Координационог одбора припојена из чисто админи

стративних разлога благајни Српског хемиског друштва, с тим да

њоме можеда располаже само Координациони одбор. У благајни и

у књиговодству Српскогхемискогдруштва води сезасебна рубрика

Координационог одбора, мада се новац налази на текућем рачуну

Српског хемиског друштва.

У чланство Српског хемиског друштва уписан је укупно 391

члан. Од тога броја Друштво у Београду има 354 члана, Подруж

ница у Новом Саду 31 члана, а Подружница у Нишу 18 чланова.

Утоку 1951 год.у Друштво сеуписало 34 нова члана.

Да би с једне стране активисало неактивне чланове Друштва

и да би с друге прикупило дужну чланарину од чланова који је

нису плаћали, Управа се поново сваком члану писмено обратила

с молбом да измири своју дужну чланарину. Међутим још увек

известан број чланова није се одазвао овој својој обавези. Дели

мице потешкоћу у општењу са члановима чине промене адреса о

чему нас чланови не обавештавају. И нередовно излажење часо
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писа претставља знатне тешкоће у раду Управе у вези са чла

(нOBИМ2. - -

Током 1951 год. Српско хемиско друштво је изгубило једног

свог члана, који је био и члан Управе: д-р Светозара Јовановића,

професора Универзитета. --

Да би се дошло до што тешње сарадње са Друштвом инже

њера и техничара хемиско технолошке струке НРС, Управа Срп

ског хемиског друштва је кооптирала у току године члана Управе

овога Друштва, инж. Милана Лазаревића. Сарадња са овим Дру

штвом огледа се нарочито, као и прошлих година, у одржавању

заједничких састанака.

Управни и Надзорни одбор током 1951 године одржао је 6

седница, поред неколико ужих састанака Претседништва.

Извештај о стању благајне прочитала је инж. Зора Марковић.

Дипл. хем. Светолик Дреновац прочитао је извештај Надзор

ног одбора о прегледу рачуна, рачунскихдокумената и благајничке

КЊИГе. --

По саслушању свих извештаја скупштина их је без примедбе

примила и дала разрешницу старој Управи.

У име старе Управе инж. Кончар-Ђурђевић прочитао је на

годишњој скупштини предлог плана рада Друштва за 1952 год.

План рада Друштва за 1952 год. гласи: * -

1) Организациони сектор

a) Повисити број чланова на 400 и истовремено уредити питање

дуговања чланарине. -- --

б) Основати подружницу у Зрењанину; са оснивањем нове

Подружнице приступиће се изради плана за њу, водећи рачуна

о општим задацима Друштва, као и о посебној проблематици

саме подружнице. -

в) Наставити са прикупљањем хемиске литературе на нашем

језику, а нарочито оне која претставља историски материјал,

као и сепарата југословенских научника — хемичара.

г) Повећати размену публикација са иностранством за 5часописа.

д) Организовати Састанак хемичара НР Србије.

ђ) Обратити изузетну пажњу повећању броја претплатника за

Хемиски преглед и Гласник хемиског друштва.

2) Научно-стручни сектор

a) У циљу стручног уздизања својих чланова и давања могућности.

-- за изношење оригиналних радова и за дискусију по њима, орга

- низовати стручне састанке једанпут месечно на којима ће се

i читати, односно приказивати оригинални радови, мишљења и

-- запажања. Настојати да дискусија при томе буде што шира;
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б) Организовати циклус од 5—6 предавања. По могућству у првом

полугодишту одржати најмање два предавања из овог циклуса;

в) Приказивати поједине публикације у Хемиском прегледу;

1 г) Издати 4, а ако је потребно и 6 свезака Гласника хемиског

друштва;

i д) Издати 6 бројева Хемиског прегледа;

ђ) Наставити са израдом рукописа Хемиског енциклопедиског

речника;

е) Спремити и отштампати рукописе: „Историјати хемије“ који су

реферисани на I Саветовању хемичара НР Србије. Отштампати

рукопис: „Књижевна и научна сарадња Југословена у развитку

хемије“ од професора А. Станојевића;

ж) Третирати привредну и наставну проблематику кроз Хемиски

преглед;

з) Помоћи привреди у разради перспективног рада хемиске инду

стрије у НР Србији, дискусијом, чланцима и одржавањем

посебних састанака посвећених овоме питању. --

3) Наставна секција

а) Ради упознавања са најновијим резултатима хемије за настав

нике београдских средњих школа организовати низ информа

тивних предавања у оквиру наставне секције;

б) Обрађивати питања наставе у Хемиском прегледу.

4) Популаризација хемије

а) Одржати 6 научно-популарних предавања у Београду или у

унутрашњости;

б) Отштампати предавања добитника Нобелове награде одржана

при добијању исте; ----

в) Помоћи домаћим стручно-популарним часописимау настојањима

у популаризацији хемије давањем стручно-популарних чланака

и мишљења по разним питањима;

г) Помоћи средњошколским хемиским кружоцима у њиховом раду.

Благајник инж. Зора Марковић прочитала је предлог фин.

плана за 1952 који је усвојен.

За чланове кандидационог одбора Светолик Дреновац је пред

ложио и годишња скупштина примила: Д-р А. Хоровица, инж. Б.

Ристића, Персиду Илић, дипл. хем., проф. д-р инж. П. Тутунџића,

инж. С. Кончар-Ђурђевића, проф. инж. Ђ. Димитријевића, дипл.

фарм. Б. Рашајског, проф. д-р Ђ. Стефановића, М. Чупића. Уместо

отсутног Б. Рашајског у Кандидациони одбор је ушла Косовка

Костић.

Кандидациони одбор је предложио и Скупштина примила да

буду:
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Чланови Управног одбора: Александар Леко, Панта Тутунџић,

Вукић Мићовић, Миленко Ђелап, Слободан Кончар-Ђурђевић, Ми

лош Младеновић, Момчило Мокрањац, Павле Трпинац, Александар

Дамански, Александар Хоровиц, Персида Илић, Радмила Жежељ,

Косовка Костић, Зора Марковић, Даница Безуховић, Велимир Цa

нић, Душан Виторовић, Синиша Станковић, Спасоје Ђорђевић,

Владимир Алмажан, Ђорђе Стефановић, Ђорђе Димитријевић, Бо

жидар Рашајски,Зденко Диздар, Слободан Ристић, Миленко Милић,

Јован Илић, Милан Лазаревић.

Чланови Надзорног одбора: Светолик Дреновац, Миро Арсени

јевић,Даринка Николић, Наталија Бајић, МиољубТодоровић.

Чланови Редакционог одбора: Александар Леко, Вукић Ми

ћовић, Панта Тутунџић, Ђорђе Стефановић, Ђорђе Димитријевић,

Миленко Милић, Александар Хоровиц, Божидар Рашајски.

Скупштина је закључена у 19,30 часова.

На седници од 12-III-1952 године одбори су се конституисали

ОВаКО .

УПРАВНИ ОДБОР

Претседник: Александар М. Леко

Потпретседници: Вукић Мићовић и Панта Тутунџић

Секретари: Слободан Кончар-Ђурђевић и Велимир Цанић

Благајник: Зора Марковић

Књижничар: Спасоје Ђорђевић

Чланови: Милош Младеновић, Момчило Мокрањац, Александар

Дамански,Александар Хоровиц, ПавлеТрпинац,Ђорђе Стефановић,

Ђорђе Димитријевић, Миленко Милић, Синиша Станковић, Јован

Илић, Персида Илић, Радмила Жежељ, Зденко Диздар, Слободан

Ристић, Даница Безуховић, Милан Лазаревић, Косовка Костић,

Божидар Рашајски, Владимир Алмажан, Миленко Ћелап, Драган

Виторовић.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Претседник: Светолик Дреновац

Потпретседник: Миољуб Тодоровић

Чланови: Миро Арсенијевић,Даринка Николић, Наталија Бајић

РЕДАКЦИОНИ ОДБОР

Уредник Гласника: Александар М. Леко

Уредници хемиског прегледа: Миленко Милић и (још непо

пуњено).
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Чланови: Александар Леко, Панта С. Тутунџић, Вукић Мићо

вић,Александар Хоровиц,Ђорђе Стефановић,Ђорђе Димитријевић,

Миленко Милић, Божидар Рашајски. -

НАСТАВНА СЕКЦИЈА

М. Милић, А. Леко, П. Илић, В. Мићовић, Р. Жежељ, Д. Бе

зуховић.

секција за популаризацију хемије

С. Ристић, А. Хоровиц, С. Кончар-Ђурђевић

СЕКЦИЈА ЗА ТЕРМИНОЛОГИЈУ

В. Мићовић, С. Ристић, А. Леко, П. Тутунџић, А. Хоровиц,

ЛМ. МИЛИћ.

одбор за енциклопедиски речник

П. Тутунџић, А. Леко, В. Мићовић, М. Младеновић, М. Мо

крањац, П. Трпинац, Ђ. Димитријевић, А. Хоровиц.

ОДБОР ЗА САСТАНАК ХЕМИЧАРА НР СРБИЈЕ

П. Тутунџић, В. Мићовић, С. Кончар-Ђурђевић. В, Цанић,

Б. Бастић, Ј. Илић, Д. Делић, Д. Виторовић.

e

управа подружнице у новом садуза 1952 г.

Претседник: Виктор Кунц

Потпретседник: Људевит Слани

Секретар: Тамара Марић

Благајник: Стеван Малчић

Чланови: Мина Нестор, Лесковац Смиља, Павловић Ранко

Надзорни одбор

Претседник: Ваго Јулијо

Чланови: Хинић Душан и Бутор Александар

УПРАВА ПОДРУЖНИЦЕУ НИШУЗА 1952 Г.

Претседник: Станимир Р. Арсенијевић

Секретар: Славка Бошњаковић

Благајник: Верослава Стојановић

Књижничар: Радмила Радовановић

Надзорни одбор

Душан Радовановић . . ... .. .
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ч

Годишња претплата на Гласникхемискогдруштва

(ва једну књигу, четири свеске) износи 400 динара.

Цена једној свесци је динара 100.

Уплату треба вршити преко чековног рачуна Српског

хемискогдруштва, код Народне банке ФНРЈ,број 102-906031.

За сва обавештења обраћати се на адресу: Српскохе

миско друштво, Београд, Техничка Велика Школа, Булевар

Револуције 73.

Пажња ауторима

Редакција Гласника хемиског друштва моли ауторе да

своје рукописе шаљу на адресу;

проф. А. Леко, Булевар Револуције 73,

Технолошки факул., Београд

Сваки чланак мора имати на крају: 1) кратак извод на

домаћем језику (око “/, стране ) и 2) извод на руском, фран

цуском, енглеском или немачком језику.

Руkoписи морају бити потпуно готови за штампу. Нај

боље је ако су написани на машини, ако је то немогуће—

онда читким рукописом. На рукопису јепотребно назначити

тачну адресу писца.

Цртежи морају бити пажљиво израђени набелојдебљој

хартији и то око 2 пута већи од клишеа који треба да се

изради.Објашњењаисподцртежатреба писати само оловком.

Сваки аутор добија бесплатно 25 посебних отисака

свога чланка. Аутори који би хтели да добију већи бројпо

себних отисака некаизволе ставити својзахтевна коректури.

Сваких25 отисака више стају:

чланци до “/,табака — 180 дин., до 1 табака —300 дин.,

до 1*/, табака – 480 дин., до 2 табака 600 дин.

Штампа Југословенско штампарско предузеће— Београд
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КЊИГа 17 1952 -- Свеска 2

Зависност притиска од температуре кључања и

одређивање топлоте испаравања етанола

ОД

Јованке М. НКивојинов

У својим радовима Д. Милосављевић“) је показао како

Clausius-Clapeyron-ова једначина може послужити као полазна

тачка за истраживање везе између притиска и одговарајуће тем

пературе кључања течности. За известан број супстанци“) ми

смо извршили проверавања у том правцу. У једном свом каснијем

раду“) Д. Милосављевић даје коначни облик једначини за везу

између притиска и одговарајуће температуре кључања:

n:-|(';')"- )- о

где је рk |-:|| критични притисак, р |-:|| притисак под

којим се врши кључање, T, ("К) критична температура и

T("К) температура кључања. -

Величина а је константна вредностза све супстанце и износи

6,55,док експонент n има различите вредностиза разне супстанце.

За п=1 једначина (1) претставља познату van der Waals-ову

једначину, добивену емпириским путем 1891 г., а која само при

ближно даје везу између притиска и температуре засићене паре.

У циљу проверавања једначине (1) израчунали смо експонент

n за читав низ експериментално добивених вредности за притисак

р и одговарајућу температуру Т за етанол. Узети парови вред

ности за р и Т, као и израчунате одговарајуће вредности за n дате

су у табл. 1. Отступања вредности за n крећу се у границама

експерименталних грешака за р, Т, ра и Тk. Средња вредност за

n износи 1,275. ;: -

У циљу даљег проверавања константности величине n изра

чунали смо њену вредност још и за интервал од 78,3° до 120°C.

Добивене вредности за n дате су у табл. 2. Средња вредност за n

износи 1,260. У поређењу са раније добивеном вредношћу видимо

да разлика лежи у границама експерименталних грешака.
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. . Таблица и , , , , , , , .

Напон засићене паре етанола; рk = 63,1 at, tk = 243,19 C°.

- - - - - - -- - - - - - - - - ---

_Tk -- | | Pi _Рk
-тек --- ----- p at ј“ -- Iа-p- |- - a --re

27046 19087 | 0,0136 4639,70 8,446 1,281

29586 1,7450 0,0680 927.94 6.833 1,283

30806 1,6758 0,1360 46397 6,140 1,282

321,46 1,6060 0.2720 231.98 5,447 1,277

830,06 1,5641 - 0,4080 - 154,65 5,042 - | . 1,276 -

. 336,36 . | | 1,5348 | 0,5440 | 11599 4,754 | 1,274

|i|р 341,46 1,5119 0,6800 92,79 4.531 1.272

у 34566 1,4935 0.8160 77.33 4348 1,269

} 349,56 | 1,4769 0,9520 66,28 4,194 1.269

*International Critical Tables of Numerical Data Physics, Chemistry and

Tehnology, Edward Washburn, New York and London, 1929.

*Chemical Engineers' Handbook, John Perry, New York and London, 1941

Напомена: Рачун је вршен помоћу логаритамских таблица.

Таблица 2

Напон засићене паре етанола“; рk - 63,1 at, tk = 243,10 C

|

Te рk рk --

tОС 0K ------ at ---- In---- Allт т р | р р

783 351,46 1,4689 1,0330 61,08 4,112 1,267

80 353.16 1,4618 1,1042 57,14 4.045 1,267

90 363,16 1,4215 16135 39,11 3.666 1,263

100 373,16 13834 2,3015 27,42 5311 1260

110 383,16 1,3473 3,2095 1966 2979 | 1,257

120 393,16 1,3131 4,3830 14,50 2.667 || 1,254

*International Critical Tables of Numerical Data Physics, Chemistry

and Technology, Edward Washburn, New York and London, 1929.

Што се тиче топлоте испаравања течности, за њу је Д. Мило

сављевић добио овај израз“):

r-актан (;}" -------- ------------ - --------- --- --- --- --------------- (2)

-- kcal T " kgт

где је r || г., | топлота испаравања, A | il || топлотни ек

kcal --

Вивалент, R|- гасна константа; а је поменута кон

станта б,55, чију је вредност нашао Д. Милосављевић, а п

је, као што смо већ споменули, константна величина за сваку

Одређену супстанцу.
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* , kcal

Када се топлота, испаравања изражава у |“jonaје

i . . . , „“ 1987 - _ _ -

." - ак-ја. - .- “. .

где М. означава молекулску тежину посматране течности. Тада

једначина (2) прелази у облик: -- , ' / ' __

- 1,987 - _- Ta Vin - - - , - _ _ --

r--и- a n т (p) ----------------- (3)

У циљу проверавања једначине (3) израчунали смо топлоту

испаравања етанола (М =46,0686); за- n-смо узели средњу вред

ност из таблица 1 и 2 (n=1,268). Једначина (3) прелази тада у

облик: -

1987 Ta Vn Г koal
r- iz 655 128 т(;) It:] т

T, WIn Г kcal T - - ...

r-озssт (4) |-:-||—(4)

За Т-273,16° K, T, - 51626. К и (ру =2,244добили сMO:

. Ir = ostasia azije: —219,957 |-:||
kg kg

За топлоту испаравања етанола на 0°C експериментално

је нађено: --

|-: | | kcal | -

P. || ||— Л"|—

kg | | gr-mol li

229,0 10.55 John 1893

220,9 10,17" Young 1910

236,5 - 10,89 Regnault 1862

239,1 11,01 Svensson 1895

(Landolt-Börnstein, Physikalisch-chemischeTabellen, Berlin 1927)

Наша се вредност највише приближује вредности, коју је добио

Young 1910 г. - -

Ми смо даље израчунали топлоту испаравања за различите

вредности n, које смо узели из табл. 1 и 2, да бисмо утврдили

да ли ће нам се израчуната вредност увек највише приближавати

оној вредности, коју је добио Young. Тако добивене вредности

за t=0°C унели смо у таблицу 3.

Из таблице 3 види се да се добивене вредности највише при

ближују вредности, коју је добио Young.

Утаблицу 3унели смо и топлоте испаравања етанола на 0° C

- Joule

изражене у gr |- њена експериментално утврђена вре
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- - -
)

дНОСТ износи 920 |nje). . Из таблице се види,да се ек

|- Ч

сперименталне и израчунате вредности најбоље слажу за

n= 1,268, што одговара средњој вредности израчунатој из

таблица 1 и 2. Вредности се разликују само за 0,5 Јоule-a.

Таблица 3 -- -

Топлота испаравања етанола на 0°C, израчуната по једначини (4)

- I u __

-- kcal kcal -- Joule
----- ------- I’ || — ----r (“) | r| 4:1) I1 | r_

218.56 10,07 . | 1,260 9148

219.68 10,12 1.268 9195

219.96 | 10,13 1,270 920,7

220,66 - , 10,16 1,275 9237

221,65 -- 10,21 1.282 - 9278

221,79 1022 1,283 928,4

Помоћу једначине (4) израчунали смо топлоту испаравања

eтанола на његовој температури кључања, тј. на 78,319° С. Овде

смо за т+351.479 к, T.-51626 к и ру – 1,628 добили:

r-озS88-351410. 1628 |“ |-2.534 |“| одн.=859,44

|де | . Експериментално добивена вредност износи 855

Joule

gr

СЛaГaЕЊе. . -

Најзад смо помоћу једначине (4) израчунали топлоте испа

равања етанола за различите температуре, наиме за оне, за које

смо могли доћи до експерименталнихподатака. Израчунате и

експериментално добивене вредности унете су у табл. 4 и 5.

Таблица 4 --

Топлоте испаравања етанола на различитим температурама

4 * - I.

р . Као што видимо и овде је постигнуто добро

__ - р- је) р- Pri r|“) р- | kcal |
to TC) || ТоIK) (ру prije gr kg || ||gr-mol

- нађено || . и з р а ч у н а т о -

0 273.16 2,241 920 9195 219.68 | ... 10,12 i

20 zili 4: ili, 902,3 žiti: ;: 3.
4() i 313,16 | 1,885 9 8865 11, у ti.

60 333,16 1,752 88() 8719 20830 9,59

783 351,46 1,628 855 859,4 205,34 9,46

80 353,16 1.618 850 858,4 205.07 | 9,45

“International Critical Tables of Numerical Data Physics, Chemistry and

Technology, Edward Washburn, New York and London, 1929.
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Таблица 5

Топлоте испаравања етанола на различитим температурама

r if|r(#)"| r|-:-|| r| 4: )gr-mol - gr . gr-mol ||
rfс) || трK1 | 1 gr -

н а ђ е н о -- из р а ч у на то Г.

100 373,16 197,1 9,08 202,06 . 9,31 .

120 393,16 184,2 8,48 199,25 . 9,18

*Landolt-Börnstein, Physikalisch-chemische Tabellen, Berlin, 1923.

Таблице показују да је постигнута добра сагласност.

Тако смо при овом испитивању дошли до резултата, да

1) експонент n у једначини Д. Милосављевића има константну

вредност за температурни интервал од тројне до критичне тачке

eтанола и 2) да се израчунате вредности за топлоту испаравања

eтанола на основу једначине (4) и експериментално добивене вред

ности врло добро слажу за температурни интервал, у коме се

може применити једначина стања идеалних гасова.

На завршетку овог испитивања потражили смо још вредност

молекулске ентропије испаравања етанола. Познато је, да је према

Trouton-овом правилу количник из молекулске топлоте испара

вања течности под притиском од једне атмосфере и апсолутне

температуре кључања течности, тј. молекулска ентропија испа

равања, константна величина за све течности и да износи:

ЛМ. r - kcal

+--215 | im I

Међутим за молекулску ентропију испаравања Д. Милосављевић

је добио вредност:

М. r Ta \n kcal

#–- 1987 an (4) (iiii

односно уношењем константне величине a=6,55:

М. r Ta Vn kcal

т -1304 al-) | 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - -- - - - --- - ----- (5)kg-mol

Примењујући овај израз за израчунавање молекулске ентро

пије испаравања етанола, а узимајући при том за константу n

средњу вредностдобивену из табл. 1 и 2, добили смо:

1,268 _kcal =26,86 kcal

kg-mol } kg-mol

Експериментално нађена вредност износи 26,79“). Ове се вред

ности далеко боље слажу, но она коју даје Тrouton-ово правило.

M-r

--=13,014,1,268iti.35TT5Tг
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"830A

Bèsa Mamebý npnrncKa p u _omoBapajyhe Tenneparype `}(be

qaiba T para je jepuaqwuom (1) fi. Mnflocawbeunha, y K-ojoj je

a=6,55 yHMeepsaniia Koucranra, 110K je eKcn0HeH'r n KoHcraHrna

BenntMHa sa cBaKy nocmarpairy cyncranuy. Paul npoeepauaiba 03e

jeuuaqune napauyluarm monpenuoèrn saleranon sa paamųwre TeM

nepa‘rype. Pesyn'ram my paru y men. 1 w 2.

'11.' MnJocaBJbeBnh je Ha-uiao, na ce noîuony jeJHalMHe (4)"Moxce

napaqynaw Tomom :nonapasarpa paannqmux Tena, M To 3a coaxo

craibe na Koje ce `Mome npumeuum JEJHa‘lMHa craiba npeamiux ra

coBa. llpuivi-eibnnaibem w jeuuaqwne Ha eranon, natuma cm0 iberoey

Tonno'ny ucnapaBaiba «Ha 0o C (Taón. 3), a eau/rusa joui lHeer TeMnc

pa'rype (mon. 4 u 5). vlloxaaano ce na ce napairyuam n exmepumeu

Tan-un peaynrarn upno mopo cnaxcy. i v

Hajaau CMO ynomeoom jeuHaiLr-wue (5) naturm epeniiocr. 3a M0

neKyncKy eanonij notapanaiba eraHona. l/l cape cm0 notunu ne pa

neKo óoner cnaraiba ca ewc'nep'M-MemanHM-M nouamom Ho iu'ro anje

nosnaro Trouton—oeo ntpaBMno.

Texnana Bennxa iuxona y Beorpany, flpHMJbeuo Hoaemôpa 1951

Saison sa qmamcy. .

RÉSUMÉ

La liaison entre la pression et la température d’ébullition correspon

dante et la détermination de la chaleur de vaporisation pour

l’alool éthylique -

par

Jovanka M. Živojinov

La liasion entre la pression p et la température d’ébullition

correspondante T est donnée par l’équation (l) de D. Milosav

lljuevic', dans laquelle a est une Constante universelle (a = 6,55),

tandis que l’exposant n est. une quantité caractéristique pour

'chaque corps que l’on observe-Pour vérifier que'cet exposant est

une quantité constante pour un corps donné, nous avons calculé sa

valeur pour l’alcool éthylique pour différentes températures. Les

._ résultats obtenus se trouvent dans les tables l et 2.

D. Milosavljević a aussi trouvé, qu’ à «Vai-de de l’ équation (4)

on pouvait calculer la chaleur de vaporisation de dnfférents corps

pour tous les états auxquels onvpeut [appliquer l’équation de l’état

des gaz parfaits..Par l’application de cetteéquation-à l’alcool

éthylique à 0° C nous avons calculé la chaleur de vaporisation de

l’alcool éthylique à 00 C (table 4) et pour quelques autres tempé

natures encore (tables 5 et 6) et nous avons trouvé une bonne

concordance avec les résultats expérimentaux. f '
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_ ._q f; 7:33. » , a

Nous avons calculé aussi l’entropie moléculaire de vapori

sation de l’a'lco-ol éthylique par d’application de la formule (5).

École polytechnique de Belgrade.
hstitut de Physique_ Recu en novembre 1951.

.UI/[TEPATYPA

1) D. Milosavljević. C. R. Acad. des Sciences 224,1345 :19471,11. Mu

nocaB/besuh. Beaa "smeby anTHCKa H onrosapajylae Temnepa'rype Kbeqarba

TellHOCTH, HayKa n TeanKa, Beorpan (1947)

, 2) j. }Kula'ojunoal ľlpunor onpebusałhy aanncnocrn TeMneparype Krby- '

nffvarba 011 npwrncKa, ľnacHuK xeM. np., Beorpau. 13, 24 (1948).

i? 3) fl. Muaocaemeauh, flpurucaic aacnhel-le nape, I‘nacnnK xeM. 11p,

‘Beorpan, 14, 13 (1949).

4 Edward W. Washburn, International Critical Tables of Numerical

Data P ysics, Chemistry and Technology, New-York and London, 1929.

L d 5)]505/1 H. Perry, Chemical Engineers' Handbook, New-York and

on on, I .





Један нов начин одређивања титра раствора

жромата ибихромата помоћу металног сребра

ОД

Ексакустодијана Доброцветова

*

- Калијум-дихромат је стандардна супстанца за одређивање ти

тра волуметрискихраствора тиосулфата“).Са калијумдихтроматом

квантитативно се одређује двовалентно гвожђе и баријум“). При

овим одређивањима полази се одчврсте соли, која можерелативно

лако да се добијеу сасвим чистом, стању. -

Ако би пак било потребно да се већ начињеном раствору по

ново одреди титар, онда се то мора вршити посредством других

волуметриских раствора, чије установљење титра захтева мерења

на теразијама и друге аналитичке операције.

Ми смо међутим нашли да се титар раствора хромата и би

хромата може одредити, врло једноставно и сасвим тачно, раства

рањем чистог металног сребра у разблаженој су упорној киселини

у присуству хромата и бихромата, што се дешава према овим јед

НаЧИНАМа:

бAg+ 2 Cro- -- 16H- - 6 Ag++ 2crН-+ 8H,о

бAg+ Cr,O,-+ 14H+ – бAg++2Cr-f + 7 Н,о

Из једначина излази, да израз одговара броју мили

Q

107.88

г

литара Нормалног раствора хромата, одн. бихромата, где а

претставља количину раствореног сребра.

За одређивање титра ми смо употребили плочу од чистог

сребрног лима (р. a. Merck) површине око 36 сm“. У високом пе

хару од јенског стакла налазило се 200 ml 10%-не сумпорне кисе

лине и додато је од 5 до 20 ml paствора бихромата. Измерена

сребрна плоча унета је у раствор, који је загреван до благог кљу

чања. Боја бихромата прелази од црвене у плаву. После извесног

времена загревање се прекида, сребрна плоча вади и испира над

пехаром са дестилисаном водом, суши и мери. Затим се поново

потапа у исти раствор, загрева, испира, суши, мери. Ово се по

навља дотле, док се не постигне константна тежина плоче. Према

нашем искуству са плочицом од36 ст“ површине потребно је два
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и по до три часа загревања. Вероватно је, да би се са плочицом

веће површине трајање растварања скратило.

У једном огледу узето је 4,9040 gr K2Crg01 и растворено до

литра (волуметриски фактор = 1,00067). У 200 ml 10%-не сум

порне киселине додато је 15 ml paствора бихромата, затим је

унета сребрна плочица, чија је тежина износила 4,4310 gr. Загре

вање је трајало два и по часа. После тог времена плоча је извађена,

испрана над пехаром, сушена и измерена. Плочица је изгубила

0,1610 gr. у тежини. Она је поново стављена у раствор и после

- загревања од пола часа, испрана, је, сушена и мерена. Губитак је

сада износио 0,1620.gr. Поновним потапањем у растор и загре

вањем плочица није више губила у тежини.

Утврђен губитак одговара

1000-0,1620

- 10,788

Волуметриски фактор износи 1,00066 место 1,00067. Срачу

нато на сребро узетих 15 ml pacтвора, одговарало би 0,16193

gr сребра, док је непосредним мерењем нађено 0,1620 gr.

| У другом огледу узето је 20 ml горњег раствора КgСraОт и

---- 15016 ml ћ nК„Cr„О,.

хром је одређен јодометриски. Утрошено је 20,07 ml TO I1

NagSoОа што одговара 0,1618 gr. сребра уместо 0,1620. Овде је

отступање нешто веће. - --

За даљи један оглед измерено је 1,5239 gr. чистог КрCrgОт

и раствореноу 1 литру дестилисане воде.У 10 ml oваквог раствора,

разблажених са 10%-ном сумпорном киселином, унета је сребрна

плочица, која је после двочасовног загревања изгубила 0,0335 gr.

То одговара 3,105 ml To n КsCraОт. Срачунато на целокупну ко

личину раствора то чини 1,5232 gr KgСrgОт. Разлика износи

0,0007. gr.

Извршен је оглед и са концентрованијим раствором КgСrgОт.

Тако је у једном литру воде растворено 11,8536 gr. KoGraОт. Од

овог раствора узето је 5 ml и на поменути начин растварана је

сребрна плочица за време од три часа. Губитаку тежини износио

је 0,1304. gr., што би одговарало 12.087 n KзCrgОт. За цело
10

купну количину то износи 11,84695 gr K2CrgОт. Разлика је

000665. gr.

За 5 ml oвoг последњег раствора утрошено је 12,05 ml

1 -

јо и Na,S,O, — 11,811 gr K,Cr,O,. Разлика је 0,0426.

Из ових огледа се види, да су слагања са непосредно измере

НОМ КОЛИЧИНОМ бихромата боља, НО Кад Се одређивање врши са

волуметриским раствором тиосулфата. Ми стога смемо да тврдимо,

d
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поларографско одређивање кадмијума у концен

тратима цинка и осталим продуктима производње

цинка са великим садржајем гвожђа

ОД .

Бојана Залетела

| - Кадмијум дајеувећиниу пракси уобичајених помоћних елек

тролита јасно оцртане дифузионе струје које су директно пропор

ционалне његовој концентрацији.То је несумњиво један одразлога,

да се кадмијум почео већ врло рано поларографски испитивати.

Од 1929 год., када имамо објављен први рад (1) о кадмијуму, па до

данас објављено је много радова, препоручених за његово одређи

вање како изолованог ( 2, 3, 4, 5),тако иу комбинацијама са дру

гим елементима (6, 7, 8,9, 10, 11, 12), такода можемо да кажемо,

да је питање поларографског одређивања кадмијума темељито
обрађено. - - * - у

У нашој теми имамо посла углавном са следећом комбинаци

јом елемената у којој је потребно тачно одредити кадмијум: Fe,

Cu, Pb, Cd и Zn. --

Као што је познато,у смеши различитих елемената на поуз

даност одређивања поларографског таласа елемента, који се први

редукује на капљућој живиној електроди, не утичу количине оста

лих присутних елемената. На тај начин могу поларографски бити

одређени трагови Fe(III)-јона у присуству свих горе поменутих

елемената, јер први талас на поларограму одговара редукцији

Fe(III) у Fe(II). Други талас показује редукцију Сu (II) у ме

тално стање. Ако је концентрација Си приближно једнака или већа

од концентрације Fe(III), на поларографско одређивање Си не

утиче у знатној мери присутно гвожђе. Ако је концентрација Сu

мања од концентрације Fe(III), онда је тачност поларографског

одређивања Си мања, него кад Fe(III) нема. Зато је потребно,

ако хоћемо да тачно одредимо Си, претходно отстранити трова

лентно гвожђе. Иза таласа Си долази талас који одговара редук

цији Pb. За тачно одређивање Pb вреди исто што смо горе напо

менули; треба дакле претходно отстранити Си и Fe. На одређи

вање кадмијума, чији се талас налази иза таласа Рb, утиче према

томе присуство Ре, Си и Рb; овај утицај треба отстранити, ако

желимо да за Са добијемо што тачније резултате.

ј
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Однос наведених елемената у концентратима цинка Трепче и

Межице, које смо испитивали, приближно је следећи:

Fe Cu р, -Cal Zn

13% 0,50% 0,10% 0,20% 49%

Из претходно наведеног и из овог односа излази да је по

требно елиминисати Fe(III), а да се кадмијум може одредити у

присуству наведених количина бакра и олова.

За елиминисање фери-гвожђа постоје следеће, могућности:

| 1) таложење Ре са амонијаком као хидроксид, који ће са

собом да повуче и олово; . - - . - - a b 1 e.

2) редуковање фери-гвожђа у феро-стање који даје поларо

графски талас тек иза таласа кадмијума, тако да више не смета.

Упрвом случају се поларографише Си и Са,докудругом слу

чају Сu, Pb и Сa.

С обзиром на тенденцу фери-хидроксида да на својој повр

шини атсорбује различите јоне, ми смо на први поступак за од

вајање гвожђа гледали са резервом, очекујући за кадмијум сувише

ниске резултате, нарочито још и стога што је у нашем случају

однос Fe/Cd врло велик, нпр. 65: 1 за цинков концентратТрепче.

Из тих разлога ми смо обратили већу пажњу на могућност при

мене наведене друге могућности за отклањање утицаја Ре (III)

гвожђа. - - . . . .

За такву редукцију постоје следеће практичне могућности:

а) цементирања бакра и редуковања гвожђа додатком метал

ног алуминијума и __

б) редукција помоћу малих количина хидроксиламина, који

иначе сам неутиче на поларографске таласе. -

Ово су углавном принципи којих се држе скоро сви аутори.

Експериментални део

Апарат — Неуrovsky—Zbrojovka, тип V301/1947. Рађено

са осетљивошћу галванометра 7,010г”A/mm, Време капања t=

=3.8 sek. капт“, живин ток m=1,7 mg.Sek г“.Температура

17°С. Напон на мосту 3,9 волти. Нормална електрода— каломе

лова засићена електрода (КZE).Уциљусмањивања осцилација по

ралелноукључен електролитски кондензатор од2000 микрофарада.

А— поступак (Fe таложено амонијаком као хидроксид)

1 gr концентратау волуметрискојтиквици од 100 ml paствори

се у 10 ml концентроване хлороводоничне киселине +2 ml. кон

центроване азотне. Испари се до половине запремине и дода још

1—2 ml. концентроване азотне киселине ради потпуног раства

рања. Остави се да се охлади, дода 30 ml концентрованог амони

јака ––3 ml засићеног раствора натријум-сулфита (Na2SOз) +2

ml 1% раствора желатина и напуни дестилисаном водом до црте.

Добро се измеша, остави да се талог слегне и после тога пипетом
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узму аликвотни делови бистрог раствора изнад талога на следећи

(НаЧИНЕ - 3 . -

5 ml pacтвора --1 ml., стандардног раствора Са

5 ml pacтвора —0,5 ml cтандардног раствора Ca–0,5 ml

ВОДе

4- 5 ml pacтвора —1 ml дестилисане воде.

- Стандардни раствор Са спремљен је на следећи начин:

Одвагано је 1,1903 gr Ca(CH3COO),2H2O »Merck« p. a. ca

0,17% нечистоћа, растворено у 1000 ml воде. 3X100 ml oвoг

раствора третирано је даље по стандардној НеS методи за одређи

вање кадмијума (20) и на крају Са одређен као сулфат. Добијена

је средња вредност 0,0929 gr. CaSO4. ".

Производ 0,0929 - 10-0,5392 нам даје титар нашег стандард

ног раствора, који садржи 0,5010 gr Cd/1. . . . . . . . "'

25 ml. ОВОГ раствора у волуметриској тиквици од 100-ml до

пунимо водом, до црте. Добијени - стандардни раствор садржи
0,000125 gr Ca/ml. I

АмA

56

49

4.2 .

ху

26

24 .

1,4

0,7

-E (zкву

/ " - од v J м -- -

Сл. 1 -

Поларограм се израчунава по методи стандардногдодатка (13)

или по методи двоструког додавања (14) која је нарочито подесна

код малих количина кадмијума.

Метод стандардног додатка:

a=дифузиона струја Са у узорку без додатка,у тm,

 

 



Об

b =дифузиона струја Са са стандардним додатком (0,5 ml

стандардног раствора Са),у тm,

„, „ ... a 00000б25-2000
/o Ca (b– а)-одвага

Метода двоструког додавања:

b=дифузиона струја Са са стандардним додатком (0,0000625

gr Cd)

c=дифузиона струја Са са двоструким додатком (0,000125

gr Са)у тm, -

О (2b – c).00000б25.2000

/, Ca – —-----------------
(с—b)- одвага

Добијени су ови резултати:

Zn-концентрат Нађено Са у „“ Сродња вредност

0,199 0,194 0,178 __

Год. композит 1949 0,197 0,195 0,176 0,190 o/,
Трепча 0,187 0,192 0,203 у О „

, 0,177 - --

- - | ... О,195 0,188 0,205

14. композит од нов. 0,190 0,181 0,192 0,192 ој
1950, Межица -- 0,194 ;: 0,200 у о

“a- | 0,191

B— поступак (Си цементиран, Fе редуковано са Al-листићима)

Концентрат или цинкова руда раствори се у концентрованој

хлороводоничној киселини у волуметриској тиквици додајући кап

по кап концентроване азотне киселине, која је потребна за пот

пуно растварање. После охлађивања и разблажења са дестили

саном водом дода се врло чистог алуминијума улистићима. Када се

растварање заврши, дода се желатин, па се затим раствор допуни

прокуваном дестилисаном водом до црте. Одмах иза тога се пола

рографише, пазећи да се на ваздуху феро-гвожђе не оксидише.

Овом методом, међутим, препорученом у литератури (17),

добијали смо резултате који се не могу репродуковати и сви су

углавном знатно нижи од наведених у претходном поступку:

Zn— концентрат - Нађено Са у %

ГОД. КОМПОЗИТ 1949 |- 0,175 0,149!

Трепча 0,0281 0,149

По овоме изгледа да се са алуминијумом поред бакра цемен

тирају и знатне количине кадмијума. Метода је као неподесна

ОСТАВЉеЊa. --
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С— поступак (фери-гвожђе се хидроксиламин-хидрохлоридом

- редукује у феро-гвожђе) (15, 16)

1 gr концентрата раствори сеу волуметрискојтиквици од100

ml са 10 ml. концентроване HCl—-30 капи концентроване азотне

киселине, која је потребна за потпуно растварањеузорка. Испари

се до сува, дода два пута по 5 ml. концентроване HCl и испарава

до сува. Затим седода 2 ml концентроване НС1 -- око 15–20 ml

дестилисане воде --5 ml 10%-ног раствора хидроксиламин-хидро

хлорида. После кратког загревања раствор потпуно избледи, што

је знак да се је гвожђе редуковало. Остави се да се охлади, дода

2 ml 1%-ног раствора желатина и прокуваном дестилисаном водом

допуни до црте. Пипетом се узму аликвотни делови раствора и

поларографише се после претходног истеривања раствореног ки

сеоника увођењем водоника за око 5 минута, по методи стандард

ног (13) и двоструког додатка (14).

мA

J/2

28

24

20

4,6

12

08

04. || /

Сл. 2

5 ml paствора --1 ml дестилисане воде

5 ml pacтвора -- 0,5 ml дестилисане воде –– 0,5ml стандард

ног раствора Са --

5 ml pacтвора -- 1 ml стандардног раствора Са

1 ml стандардног раствора Са садржи 0,000125 gr Cal.

2. Гласник хемиског друштва
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Добијени су следећи резултати:

Zn-концентрат Нађено Са у 9/, Средња вредност

0,190 0,193 0,205
Год. композит 1949 2 }

» 0,174 0,205 0,192 0,196 0/
Трепча 0,203 0,184 0

:: :: ::„204 0,187 0,196
“ E“,“. 0,189 0,171 0,199 0,205 o/,

3 0,212 0,218 0,180

0,245 0,171 0,189

Поред тога добијали смо задовољавајуће резултате и без

претходног истеривања кисеоника увођењем водоника. Ова метода -

изгледа згоднија него она подА, јер се овде ради са раствором без

јако волуминозног талога Ре-хидроксида.

У циљу проверавања поступка на репродуктивност резултата

током времена, јер ипак постоји мали талог који би евентуално

могао извесну количину Сđ атсорбовати, као и утицај бакра и

олова на одређивање кадмијума, ми смо анализирали низ вештач

ких смеша приближног састава концентрата. Раствор који садржи

Cu–0,0060 gr, Pr—0,0010 gr, Fe—0,1300 gr, Zn–0,4875

gr и Са—0,0020 gr, испарили смо до сува и затим даље радили

према изнетом поступку С. Добијени су следећи резултати (рачу

нато као у % у концентрату): .

Узето 0,2009/, Ca на: Call Средња вредност ranima

После 1 дана 0,200 0,199 0,200

После 6 дана 0,198 0,182 0,195

После 8 дана 0,198 0,196 g

0,191 0,193 CS).

0,190 0,189 0,192 З + 2%

0,185 0,179 с”

0,184 јд

После 9 дана 0,184 0,187 0,192 зе
0,200 0,199 С

| После 10 дана 0,200 0,204 0,194 *--

0,181 | 0,192

Из података у табели се види да се добијају добри резултати

са релативном грешком од +2%.

И З В О Д

Кадмијум се може тачно одредити у продуктима производње

цинка са високим процентом гвожђа, ако се оно отстрани тало

жењем са амонијаком или редукује хидроксиламином.



99

Радиупоређења добијених резултата са предложеним поступ

цима дајемо табелу:

Zn-концентрат Нађено Са у 9% (средње вредности)

Поступак А Поступак СГОД. КОМПОЗИТ 1949 N. - /

Трепча 0,190 0,196

14. композит Нов. ().192 - 0,205

1950, Межица Ч J”

Поступак са одвајањем гвожђа амонијаком дајеза око 4—5%

(релативних) ниже резултате него поступак са редукцијом гво

жђа у феро облик. Ово посматрано отступање било би уствари

још веће, ако би се узела у обзир коректура запремине, услед

прилично обилног талога Fe-хидроксида у волуметриској тиквици

из које узимамо аликвотне делове изнад талога пре поларогра

фисања. Код поступка С ових незгода нема, раствор је чист, тако

рећи без талога. - -

Време којеје потребно за једну анализу по једном или другом

поступку приближно је једнако и износи око 5 сати, а код сери

ских анализа око 20 минута. Ово се - еме може још више скра

тити, ако испаравање вршимо у чашама уместо у волуметриским

ТИКВИЦама.

Уциљуупоређивања резултата, који судобијени предложеним

поступцима, са резултатима добијеним другим методама, дајемо

табелу која се односи на исти цинков концентрат Трепче (18): :

Zn-koвцентраш. Трепча

Метода одређивања ч,сну: Cd. “

Таложење са H,S 0,18

Таложење са B- нафтохинолином . 0,21

Галваноелектричне методе: методом Лурје-а 0,11

модификацијом Живановића 0,17

Поларографска одређивања:4 - :

Узимајући у обзир могућности евентуалног извора грешака

код ових метода, нпр. узастопно таложење са НаŠ и цеђења,

неспецифичност (3-нафтохинолина и опасност од поновног прела

жењаураствор (18) или непотпуногиздвајања галваноелектричним

методама, сматрамо да је поларографски метод анализе кадмијума

у продуктима фабрикације цинка од свих ових поступака нај

тачнији, најбржи и најједноставнији, уз то још нарочито подесан

за сериске анализе у погону.

Институт за металургију
Београд Примљено, марта 1951

24
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S U M M A R Y

Determination of Cadmium by Polarography in Zinc

Concentrates with a High Amount of Iron

by

Bojan Zaletel

The investigated zinc concentrates of the Yugoslav mines

contain on an average: iron— 13 per cent, copper— 0,5, lead

— 0,1, саdmium—0,2 and zinc—49 per cent. *.

Ih these cases it is necessary to remove the iron or to reduce

it previously into the ferrous state.

If the iron is removed by ammonia and the solution then

analysedby polarography the rezults are too low,the bulky pre

cipitate probably has an influence on thevolume.

Therefore, it is better to reduce the ferric iron by hydro

хуlamine before the polarogramm ismadeup.

. The analysis requires five hours to be effected. In routine

analysis about 20 minutes are sufficient for one determination.

Institute for Metallurgy,
Belgrade. Recived, March, 1951.
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Поларографско одређивањеМi и Со у рудама

ОД

Бојана Залетела

Истовремено поларографско одређивање Мi и Со наилази на

тешкоће, јер се ова два сродна елемента у већини помоћних елек

тролита у својим поларографским карактеристикама мало раз

ликују. Њихови полуталасни потенцијали су међусобно мало раз

двојени, па је према томе и истовремено одређивање Мј и Со оте

жано или онемогућено, јер таласи теже да се слију у један за

једнички. |

Циљ нашега рада био је да нађемо подесан поступак, који би

се могао применити на тачно одређивање Мi и Со у несиликатној

руди приближног састава: Fe око 5%, Ni oд 0,70—0,05%, Со од

0,20—0,02%. Обзиром на врло различит састав појединих узо

рака, било је потребно да поступак не буде осетљив на велике

варијацијеу садржини компонената и да буде подесан за извођење

сериских анализа. -

Одређивањем Ni и Со једног поред другог бавило се досада

више аутора:

1) Thanheiser и Маssen (1) препоручују амонијачни помоћни

електролит; они су нашли да су таласи доста добро раздвојени и

да талас Ni претходи таласу Со за око 0,2 V.У електролиту ове

врсте радили су и Stackelberg et al. (2).

2) Емелијанова (3) је радила у 6N CaCl2 и нашла да талас

Ni nретходи таласу Со за око 0,2 V. -

3) Hohn (4) је испитивао понашање Мi и Со у растворима

KCN и нашао да талас Со претходи таласу Ni за око 0,14 V.Sta

ckelberg (5) међутим наводи, да се Ноhn-ови резултати не могу

репродуковати.

4) У електролиту КСNS радили су Verdier (6), а детаљније

обрадили понашање Мi и Сo Lingane и Кerlinger (7); они суутвр

дили да се полуталасни потенцијали прилично разликују; талас Ni

претходи таласу Соза око 0,3V.

5) Раствори који садрже пиридин најпогоднији су према лите

ратурним подацима, јер најбоље одвајају таласе ових двају еле

мената. На томе су радили Stackelberg et al. (2), Klinger et al.

(8), и Lingane и Кerlinger (7). Полуталасни потенцијали разликују

се за око 0,3 V.
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По појединим од горњих метода одређивали су Ni и Со још

Плетенев у Ni pуди (9), Маљуга (10), Портнов и Сушенцова у

пиролузиту (11), Стромберг и Зељанскаја (12), a West и Dean y

Ni-руди и челику (13).

Покушавајућиу пракси да применимо једну од наведених ме

тода, која би требало да одговара свим наведеним разликама у

односу Ni:Соуз велике количине Fe којејетребало елиминисати,

дошли смо до следећих закључака: 1

1) Одређивање Мi и Со у аликвотном делу раствора након

таложења Fe ca BaCOз по Тhanheiser-у (1), показало сеу нашем

случају као неподесно; таласи су у већини случајева сувише мало

раздвојени да би омогућили тачно мерење.

2) У помоћном електролиту: NHз — NH4CI добијали смо у

појединим случајевима толико раздвојене таласе да би се могли

мерити, алиу већини случајева један заједнички са добро образо

ваном дифузионом струјом Со и малим коленом код Мi. који се

... није могао мерити.

3) У пиридинском раствору добијали смо одлично раздвојене

таласе Мi и Со. Нарочито је талас Mi добро формиран и врло по

десан за прецизно премеравање; на таласу Со, међутим, у завис

ности од концентрације пиридина радо наступају максимуми који

онемогућавају мерење, а код већих концентрација Со тај талас је

толико положен да мерење више није могућно.

4) У флуоридном раствору према West-у (13) нисмо добијали

добре резултате; облик крива у толикој мери зависи од pH, па

чак и од свежине желатина, да поступак за практичан сериски

рад недолазиу обзир. Поредтога криве су толико развученеда се

таласи тешко могу мерити.

На основу ових претходних проверавања појединих поступака

у нашим условима, нисмо могли ниједан од њих да применимо за

тачно одређивање Мi и Со једног поред другог. Амонијачни по

ступак даје најподеснији талас за обрачунавање суме Ni --Со у

рудама. Пиридински поступак даје једино за Ni погодан талас за

мерење у свим случајевима. Подешавање концентрације пиридина

би, с обзиром на различите концентрације Fe које треба тало

жити, као и на различите степене киселости који би наступили

растварањем различитих руда по једном обрасцу, било тешко Из

водљивоу сериском раду.

Поступак који би био универзалан за све врсте руда и нај

различитије међусобне варијацијеу саставу Fe, Ni и Со,у досада

објављеним радовима нисмо нашли.

Као једну од могућности, која би задовољила наше услове

изабрали смо следећу: 1) Треба одредити најпре тачан садржај Mi

из пиридинског раствора (то су оптимални услови за одређивање

Ni), а затим 2) интерполацијом већ познатог садржаја Ni израчу

нати Со из укупне садржине Мi—-Со, изражене у заједничком

таласу у амонијачном раствору (то су оптимални услови за доби
d
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јање доброг заједничког таласа Ni--Co). Претпоставили смо да

ћемо у том случају одредити како Ni, тако и Со са најмањом ре

лативном грешком.

Експериментални део

Апарат: Heyrovsky—Zbrojovka, тип V 301/1947; помоћна

слектрода била је каломелова,засићена електрода; напон на мосту

4. V, паралелно јеукључен електролитски кондензатор од1800 uF;

време капања 30 сек/кап, а рађено по методи стандардног до

датка. Стандардним растворима Ni и Со одређен је тачан садржај

Ni и Со класичним методама,диметилглиоксимом одн. алфа-нитро

зо-бета-нафтолом. --

Поступци:

а) пиридински:2gpудеупари сеучаши са 1 делом НС1 конц.

--3 дела НNОз конц. до сува. Остатак се са 2 ml HCI конц.. по

ново упари до сува, затим се дода тачно 2ml HCI конц. и са 20—

30 ml воде пренесеу волуметриску тиквицу од100 ml. После тога

дода се у оброцима уз јако мућкање тачно 5 ml пиридина, охлади

се, дода се2 ml 0,5% раствора желатина и водом допуни до црте.

Остави се да се слегне, пипетом узме бистар раствор са површине

и поларографише се по методи стандардног додатка са претходним

истеривањем раствореног кисеоника увођењем водоника за време

од око 10 мин.

А) 5 ml pacтвора –– 1 ml станд. раствора Ni

B) 5 ml pacтвора –- 1 ml станд. раствора Со

С) 5 ml paствора -- 1 ml воде

Талас Mi наступа при—0,78VZКЕ,талас Со при—1,07VZКЕ

(Зас. каломелска електрода).

б) амонијачни поступак:2g pуде се на исти начин раствори,

упари,дода се НС1 и изчаше помоћу дестил. воде пренесеу волум.

тиквицу од100 ml.Затим седода 40—50 ml смеше (1 :1) раствора

2N NH4C1—- 2N NHз уз јако мућкање, после тога још 2ml 0,5%

раствора желатина –- 4 ml засић. раствора NagSOз, охлади се и

водом допуни до црте. Аликвотни делови бистрог раствора изнад

талога узимају се пипетом и по методи стандардногдодатка пола

рографишу се:

a) 5 ml pacтвора -- 1 ml стандардног раствора Ni

b)5 mlpaствора --1 ml стандардног раствора Со

c) 5 mlpacтвора -- 1 ml воде
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a–55,3 mm Ni —- Со -- станд. додатак Ni

b–32,8 mm Ni -- Со -- станд. додатак Со

с–27,0 mm Ni –- Со

Садржај Мiу испитиваној запремини пиринског раствора:

Схстанд. дод. Ni 150х0,000252

A.–C = 21„б

Висина која одговара добијеном садржају Ni. у амонијачном ра

створу:

- 0,000175 gr Ni

a-c-283mm—»0,000252 gr Ni

д. «– 0,000175 gr Ni

0,000175.283
„Х и Tjaš2.г |- 19,65 I/1/72

Део висинезаједничкогталаса који одговара Со:

Ni-i-Co =27,0 mm

—19,65 mm

7,35 mm припада Со

Садржај Со: -

Стандардни додатак Со проузрокује повећање: b—с

b–с=5,8 mm—»0,0000505 gr CO

7,35 mm—» у

- У-14:99999999 -00000544 gr co
5,8

e 0,000175.20. 100 ()350 e

о e- 9 g. 9 |- О

/, Miу руди : ОДBaГа 20000 0,1759/, Ni

00000б44. 20. 100 = 0,1288

ОДBaГа 20000

Условза добијање тачних резултата у овом раду је тачно од

ређивање Мi у пиридинском раствору. Података, како утиче ве

лики талог Feу пиридину на одредиву количину Мi, да ли и у ко

ликој мери наступа оклузија на том талогу, нисмо нашли, а сматра

седа талогу пиридину не атсорбује остале присутне јоне као што

је то случај са амонијачним талогом гвожђа. Амонијачни талог

Fe-хидроксида атсорбује и извесне количине Mi и Co. Aтсорпцију

Ni Mогућно је присуством већих количина NH4-соли практично ели

минисати,докће мале количине Со још остати атсорбоване. Узи

мајући у обзир све ово, ми смо на вештачким смешама просечног

састава наших узорака руда хтели да проверимо тачност, коју

можемо да очекујемоу нашем поступку код одређивања Мi и Со

у присуству великих количина Fe. Смеше смо направили помоћу

стандардних раствора, упарили до сува и поступали даље тачно

по изнетом поступку. Добијени су следећи резултати:

%, Соу руди : - 0,064%, Co
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Узето у 9/, нici. 9/o Одступање mili % Поступак

Ае 5,00

1/2h 0,184 –0,013 — 6,5 Одређен из Ру.

---- 3h 0,173 || —0,025 —126 | Одређен

INi 0,198 0,181 –0,017 – 8,6 Израчунат

24h 0,195 –0,003 – 1,5 Одређен

0,191 –0.007 – 3,5 Одређен

0,193 –0,005 – 2,5 Израчунат

0,188 – 0.010 5,1 Израчунат

3h 0,115 –0,002 – 1,8 Одређен из Ру.

- 0,124 +0,007 + 60 Израчунат

Co 0,117 0,126 +0,009 + 80 Израчунат

24h 0,121 --0,004 - +- 3,4 Одређен

0,128 +0,011 -- 9,4 Одређен

0,112 –0,005 — 40 Израчунат

0,120 --0,003 _+ 25 Израчунат

Директна одређивања у пиридинском раствору:

а) укупни просек

Узето Нађено Рел. грешка

Ni 0,198 9/, 0,187 %, —5,6 %,

Со 0,117 %, 0,121 %, +3,4 %

g) просек вредности одређиваних после стајања тало

га 24

Узето Нађено Рел. грешка

Ni 0,198 %, - 0,194 %, —2,5 %,

Со 0,117 9/* 0,125 */, +5,4 %

Индиректна израчунавања посредством резултата из пиридинског

раствора:

а) укупни просек

Узето Нађено Рел. грешка

Ni 0,198 9/, 0,187 */, —5,6 %,

Со 0,117 %, 0,120 %, +2,5 %

б) просек вредности израчунатих после 24“

Дато Нађено Рел. грешка

Ni 0"1989/, 0,190 o/, —38 %,

Co 0'117 %, 0,11б “/, —1,0%
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Према горњим резултатима излази, да је најбоље, ако одре

ђујемо Ni након24” стајања из пиридинског раствора, и на основу

те вредности израчунамо Со из амонијачног раствора. Утом слу

чају радимо са најмањим релативним грешкама, Мi ca 2,5%, а Со

са 1% што је сасвим задовољавајуће. На основу добијених резул

тата сматрамо да постоји извесна оклузија Мi на пиридинском

талогу Fe, и то на свежем талогу јача, док је касније старењем

талога мања. С обзиром на атсорпцију Со на амонијачном талогу

Fe-хидроксида и наш начин израчунавања, то се међусобно до

некле компензира тако да су добијени резултати за Со тачнији

него што би иначе били.

Ради упоређивања дајемо резултате анализе неких руда Nј и

Со, које су рађене по изнетом поступку поларографски и станд.

гравим. методама, Мi диметилглиоксимом, а Со алфа-нитросо-бета

нафтолом:

Ni 0/, Co 9/o

Узорак гравим. поларогр. гравим. поларо гр.

1 0,21 0,204 0,05 0,051

2 0.31 0.315 0,07 0,060

3 0,30 0,292 0,04 . 0,047

4 0,33 0,323 0,10 - О,083

5 0,18 0,175 0,07 0,064

6 | 0,10 0,093 0,02 * 0.015

7 0,32 0,324 0,06 0,052

8 0,42 0,419 0,09 0,088

9 0,07 0,052 0,09 0,078

1() 0,22 0,210 0,23 . 0,225

11 О,05 0,044 0,03 - 0,036

12 0,69 0,686 0,06 0,062

Из добијених резултата можемо закључити да поступак са

свим задовољава за сериске анализе.

И в в о д

Датје поступакза тачно одређивање Мi и Со у присуству Fe

у Ni- и Со-рудама, подесан за сваки однос Ni: Co. Помоћу садр

жаја Ni, који је одређен у пиридинском раствору, израчунава се

Со интерполацијом из укупног садржаја Ni-- Co, који је прет

стављен заједничким таласом у амонијачном раствору. Пошто су

изабрани оптимално формирани таласи за премеравање, Ni и Со

одређује се са најмањим релативним грешкама.

И

rangirary Примљено јуна 1951
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SUMMARY

Polarographlc determination of N1 and Co in ores

by.

Bojan Zaletel

A procedure is given for accurate determination of Ni and

C9 in presence of Fe in Ni-and Co-ores, applicable to any ratio

Nl : C0.

From the amount of Ni, determined in pyridin solution, Co is
calculated by means of interpolation from the total amount ofv

Ni + Co, obtained as coincident wave in ammoniacal solution.

I-n this way best formed waves are used for estimations, and both

Ni and Co are determined: with minimum relative errors.

lnsutm‘iiggrmgtauurgy Recived, June 1951
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Брзина разарања 1-аскорбинске киселине крвне

ПЛaЗMe in vitrО

ОД

Божидара Симића

Одређујући 1-аскорбинску киселину у крвној плазми дошли

смо до експерименталних података да се 1-аскорбинска киселина

крвне плазме in vitro смањује извесном брзином која је пропор

ционална времену протеклом од узимања узорка до титрације,

па према томе резултат титрације, добијен обрачуном на уоби

чајени начин, не даје стварну вредност садржаја 1-аскорбинске ки

селинеу крви in vivo,тим пре што време одузимања узорка крви

до титрације може бити доста дуго.

Применом једног фактора који би био експонент брзине ра

зарања П-аскорбинске киселине могла би се извршити корекција.

Ако би се као фактор брзине разарања 1-аскорбинске киселине

крвне плазме in vitro узела брзина разарања изражена у тg на

1.000 ml крвне плазмеу минуту онда би се могла учинити корек

ција резултата подусловомда је познато време одузимања узорка

до титрације.

Напомињемо да смо вршећи корекцију добијених резултата

уз помоћ овог фактора добили вредности које су билеу складу са

здравственим стањем испитиваних лица, наиме, кривуља која по

казује кретање садржаја витамина Су крвној плазми студенткиња

и ученика у привреди у времену оддецембра 1950 до маја 1951,

налази сеу границама зонехиповитаминозе С,док кривуља доби

јена обрачуном на уобичајени начин залази у зону скорбута тј.

не одговара здравственом стању испитиваних лица“).

Ова испитивања су вршенау Београду од 1-XII-1950до 31-V

1951 г.; узорци крви узимани су од студенткиња и ученикау при

вреди.

Експериментални део

Брзина разарања 1-аскорбинске кислеине in vitro одређена

је на следећи начин: у првој серији огледа је од сваког лица узи

мана крву два маха у размаку од 1—2 часа. Време одузимања

узорка до титрације тачно је бележено. Из разлике у времену и

разлике у концентрацији 1-аскорбинске киселине, одређивана је
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брзина разарања 1-аскорбинске киселинe in vitro. Извршено је 6

2.НаЛИЗа.

Поред овога извршено је још 69 анализа стом разликом што

је од свакоглица одмахузетодовољно крви за две анализе. Плазма

је издвојена центрифуговањем крви у току 20 минута. Једна ана

лиза извршена је одмах после центрифуговања, а друга након из

весног времена.

1-Аскорбинска киселина је одређена пометоди Farmer и Abt.)

с том варијацијом, што је за одређивање узимано 2 ml плазме и

додавано је2 ml peдестилисане воде, као и4 ml 5% метафосфорне

киселине. За титрацију је узимано 2 ml филтрата а титрација је

вршена помоћу 0,0025% p- дихлорфенолиндофенола. Плазма је

држана на собној температури око 20°. Као антикоагулационо

средство употребљен је калијум оксалат, 1,5 mg на 1 ml крви.

Запажено је при титрацији стандардног раствора витамина С

у3% раствору метафосфорне киселине, који је чуван на 3°утам

ној боци,да се концентрација витамина С смањује брзином од око

6X10-4mg на 1 литар раствора у минуту, штоуказује на прогре

сивно разарање витамина C у стандардном раствору. С обзиром

на ову чињеницу за израчунавање брзине разарања П-аскорбинске

киселинe in vitro узимана је разлика у времену од тренутка узи

мања крви до тренутка титрације, а не до тренутка додавања ме

тафосфорне киселине крвној плазми.

За одређивање брзине разарања 1-аскорбинске киселине крвне

плазмеin vitro извршено јеукупно 75 анализа. Време одтитрације

првог до титрациједругог филтрата било је између30—70минута.

Утабели су дати следећи резултати:

I) Резултатидобијени узимањем узорака крви на први начин

(6 анализа).

II) Резултати свих анализа (75 анализа).

Прва Серија— I e

0,0144 0,0160 0,0190 00046 00078 0,0065

средња вредност: 00013 мир на литар у минуту

Друга серија— ПI

0,0144 0,0160 0,0190 00046 00078 0,0065 00052 0,0064

0,0120 0,0370 0,0300 00032 0,0450 0,0220 00110 00052

0,0135 00047 0,0133 0,0220 00097 00095 00095 00047

0,0047 9,0040 0,0190 0,0330 00230 00080 00180 00076

0,0150 0,0160 0,0160 00074 00084 0,0133 00058 0,0065

- О,0026 0,0320 00058 0,0075 0.0160 0,0150 0,0150 00118

0,0052 00025 0,0104 0,0105 00052 0,0142 00047 00046

0,0031 0,0205 00029 0,0200 00270 0,0240 00080 00070

00077 00037 00025 00025 00021 0,0140 0,0210 00270

0,0150 00043 0,0130

средња вредност: 0,0126 мир на литар у минуту
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Из ових резултата се види да се П-аскорбинска киселина ра

зара у границама од 0,002—0,037 mg на 1 литар крвне плазме у

току једног минута. Ова два броја означавају минималну и макси

малну брзину разарања 1-аскорбинске киселине у испитиваним

узорцима док средња вредност тј. аритметичка средина (Sa) из

носи 0,0126 mg на 1 литар плазме у минуту. Ову аритметичку

средину узимамо као фактор брзине разарања 1-аскорбинске кисе

лине крвне плазме in vitro, претпостављајући да се процес раза

рања креће аритметичком регресијом тј. праволиниски. Узи

мајући у обзир стандардну девијацију (SD) добијена је следећа

вредност:

Fv=0,0126= 0,008956mg на 1.000 ml крвне плазмеу мин“).

Израчунавање стандарднедевијације вршено је по формули:

SD=JE Ту г.)

X (f)

Стога при одређивању садржаја 1-аскорбинске киселине у

крвној плазми корекцију резултата треба извршити додавањем

вредности добијенемножењем броја 0,0126 временом (изражениму

минутима) одузимања узорка крви до титрације.

Овакав начин обрачуна сматрамо довољним за рутински рад,

док би при специјалним студијама требало водити рачуна о наве

деној вредности за стандарднудевијацију.

Закључак

У вези експерименталних резултата може се извести следећи

закључак: |

1) 1-Аскорбинске киселине крвне плазме разара се in vitro.

То разарање је пропорционално времену између узимања узорка

крви и титрације, према томе стваран садржај витамина С.у крви

in vivo je већи но што седобија титрацијом.

2) Применом фактора брзине разарања 1-аскорбинске кисе

лине крвне плазме” in vitro добија се тачнија слика о садржају

1-аскорбинске киселине у крвној плазми in vivo.

Хигијенски иститут
Београд Примљено 9 априла 1952 г.

Vitesse de 1a diminuation de 1'acide ascorbique du

sang in vitro

par

Božidar Simić

En recherchant le contenu de l'acide ascorbique dans la pla

sma du sang des étudientes et des apprentis l'auteur a constaté

*) F= фактор

v = брзина
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О дејству хлора на уранова једињења урудама“

ОД

Матеје Шуговића

Испитивања дејства хлора на оксиде неких елемената започео

је још Davy 1811 године. Овим испитивањима бавили су се још

Weber, Kangro и Fligge, Spitzin, Gay-Lussac и Thenard, Kangro

и Јаћn и Oersted.“)

Хлоровањеуранових оксида помоћу хлора вршили су Ре!ligot“),

C. Rammelsberg“), H. E. Roscoе“), Н. Loebel“), A. Roderburg“),

W. Biltz и А. Voigt“), W. Biltz и C. Fendius“), Stacey и Wil

kinson“). -

W. Kangro и R. Jahn поред оксида неких других елемената

хлорују и оксид урана UзО8.

Овим испитивањима утврђено је, да хлор дејствује на све

оксиде свих елемената, разуме се под одређеним условима.

Извесни при том добивени хлориди јесу испарљиви. У испар

љиве Хлориде спадају и уранови хлориди.

При овим испитивањима хлоровање није вршено само елемен

тарним хлором. Многа једињења хлора, како органска тако и

неорганска, употребљавана су као средства за хлоровање. Тако

према наводима Каtz-а и Рађinovisch-a“) за хлоровање UO2 упо

требљавани су ови неоргански хлориди: МН,Сl, СиСl, КСl, Hg, Ca,

CaCl, BeCl, MgСl, ZnCl, SnСl, NiCl, CuCle, FeCle, CoCle,

CdСl, PbCl, HgСl, BaCl, MnCl, AlCl, SbСl, PCI, FeCle,

SiCl, SnСl, PCI, Tacl.

Реакције су извођене или на температурама тачака топљења

употребљених соли или на температурама између 250° и 800%. У

случајевима, када је температура била изнад тачке топљења упо

требљеног хлорида, реакција је извођена у бомби. Огледи су по

казали, да неки хлориди под наведеним условима нису реаговали,

а да су други реаговали делимично. Једино потпуно претварање

UО9. у UC14 извршено је помоћу берилијумхлорида на 500°.

Хлороводоник је такође употребљаван.

* Пријатно ми је да се и овом приликом захвалим г. г. професо

рима Павлу Савићу и др инж. Бранку Божићу на саветима који су ми

веома користили у току рада.

3 Гласник хемиског друштва
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Сумпормонохлоридје исто тако добро средство за хлоровање,

. те је доста често употребљаван. Њега је први применио Е. F.

Smith“) 1898 године. Хлоровање, било само са сумпормонохло

ридом или у смеши с хлором вршили су: С. Маtignon и F. Bou

rion“), R. D. Hall и Е. F. Smith’), M. A. Colani“), M. F. Bou

rion“), W. B. Hicks“), D. Lely и L. Hamburger“), и К. Agte,

H. Becker-Rose и C. Heyne“). Од органских једињења као хло

рирајућа средства употребљавани су угљентетрахлорид и фозген.

Тако, угљентетрахлорид примењује Е. Demarcay“), R. D. Hall и

E. F. Smith“), Р. Саmboulives“) Р. Јаnаsch и H. Harwood“),

P.Janasch и O. Loubi“), Р. Јаnаschi и R. Leiste”), и Н. А.Young

и H. G. Reiber“). Фозген као хлорујуће средство примењују

E. Chauvenet“) (хлорује UOе), J. Barlot и Е. Сhauvenet”) (хло

рују минерале: силикате и фосфате), A. Rosenheim и M. Kelmy“)

(хлорују UвOs).

Као што се из овог прегледа види, хлор сам за себе нијеупо

требљаван као средство за хлоровање. То потиче отуд што друга

хлорујућа средства имају извесна преимућства над хлором, узетим

без икаквих другихдодатака (нижа реакциона температура, лакше

руковање).

Међутим, интересантно је испитати могућност добијања ура

нових хлорида из његових једињења, која се јављају у природи,

а посебно из његових оксида, узимајући за хлоровање само хлор

без икаквих других додатака. Е. Peligot“) врши хлоровање UО9

помешаног са једнаким делом угља. Преко смеше је провођена

струја хлора на температури црвеног усијања, при чему постају

уранови хлориди (UCla, UCI, UCIа, UOgСl.). C. R. Remmelsberg“)

хлорује смешу UgО8 и угља у размери 4:1, да би смањио коли

чину органских хлорида. Н. Е. Roscoе“) добија уранпентахлорид

- поредурантетрахлорида дејствујући струјом сувога хлора на уме

рено загрејану смешу угља и неког урановог оксида или оксихло

рида. По њему на 235“, а у струји угљендиоксида, уранпентахло

рид се разлаже потпуно на урантетрахлорид и хлор, али дисоција

ција почиње већ на 120°. Н. Loebel“) врши хлоровањеу специјал

ној апаратури. Кад хлорује смешу урантриоксида са вишком жи

вотињског угља (наглашава, да је боље употребити животињски

угаљ него дрвени) урантриоксид се квантитативно претвара у хло

риде и продукт не садржи угљеника. A. Roderburg“) добија уран

тетрахлорид хлорујући UgО8 са хлором по методи Ре!ligot-а, упо

требљујући угаљ од тршчаног шећера. W. Biltz и А. Voigt“)

добили су UC14 хлоровањем UOз помешаног с угљем од шећера

у односу 5 :1. Хлоровање је вршено хлором. Температура реак

ције била је температура црвеног усијања. Награђени UC14 цури

као растоп из цеви, која је мало косо нагнута. Поред UCl4 добили

су нешто и UCl3, од којег су се ослободили дестилацијом.W. Biltz

и С.Fendius“) препоручују да се мешавина од три дела UOз и

једног дела угља од шећера прекрије истим угљем и тек онда да се

врши хлоровањеу циљу добијања чистог UC14. Овако раде, да би

избегли стварање UО9Clg. Stacey и Wilkinson“) хлорују UgО8, да
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би добили UCl4. Они пропуштају доста брзу струју сувог хлора

преко смешe UвOs (72 gr) и угља од шећера (14 gr) у дужој цеви

од»pyrex«-стакла на температури од 500“. При тојреакцији гради

се и UCls, који они претварају у UCl4 загревањем на 400“у атмо

сфери СОз. На тај начин они потврђују налаз Н. Roscoе-а, иако

су радили под нешто измењеним условима.

Сва ова испитивања вршена су на чистим оксидима урана. О

испитивањима дејства хлора на уранове руде у литератури нема

У података. С обзиром на важност уранових једињења ми смо поку

шали екстракцију уранових једињења из његових руда, вршећи

реакцију само са хлором без икаквих других додатака. Наша испи

тивања имају оријентациони карактер. Детаљнији и потпунији ра

дови су у припреми. Ми смо ипак приступили најпре испитивању

услова хлоровања чистог UgО8 као најпостојанијег природногура

новог једињења.

Хлоровање је извођено у стакленој цеви облика U. Овакав

облик узет је зато што јеу почетку рађено са електричном пећи

облика лонца, која је имала отвор са горње стране.

Измерена количина оксида стављена је у U-цев, а ова у

електричну пећ“. Једним крајем цев је била спојена са испирали

цом за гасове запремине 140 ml. У истој се налазило 80 ml хло

| роводоничне киселине (1 :2); испиралица је била спојена са U-цеви

у обрнутом смислу, како би се при хлађењу избегао улазак те

чности у саму цев. За ову испиралицу била је везана још једна

испиралица, а даље је једна стаклена цев одводила гас напоље у

атмосферу. Хлор је увођен кроз други крај Ш-цеви непосредно

из бомбе. Како сама U-цев, тако и сви делови апаратуре били су

од »pyrex«стакла.Сви су спојеви били брушени, осим на споју

довода хлора из бомбе и одвода из друге испиралице, где су упо

требљена гумена црева. Заптивање апаратуре било је контроли

сано овлаженом хартијом, натопљеном раствором скроба и кали

јум-јодида.

У току провођења хлора цев, у којој се налазио UgО8, за

гревана је постепено. На температурама од 200“, 300°, 400“, 500",

600° и 650°C није се могла констатовати нека видљива реакција.

На температури између 650° и 700°C uев је толико омекшала, да

њезино кривљење није дозвољавало даљи рад. Брзина протока

хлора износила је један мехурић у секунди. Хлоровање је трајало

4 часа.

Киселина у испиралици обојила се жутозеленом бојом. По

сле реакције хлађење је извођено у слабој струји хлора. По хла

ђењу супстанца из U-цеви пренета је квантитативно у чашу испи

рањем са врелом водом. Непромењени UвOs одвојен је цеђењем.

Слабо жуто обојен филтрат испарен је скоро до сува на пешчаном

купатилу, остатак пренет у порцеланску зделу и помоћу концен

троване сумпорне киселине преведен у уранилсулфат.

Одређивање урана извршио сам титрацијом са 0,1n paство

ром КMnO4 из микробирете, пошто је претходно извршена редук

* Lindberg Engineering Company, Chicago.

3+.
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ција са Са по методи W.Treadwell-Lülhy-Rheiner-a“). Нађено је,

да је свега 1% одупотребљеног UaО8 хлоровано.

| Раствор хлороводоничне киселине из испиралица, испитан на

присутност урана помоћу калијумфероцијанида дао је негативну

реакцију. У једном другом огледу није се могло констатовати ни

какво дејство хлора на UзО8; целокупна количина остала је не

такнута.

Пошто су ова два огледа показала, да се хлоровање UaО8 под

наведеним условима врши веома слабо или никако, приступило се

хлоровању на температурама вишим од 700°.

Сада је хлоровање вршено у кварцној цеви, која је лежала

хоризонтално у електричној пећи.“ Температуру је показивао

уграђени термоелемент.

Апаратура је била састављена овако: оба краја кварцне цеви

штрчала су 10—15 cm из електричне пећи. За излазни крај цеви

спојена је испиралица са водом постављена у обрнутом смислу; за

Ову испиралицу спојена је друга испиралица, а од ове једна ста

Клена цев водила је гасове напољеу атмосферу.

У порцеланском чунићу измерена количина UзО8 смештена је

у цев. Хлоровање је вршено на 700°, 800° и 900°C. Брзина стру

јања хлора била је око 60мехурићау минуту. Времетрајања хло

ровања за сваку назначену температуру било је 2 часа. Оба штр

чећа краја кварцне цеви хлађена су млазевима воде.

Хлоровање није било квантитативно, јер је у чунићу било

још непромењеног UgО8. Стога је хлоровање вршено на 1000°C

под осталим истим условима. Сада је хлоровање било потпуно. У

чунићу није било више непромењеног UgО8.

На тај начин јасно је показано под којим се условима UзО8

може квантитативно хлоровати.

После овог пређено је на хлоровање концентрата руде, која

је садржавала урана и торијума поред гвожђа, фосфата и других

примеса. Концентрат руде испитан је најпре на Ceiger-Miller

овом бројачу. 1,0004 gr концентрата равномерно распоређено на

раму од дрвета и целулоида показивало је 10.079 удара у минуту.

Спонтана јонизација била је 70 удара у минуту.

Око пола грама ове руде подвргнуто је хлоровањуу апаратури

истој као и код хлоровања UзО8. Тек на температури од 200”

почело се са провођењем хлора. Температура је постепено расла,

онако како је то сама пећ дозвољавала, кад је укључена макси

мална дозвољена јачина електричне струје. Ово јеурађено у циљу

што бржег постизања температуре од 1000°C.

На температури од 600°C мала количина заостале воде у

првој испиралици обојила се мркожутом бојом од РеCl3.

После загревања од два и по часа постигнута је температура

од 1000°C. На овој температури хлоровање је трајало 4 часа. На

најближем хладнијем делу цеви иза чунића у правцу струјања

хлора нахватао се сублимат испарљивих хлорида метала. У чу

* Фабрикат предузећа Lindberg Engineering Company, Chicago.
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“,

нићу је заостао бео прах зеленкасте нијансе. Чунић са остатком

пренет је у чашу и опран врелом водом. Процеђен и испран оста

так језадржао зеленкасту нијансу. После сушења прах је испитан

на бројачу и показивао је 3000 удара у минуту; спонтано 66.

Гравиметриски одређен износио је 55,91% од употребљене коли

чине руде.

Супстанца из цеви (хлориди) и из испиралица (раствори хло

рида) пренета је квантитативноучашу спирањем са врелом водом.

У овом раствору доказане су велике количине урана поред гвожђа

и других елемената, који су се налазили у руди и чији су хлориди

испарљиви на овој температури. Испитивањем овог раствора на

уобичајени аналитички начин није се могло доказивати прису

ство торијума. Торијум,дакле,хлоровањем под овим условима није

екстрахован из руде. У неекстрахованом пак остатку није се

могла доказати присутност урана, што значи, да је сав уран

екстрахован из руде. У неекстрахованом делу доказана је при

сутност великих количина торијума. На овај начин уран се може

одвојити од торијума путем директног хлоровања са хлором без

- Икаквих других додатака.

И в в о д

Руда која је садржавала урана и торијума подвргнута је ди

ректном дејству хлора у кварцној цеви на температури од1000°C.

Оваквим хлоровањем руда је растављена на два дела:

1) Екстраховани деоу којем се налази савуран поред гвожђа

и других елемената чији су хлориди испарљиви, и

2) Неекстраховани део у којем је остао сав торијум и други

елементи, чији су хлориди неиспарљиви, поред непромењених са

стојака употребљене руде.

Институт за испитивање i privr: материје при

Претседништву владе ФНРЈ — Хемиска лабо

раторија.

Примљено24 октобра

1. г.

7. U. S. A. M. M. E. N. F. A S S U IN GI

Ueber die Chloreinwirkung auf Uranerzen

VOIT

Mateja Šugović

In einem Quarzrohr wurde Erz, welches Uran und Thorium

enthielt, bei der Temperatur von 1000° C directer Einwirkung des

Chlors unterworfen. Durch solche Chlorierung wurde das Erz

in zwei Teile zerlegt:

1) Der extrahierte Teil, welcher alles Uran neben Eisen und

flüchtige Chloride enthielt, und
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2) Der Rückstand, welcherда Thorium neben unflüchtige

Chloride und andere unangegriffene Bestandteile enthielt.

Institut für die Untersuchung der Struktur der Erhalten am 24 Oktober

Materie – Chemisches Laboratorium, Belgrad 1951,
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Колориметриско одређивање никла помоћу

Kleft-Summerson-овог фотоелектричног

колориметра

|- ОД

Душана НКивановића

Познато је, да је тачност фотоколориметриског одређивања,

као и осетљивост доказивања уопште знатно већа при употреби

Klett-Summerson-овог фотоелектричног колориметра него са Рul

frich-овим колориметром. Тако, на пример, код колориметриског

одређивања протеинског азота помоћу биуретске реакције грешка

ca Klett-Summerson-овим апаратом износи +2,4%, док са Рul

frich-овим она износи већ + 3,3%, при чему је још и осетљивост

доказивања са првим апаратом око 4 пута већа“). У поређењу са

једним од најбољихспектpoфотометара, са Beckmann-овим Моđell

DU, апарат Кlett-Summerson-ов не заостаје много по тачности.

Ово се, на пример, може лепо видети на основу извршеног низа

проба челика на садржину бакра помоћу о-бензоиноксима, када су

резултати добивени са једним или другим апаратом били скоро

исти“).

Уовом раду једетаљно обрађена метода колориметриског од

ређивања никла помоћу Кlett-Summerson-овог апарата и дат је

поступак, који се може применити за одређивање никла у чели

цима и рудама. Предложена метода је подесна нарочито за одре

ђивање малих количина никла; поредтога она је брза и економична

и захтева сасвим обичне и лако приступачне хемикалије.

Поступак се заснива на класичној реакцији доказивања никла

са диметилглиоксимом. Мери се интензитет обојене мрље на хар

тији, која је натопљена раствором лимунске киселине и диметил

глиоксима и која се ставља на површину метала који се испитује.

Метал је претходно преливен минералном киселином“). Clardy“) je

побољшао овај поступак тако, што је површину метала после на

гризања киселином приближно неутралисао, додао флуорид ради

обезбојавања фери-јона, натријум-ацетат као пуфер и NauРзOn

као стабилизатор боје. -

При прецизном колориметриском семи-микро одређивању ни

кла (2—50у) помоћу диметилглиоксима у присуству гвожђа и

неких других метала, никал се најпре таложи у присуству амони

јум-цитрата помоћу диметилглиоксима, талог раствори у пиридину
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и боја онда пореди са стандардним узорцима никла помоћу фото

електричног колориметра“). Код брзих колориметриских метода

за одређивање никла обојени комплекс са диметилглиоксимом одр

жава сеурастворудодатком оксидационих средстава. За ову сврху

служи персулфат и хипохлорит“), али чешће јод“) или бром“). До

давањем оксидационог средства и цитрата или тартарата исто

времено врши се одвајање никла од кобалта, а и фери-јон се одр

жава у раствореном комплексу, тако да се колориметриско од

ређивање никламоже спровестидиректно, без претходног одвајања

гвожђа и осталих елемената. За завршно одређивање додаје се

пирофосфат као стабилизатор, али је још простије додати 1%-ни

раствор желатина или 1—10%-ни раствор гумарабике. На тај

начин може се одржати у раствору и до 0,04 mgr. никла при за

вршном колориметриском одређивању, без опасности да ће настати

флокулација никловог комплекса.

Експериментални део

Ма да сеза пробечелика препоручује растварањеуSppecker

овој киселини (смеши сумпорне и фосфорне киселине), овај начин

растварања није подесан за растварање руда, ако се жели да се

примене колориметриске методе због већег присуства силиката,

који или слабе интензитет боје или делују као флокулатор, те на

тај начин онемогућују завршно колориметрисање. Сличну појаву

смо констатовали и коданализа шелита. Због тога мора руда да се

раствара у смеши азотне и соне киселине (у односу 1 :3 као у

царској води, или у обрнутом односу 3 : 1), после чега се евенту

ално врши испаравање са сумпорном киселиНОМ.

Ми смо гвожђеу алкалној средини држалиу растворном ком

плексу додавањем тартарата, који имају слично дејство као и

цитрат-јони. Као оксидационо средство узели смо бромну воду.

Стабилизацију боје извели смо по методи која потиче још од

Rollet-а“) (а по пропису који једао Sandell“). Поступак смо ипак

унеколико морали да изменимо, јер се показало, да се после до

давања амонијака не сме повећавати даље рH раствора додавањем

још и раствора NaOH, како се саветује по Sandell-у ради стаби

лизовања боје. Ми смо констатовали, да су тада скретања. На Гал

ванометру мања, односно да екстинкција раствора Толико

опадне, да по додатку 10 ml 6n—NaOH испитивани раствор може

да се обезбоји итиме да се постигне сасвим супротан ефекат.

Ми смо даљедодавали још и ацетатни пуфер (око 4,5), јер смо

утврдили, да екстинкција задобија у амонијачној средини кон

стантну вредност тек у пуферованој средини. Ово се види из та

блице 1.
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Таблица 1

С. pH (на 269)

( Додато 10 ml 6nNaOH 11 12,16

Без додатка NaCH - | 110 964

Додато 2 ml. ацетатног пуфера 114 9,39

б и 5 , јЈ 39 114 | 9,22

}y 7. „ 9y уy 114 904

„ 10 „ 55. то 114 . 878

а) без пуфера; б) са додатком пуфера (Na-ацетат—сирћетна киселина.

pH око 4,5), И у једном и у другом случају амонијачна средина (10 ml

конц.. амонијака). pH мерено са пехаметром СiМ 4494 (Philips).

Да бисмо могли одређивати и веће количине никла, додавали

смо као стабилизатор раствор желатина (око 2 ml 1%-ног ра

створа, тако да смо могли одређивати и пробе са преко 0,5% па

све до 4% Ni узимајући за анализу 0,2 gr, а за колориметрисање

0,02 gr., што је иначе било немогућеуслед флокулације комплекса

После додатка Оксидационог средства.

Мерења на колориметру вршили смо најраније после 15 ми

нута, у сагласности са налазом Sandell-а, јер је тек после овог

времена екстинкција константна. Време од 10 минута, како се

покаткад саветује у литератури“), сувише је кратко, јер се боја

за ово време још не стабилизује, а и не развије се потпуно код

малих количина никла. Ово се види из таблице 2. --

--

Таблица 2

Промене на скали Кlett-Summerson-овог апарата у

зависности од времена

CI. у

| 221 ОДМаХ

200 после 5 минута

195 после 10 минута

190 после 15 минута

190 - после 20 минута

190 после 25 минута -

Стандардна проба никла са 0,836%, Ni oдн. 0,099162 mgr/nl Ni.

С друге стране не треба вршити мерења ни много касније од

15 минута, јер је показано“) да због примеса вредност за про

пустљивост раствора после дужег времена почиње опет да опада.

Ма да се обично узима филтар од 520—530 mu (на пример,

525mu по Мurray-Ashley-y“)) ми смо се одлучили за филтар са

главном линијом 420 mu. и опсегом пропустљивости од400 до 450

mu... И F. Haywood") употребљава сличан филтар од 470 mu no

ред„снепе“ пробе као упоредног раствора,док филтaр за 546 упо
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требљава само када је упоредни раствор дестилисана вода. У при

лог нашег избора говоре и спектpoфотометриска испитивања

Ferguson-Banks-а“), који налазе да је први влавни максимум

„ апсорпције између 440 и 450 mu за комплекс никла са диметил

глиоксимом, док комплекс са ниоксимом треба мерити на 550 mpu.

M. Cooper“) узима ипак 540 mu због минималне апсорпције ци

трата гвожђа. Ми смо са филтром 400—450 mpu (плави филтар

Nr.42 Klett-Summerson) добијали вредности које се лакше и тач

није репродукују него са зеленим филтром.

Пошто је Rollet-ова метода одређивања никла емпириска,било

је потребно дати један стандардизован поступак“). Ми стога пред

лажемо овај начин анализе:

1) 0,2 gr pуде раствара сеу 15–20 ml смеше азотне и соне

киселине (3 : 1, дакле обрнут однос него код царске воде) и испари

до сува. Остатак се раствори у 5 ml. конц. соне киселине, спере са

врућом водом квантитативно у волуметриску боцу од 100 ml и

допуни до црте.

i
220

|

240

E

0ДРЕћиВАњЕ никЋА

KLETT-5UMMER50N

00ТокомоPимRTAP,N-470итEp

(5A3А огу,Аликвот 100-10)

04——----------I--I |05 030 075 100 425 150 175 1 200

ХNi

Y- Дијаграм 1 — Калибрисана крива за никал

(на бази 0,2 gr мерења).

2) Цеди се кроз густу, суву хартију и сув левак и први део

филтрата одбаци. Од бистре течности пипетом се узме 10 ml

(=0,2gr) и пренесеудругу волуметриску боцу од100 ml. Сада се

у ову боцу додају реактиви овим редом:

5 ml 20%-не винске киселине

5 ml. засићене бромне воде

10 ml. конц.. амонијака (d=0,9)

2 ml aцетатног пуфера (рН око 4,5)
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2 ml свежег 1%-ног раствора желатина

5 ml 1 %-ног алкохолног раствора желатина

Раствор, који мора да остане бистар разблажи се са дестилисаном

водом до црте и добро промеша.

3) После 15 минута врши се фотометрисање на Кlett-Sumer

son-овом апарату са 10 ml у епрувети помоћу плавог филтра Mr.

42, пошто је претходно апарат подешен на „нулти“ положај по

моћу слепе пробе, која садржи исте раеактиве, само без никла.

Резултати у процентима никла налазе се директно издијаграма 1.

Рачунски се долази до резултата формулом: % Ni=0,00440 о.

Напомена.У случају веће концентрације никла, када чтања на

апарату прелазе скалу 400—500узима се одговарајући аликвотни

ДеO.

Калибрисану криву на дијаграму 1 добили смо на начин, који

су дали Murrey-Ashley“) и Foulke“). Спремили смо основни ра

створ никлове соли, чија је концентрација одређена гравиметри

ским путем (0,99162 mgr/ml. Ni). Од овог раствора разблажујући

1 : 100 начинили смо стандардне растворе за колориметрисање

(0,0099162 mgr/ml. Ni) и са њима одредили скретања на галвано

метру. Резултати судатиутаблци 3.

Таблица 3

mgr никла подеока:а СКаЛИ %. Ni (за 0,2 gr. руде

0,004958 58 0,25

0,005950 69 0,30 .

0,006941, : :
0007933 9 „4

0008925 103 0,45

0,009916 114 0,50

0,010908 125 0,55

0.011899 136 0,60

0,013883 170 0,75

0,018840 227 1,00

0,023798 i “ 285 1,25

0,028756 340 1,50

Резултати, које смо добили вршећи анализе руда по овом

поступку,дати суу таблици4.

\, Таблица 4

9/o Nu Колориметриски 0 -- --

ознака руде највећа најнижа средња /oу диме

в р е д н о с т

58/19 0,28 0,26 0,27 0,25

129 0,71 0.67 0,69 0,70

7 0.38 ---- 0.38 0,34

7, 0,25 ---- 0,25 0,24

132 0,54 0,54 0,53

134 ()41 038 0,39 0,40

135 0,26 — 0,26 0,30

37 0,30 127 1,29 130

12 ---- м 4,26 4,26 430
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H. Pieters“) и сарадници испитивали су утицај хрома и ко

балта и дали потребну корекцију, у случају њихова присуства. М.

Cooper“) дао је корекцију резултата за никал, кад су присутни

манган и бакар.Збогтога ми нисмо испитивали утицај примеса на

резултате за никал. -

И в в о д

Да би се у рудама колориметриски одредио никал, треба ра

стварањевршитиусмеши азотне и соне киселине, а неуSppecker

овој киселини, јер тада иду веће количине силиката у раствор, које

или слабе интензитет боје или делују као флокулатор.

Стабилизација боје врши се са 1%-ним раствором желатина.

Константна вредност екстинкције добија се у амонијачној

средини и не треба поред пуфера додавати и натријумхидроксид,

јер оптичка густина раствора може толико да опадне, да колори

метрисање постане немогућним.

Колориметрисање треба вршити тек после 15 минута стајања.

Али се ово време не сме много продужити.

За мерење се препоручује плави филтaр Nr. 42.

Институт за маталургију
Београд Примљено септембра 1951

S U M M A R Y

тhe colorimetric Determination of Nicke1 using

Klett-Summerson Photoelectric Colorimeter

by

Dušan Živanović

If nickel should be determined by colorimetric method, the

ores must be dissolved in a mixture of nitric and hydrochloric

acids (3 : 1, reverted aqua regia) and not in Sppecker acid (a

mixture of sulfuric and fosforic acids), for that acid dissolves

appreciable amounts ofsilicates, which weacken the color or pro

voke the flocculence of the nickel complex.

The stability of coloris achieved using a solution ofgelatine

(one per cent).

The constant value of extinction is attained in ammoniacal

solution to which the sodium acetate is added asbuffer. The addi

tion of sodium hydroxide is disadvantageous for the stability of

color.

For the measurement the blue filter No. 42 is recommanded.

Institute for Metallurgy
Belgrade Received, September 1951
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На овај начин је, према нашем досадашњем искуству,могуће

доњу осетљивост колориметриских мерења померити још за неко

лико негативних потенци процента према већим разблажењима.

Београд, Техничка велика школа

Технолошки факултет

Завод за неорганску хемиску техно- Примљено 13-III-1952 год.

логију

S U M M A R Y

The Posibility of Applying Adsorption or Ion Exshange

in the Colorimetry of Dilute Solutions

Preliminary Report

by

Slobodan Končar-Djurdjević

The lowest, concentration limit which may be colorimetri

cally determined extendsto about 10-“% ofthe coloredsubstance.

Still greater dilutions of most colored substances are colourless

for the human aye, as well as for nearly all other photosensitive

receivers. In order to determine colorimetrically even so very

diluted solutions, »colourless solutions«, it is necessary to in

crease their concentrations by evaporation, or chromatographi

cally. The difficulties and defects of such processes are well

known.

Wetriedto encrease the concentration bymeans of adsorption

or ion exchange and to determine colorimetrically the coloured

adsorbents (or ion exchangers) themselves. For this process the

materials must have physically definite and unchangeable form.

The best manner is to give them the appearance of a film, similar

to cigarette paper. Convenient adsorbent— or ion exchanger—

films mybe obtained (accordingto a processforwhich the exten

sion ofa patentis claimed),by suspending such materials,in avery

finely ground state, in solutions of some organic adhesives

(nitrate of cellulose, synthetic resins etc.) and by manifold spra

уing ofthe emulsions over the convenient surfaces. After drying,

an elastic film,which can be easily taken off,isformed.Thethick

ness of such a film is only about 1/10 mm.

The adsorption itself should be executed, by attaching such

a film, cut in the shape of a disk, to the lower end of a glass

tube 1 m long andwhose diametar is about6–8 mm.On account

of the unchangeable height of the liquid in the tube, the rate of

the flow of the liquid is constant trough the film and therefore

the conditions under which a dynamical isotherm of this kind is

obtained, are definite. At the same time, a similar proceeding is

done with known solutions and under the same conditions (the
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film of the same active material,same volume of liquid, the same

height). After the colorimetric determinations of the obtained

coloured surfaces, the unknown concentration-is determined by

plotting the measured values in the coordinating system: the

colour-intensitiens against the concentrations.

In this way, according to the experiences we have had so

far, it is possible to shift the lowest limit of colorimetric mea

surmensfor several negative powers ofpercentagetowardshigher

dilutions. -

Beograd, Faculty of Technology

Institute for Incrganic Chemical Technology__ gan Received, 13-III-1952.

4. Гласник хемиског друштва
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НЕКРолози

“ Д-рПавле Јовановић

шеф Отсека,за унапређење производње Главне дирекције

„Ватросталног“ у пензији

| На дан 11 марта 1952 године угасио се живот једног вредног

хемичара, д-р Павла Јовановића. , ... "

Родио се 15 октобра 1893 године у Београду. Основну школу

и гимназију учио је у Београду и 1912 године матурирао. Исте

године уписује се на Технички факултет — Хемиски отсек у

Дрезди, где студира до 1914 године, када се враћа у земљу, ступа

у ђачку чету и одлази на фронт. У октобарској офанзиви бива

рањен кроз обадве ноге. По оздрављењу враћа се на фронт, где

лежи пегави тифус, а затим поново одлази у борбу. После пре

ласка преко Албаније оглашен је за неспособног, те 1916 године

одлазиу Италију иуФиренци продужује студије. Новембра месеца

1918 године завршава студије са докторском тезом: „Амалгам

злата и сребра“ код професора Параванија. -

По завршеним студијама одлази у Париз и децембра 1918

године ступа на рад у челичану у Момбару, где остаје до маја

1920. ГОД. -
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Јуна месеца 1920 године постављен је за хемичара Главнеру

дарске дирекцијеу Београду и одмах одлази у Железару у Варешу

да својим знањем и стеченим искуством у Момбару помогне ратом

опустошену тешку индустрију. Децембра месеца исте године опо

зван је из Вареша, да би у Београду оспособио Лабораторију

Главне рударске дирекције за задатке који су стајали пред њом.

Године 1922, после смрти дотадашњег шефа лабораторије Косте

Јовановића постављен је за шефа исте лабораторије на коме по

ложају остаје све до 1948. године, када је основан Национални ин- |

ститут за гориво и руде Министарства рударства и када одлази

у Одељење за рударство истога Министарства.

За све време проведено у лабораторији лично је вршио анали

тичка испитивања руда, метала, неметала, шкриљаца, чврстог и

течног горива. Био је одличан аналитичар и познавалац најновијих

аналитичких метода. Поред лабораториског рада пратио је страну

Литературу на немачком, француском и талијанском језику и тру

ДИО седа рударску лабораторију прошири и снабде најновијом апа

ратуром и да при раду примењује најновије методе, тако да је ту

лабораторију подигао до тога степена да је корисно послужила

подизању југословенске привреде. Поред тога она је била при

зната за интернационалне арбитражне спорове за рударске про

изводе Бора, Трепче, Љубије итд.

Ма да је највећи део свога лабораториског рада провео на

испитивању,чврстог и течног горива, после Другог светског рата

1945 године прихватио се проучавања ватросталног материјала те

својим радом много допринео стварању Комбината ватросталног

материјала у Аранђеловцу, где јеуредио лабораторије и оспособио

млађе кадрове. - ----

Д-р Павле Јовановић нарочиту пажњу је посветио испитивању

југословенског угља, па је 1925 године штампао: „Збирку анализа

угља у Краљевини СХС.“, а 1931 г. књигу„Привреда угља у Кра

љевини Југославији“.Обе књиге садрже податке којима се корисно

послужила југословенска привреда. /

Д-р Павле Јовановић је добро познавао могућности развитка

Црне металургије у Југославији, познавајући квалитет и моћност

гвоздених рудника у Југославији с једне стране, а квалитет угља

са друге стране, па је 1922 године први поставио питање „Можемо

ли имати металуршки кокс издомаћегугља“? Та мисао била му је

водиља у даљем раду, па је 1932 године патентирао „Поступак до

бијања кокса из оплемењеног угља; Патентни спис Бр. 9345 од

1932 и Патентни спис Бр. 9931 од 1933 године. -

| Своје чланкеу вези са овим радовима штампао јеу Хемиском

гласнику и Рударско-топионичком веснику.

. Био је члан првог редакционог одбора часописа Српског хеми

ског друштва. - --

| Тешка болест приморала га је да затражи пензију, али он је

Ипак продужио Да сарађује на подизању „Ватросталног комби

ната“, те ће његова смрт бити велики губитак за ту нашу младу

Индустрију. - -
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Редакција Гласника хемиckov друштва примила је ове kњиге:
*\

Dr. Lj. Letica—ing. V. Smolčić,Tehnologija zubarskog ma

terijala – kovine. (Stomatološki udžbenici, knjiga peta) Medi

cinska knjiga, Beograd, 1951.

Технологија метала за зубаре подељена је у четири дела и то на: I

Општа својства метала, Н. Метали и легуре употребљавани у зубарству,

III Опште методе рада у лабораторији и IV. Претклиничне вежбе. Оваква

подела омогућава постепено и солидно улажење у технологију зубарског

материјала и рад са металима и легурама.

* Први део је по обиму највећи, па на први поглед изгледа, да је не

потребно опширан. Међутим није тако. Зубном техничару, који ће стално

радити са извесним металима и металним легурама, потребно је да добро

познаје њихове особине и природу, како би што лакше упознао особине

метала, који се употребљавају у зубарству и лакше их прерађивао. Сваком

прерађивачу неких врста метала и легура потребно је њихово солидно

опште познавање. Овај део то даје у довољној мери, и на прикладан начин.

У другом делу писци се ограничавају на метале и легуре који се упо

требљавају у зубарству и због тога што су у првом делу дата потребна

општа знања из познавања материјала, овај део је краћи, али потпуно

ДОВОЉaЊ.

Писци су такође исцрпно и добро обрадили трећи део и напослетку

дали најнужније претклиничне вежбе --

Распореду излагања нема се шта приговорити, јер је добро постављен

и изведен...Али би се извесне мање замерке могле учинити, да би се евен

туално у другом издању мсгле извршити исправке. Тако на пример место

„дијаграм стања“ треба рећи „криве хлађења” (стр. 20), линеарне кон

тракције очврслих метала треба ревидирати, јер су проценти скупљања

узети сувише високо (стр. 25); граница између лаких и тешких метала је

38 (а не 5, стр. 26); челик садржи до 1,8% угљеника (а не 2%, стр. 27);

изрази лот и лем, као и лотовање и лемљење употребљавају се тако, да

се може помислити, да су то два различита појма (требало би усвојити

домаће изразе лем и лемљење); за салмијак треба усвојити име нишадор;

требало би објаснити штетан утицај легуре Аg-Sn (стр.96); тачка топљења

гвожђа је 15289; сиво сирово гвожђе има исти проценат угљеника као и

бело; заваривање (стр. 142) би требало више објаснити, исто тако и из

разе „штенц“ (стр. 172) и „кофердам“ (стр. 200).

Priručnik za ispitivanje životnih namirnica (švajcarski) —

Analitičke metode za ocenjivanje životnih namirnica i predmeta

opšte upotrebe. (Delo je izradilo Društvo švajcarskih hemičara

analitičara po nalogu Federalnog otseka za unutrašnje poslove)

— Prevodilac d-r Aleksandar Janković. Originalni naslov dela:

Manuel suisse des denrées alimentaires. Méthodes d'analyse et

normes pour l'appréciation des denrées alimentaires et des objets
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Годишња претплата на Гласникхемиског друштва

(за једну књигу, четири свеске) износи 400 динара.

Цена једној свесци је динара 100.

Уплату треба вршити преко чековног рачуна Српског

хемиског друштва, код Народне банке ФНРЈ, бр. 102-906031.

За сва обавештења обраћати се на адресу: Српско

хемиско друштво, Београд, Техничка Белика Школа Буле

вар Револуције 73. --

Пажња ауторима

Редакција Гласника хемиског друштва моли ауторе да

своје рукописе шаљу на адресу:

проф. А. Леко, Булевар Револуције 73,

Технолошки факул., Београд

Сваки чланак мора имати на крају: 1) кратак извод на

домаћем језику (око “/, стране) и 2) извод на руском, фран

цуском, енглеском или немачком језику. --

Руkoписи морају бити потпуно готови за штампу. Нај

боље је ако су написани на машини, ако је то немогуће —

онда читким рукописом. На рукописује потребно назначити

Тачну адресу Писца.

Цртежи,морају бити пажљиво израђени на белојдебљој

хартији и то око 2 пута већи од клишеа који треба да се

изради.Објашњења испод цртежа требаписати само оловком.

Сваки аутор добија бесплатно 25 посебних отисака

свога чланка. Аутори који би хтели да добију већи број

Посебних отисака нека изволе ставити свој захтев на ко

ректури.

Сваких 25 отисака више стају:

чланци до “/, табака — 180 дин., до 1 табака — 300 дин.,

до 1“/, табака — 480 дин., до 2 табака 60 дин.

Штампа Југословенско штампарско предузеће— Београд



Rњига 17 „ 1952 Свеска 3

ГЛАСНИК

ХЕМИСКОГ ДРУШТВА

БЕогPАд

BULLETIN DE LA SOCIETE CHIMIQUE

BELGRADE

Уредник: - Rédacteur en chef:

проф. А. М. ЛЕКО prof. A. M. LECC0

, Редакција: Rédaction:

Булевар Револуције 73 . 73, Boulevard de la Révolution

Техничка велика школа,Београд Ecole Polytechnique, Belgrade

 

 

1 952



„Гласник хемиckoг друштва“ је једновремено и стручни

часопис Универзитета и Великих школа у Београду

за теориску и примењену хемију

„Гласник“ излази тромесечно

С АД Р Ж.А Ј

Страна

Х. Ербринг (Келн): Хроматографска анализа на хартији у служби

XеМИСКОГ ИСПИТИВаH5a - - - - - - - - - - e e - - - - - - 137

Н.А. Пушин: Дијаграми топљења бинарних система саставље

них из калај-тетрабромида и неких органских једињења - 145

Н. А. Пушин и М. Смиљанић: О молекулској тежини бензоеве

КИСеЉИНе - - - - - - - - - - - - we - - - - - - - - - - - 153

Ђорђе Димштријевић и Јован Мићпћ: Добијање бензалдехида

каталитичком хидролизом и оксидацијом бензилхлорида у

парној фази I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 155

Боривоје Бастић: О отварању лактамског прстена лактама

4-{[бензимидазил-(2))-пиридин-карбонске киселине-(3) - - - - 165

В. М. Мићовић: Прослава седамдесетпетогодишњице Америчког

хемиског друштва, XII-ти Међународни конгрес за чисту

и примењену хемију и ХVI-та Међународна конференција

за чисту и примењену хемију - - - - - - - - - - . - - - - 171

t,

Редакциони одбор: ----

Проф. д-р А. М. Леко, проф. д-р инж. П. С. Тутунџић,

проф. д-р В. М. Мићовић, проф. д-р Ђ. Стефановић,

проф. инж. Ђ. Димитријевић, дипл. хем. М. Милић, д-р

А. Хоровиц, дипл. фарм. Б. Рашајски.



ГЛAСНИК ХЕМИСКОГ ДРУШТВА
Б. Е О Г Р А Д

КЊИГа 17 1952 tСвеска 5

Хроматографска анализа на хартији у служби

жемиског испитивања“)

од

Х. Ербринга (Келн)

1) Метода хроматографије на хартији спада данас у најмо

дерније аналитичке поступке хемиске лабораторије. Њено велико

преимућство наддругим методама састоји сеутоме, што она омо

гућуједа се благим средствима истовремено доказују хемиски врло

сличне материје једна поред друге и онда када се налазе у врло

малим количинама и то материје које се раније врло тешко или

скоро никако нису могле доказивати једна пореддруге.

Хроматографија на хартији (папирографија“) почива, исто

рИСКИ посматрано, на два проналаска, с једне стране на капиларну

анализу“), коју је крајем прошлог века разрадио холандски истра

живач F. Goppelsroeder, a још пре њега предложио С. Н. F.

Schönbein“), и, сдругестране, на један нов начинизвођења атсорп

ционе анализе, који је дао генијални руски ботаничар Цвет по

четком овог века, начин, који је сам проналазач већ тада назвао

„хроматографском методом“ или кратко „хроматографијом“) Да

нашњи модеран хроматографски поступак на хартији потиче од

енглеских истраживача R. Condsen-а, А. Н. Gordon-а и А. Ј. Р.

Martin-а“), који су дошли на мисао, да у подеоној хроматогра

фији за раздвајање материја, како су је,Martin, GordonиSуnge“)

године 1941—1943 разрадили специјално за амино-киселине, упо

требетраке одхартије на место силика-гела. Резултати су билито

лико убедљиви и изненађујући—при чему се има сматрати срет

ном случајношћу, што су именовани аутори употребили баш хар

тију Vhatman Nr. 1 — да данас већ постоји врло обимна лите

ратура из најразличитијих области рада о групама једињења, која

су анализирана хроматографском методом на хартији.

2) Дајемо најпре кратак општи прегледтеориске основе хро

матографије на хартији.

Досада се уопште претпостављало, да се код ефекта раздва

јања материје ради о чистој подеоној хроматографији. Ова прет

поставка била је због тога нарочито прихватљива, што су се

*) Према предавању, које је проф. д-р Н. Еrbring, Köln Rhein,

Abt. Chemie Dr. Madaus & Co, одржао у Српском хемиском друштву у

Београду 15 фебруара 1952 год.

1 Гласник хеми ског друштва
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, у већини случајева као течна фаза за развијање употребљавали

раствори две компоненте, које се нису потпуно мешале, а од којих

је једна компонента скоро без изузетка била вода. У новије време

су међутим описани неочекивано добри ефекти раздвајања и са

мешавином растворних средстава, која се потпуно мешају међу

собом, дакле са мешавинама од две или више компонената, тако

да се ту има сад непрекидан низ смеше растварача, где је свакако

једна од компонената вода. И при нашим сопственим огледима ми

смо употребљавали између осталог такве системе за развијање.

Узимајући у обзир ову чињеницу изгледа да је потребно, да се

укаже на то,да теориска обрада заснована искључиво на схватању

појаве као подеоне хроматографије није по нашем мишљењу мо

гућа, ако се не прихвати замисао о „секундарном раздвајању

смеше“у самој хомогеној течној фази, например у смеши етанол

вода. Ми бисмо штавише нагласили, да се принципски мора разли

ковати између два различита успостављања равнотеже, која за

диру једно у друго ито између атсорпционе равнотеже између ко

личина материја атсорбованих на целулозним влакнима и раство

рених у такозваној стационарној фази и подеоне равнотеже од

говарајуће материје између стационарне и покретне фазе. Пошто

покретна фаза (органска компонента) са места успостављања рав

нотеже стално одилази, мора се равнотежа непрестано поново

успостављати. То значи, да се материја, пролазећи кроз све нове

и нове равнотеже: целулозна влакна (раствор— као и расподеле,

стационарна) покретна фаза—полако помера у правцу кретања

reчности. Изотермна брзина кретања одређена је према томе са

три фактора: атсорпционим коефицијентом, подеоним коефицијен

том и брзином усисавања употребљене врсте хартије.

У зависности од датог система преовлађиваће један или други

механизам,тако да се о хроматографији на хартији можеу једном

случају говорити као о подеоној хроматографији, а у другом слу

чају као о атсорпционојхроматографији.Овајпоследњи механизам

преовлађује несумњиво тада, када, као што смо поменули, радимо

са мешавином растварача као развијачем, која се састоји од ком

понената, који се потпуно мешају. Осим тога не смеју се ни елек

трохемиски процеси сасвим испустити из вида, који се одигравају

не негативно-наелектрисаној граничној површини између целулоз

них влакана и растварача материје, који се капиларно креће, као

што се то види“) из анализа помоћу хроматографије на хартији

киселих или базних боја и као што је то познато из старијих

Колоидно-хемиских испитивања о путовању позитивно или не

гативно наелектрисаних колоидних чeстица боја у хартији за

цеђење.

Када сеузмеу обзир,да је метода хроматографије на хартији

позната тек од пре 6—7. година, човек се мора зачудити обимној

литератури, која се односи на ову методу и која је објављена у

свим часописима света. Не постоји можда данас група једињења,

која нису испитивана овом новом методиком.
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Ми ћемо у току овог рада на основу литературе дати при

ближан преглед о успешној примени ове методе.

3) Хроматографска комора, коју смо ми употребљавали, дата

је схематски на сл. 1. Комора је удешена за узлазну и силазну

хроматографију. Једна страна коморе служи као прозор. На тај

начин се пуњење, пражњење, замена емаљисаних корита А може

лако изводити. За време огледа комора је затворена подесним гу

|- re

Сл. 1

меним заптивачем С, да би се спречило испаравање. Ми смо погла

вито радили методом узлазне хроматографије. Од испробаних

хартија за наше сврхе показала се врло подесном хартија Schlei

cher & Schill Nr. 2043 b,

Помоћу микропипете стављали смо 4 мм“) раствора на прет

ходно означено место, 4 цм удаљено од доње ивице хартије. У

истој висини, али 4 цм бочно удаљено од првог места, може се

ставити друга полазна тачка. Пошто су се полазне тачке осушиле,

хартија се учврсти на даску В, која је обешена на горњим исеч

цима коморе, који у исто време могу да служе за држање корита,

ако хоће да се ради силазном методом. После тога се у комору

учврсти и други лист хартије потпуно натопљен раствором фазе

за развијање, на сличан начин као и лист за анализу. Уношењем

овог листа хартије постиже се, да се атмосфера брзо засити па

рама течности, која се употребљава за развијање, брже него када

би се течност стављала у зделице и ове постављале на дну ко

море. После неколико минута корита А (од којих је у слици на

цртано само једно) напуне се развијачем и комора затвори. Ли

 

 

1
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стови хартије тада доњом ивицом улазе у течност, а полазне се

тачке налазе око 2 цм изнад менискуса.

Течност продиреу хартију и са полазних тачака односи ра

зличитим брзинама супстанце према њиховој растворљивости у

воденој и органској фази или пак према атсорпционом понашању

према целулози. Под претпоставком, да на хартији постају оштро

ограничене мрље, однос пређеног пута појединих материја према

пређеном путу фронта растварача независан је од трајања огледа,

Независан једакле одапсолутног пређеног пута и претставља према

томе материјалну константу.

Ова константа (на пример 0,5, ако настала мрља лежи 10 цм

уда.њена од полазне мрље, а фронтална пруга усисаног растварача

20 цм) означава се са RF, при чему је потребно дати у исто време

услове сгледа, као састав течности за развијање, температура и

врста хартије. Ми смо као биљни екстракт употребљавали пер

колат од осушеног и спрашеног корена Hydrastis canadensis, пер

колирајући са 60%-ним алкохолому односу 1 :10. Заупоређивање

узети поједини алкалоиди били су чисти, трговачки препарати.

Као смешу течности за развијање хроматограма употребљавали

смо 20%-ни раствор фенола, водом засићени бутанол, смешу бу

танола и воде са додатком како глацијалне сирћетне киселине

тако и амонијака, водом засићен колидин (2, 4, 6-триметил

пиридин) и најзад 94%-ни етанол. Најбољи резултати постигнути

су са смешом колидин-вода као и са 94%-ним етанолом. Поред

Whatman-ове хартије употребљавали смо поглавито хартију

Schleicher & Schüll Nr. 2043b. Слике се односе на ову последњу

врсту хартије. Положај мрље смо одређивали користећи се способ

ношћу поменутих алкалоида за флуоресценцу. Резултати се од

носе на собну температуру (20°C). -

За развијање хроматограма подесни су уопште такви реак

тиви, који са материјама дају добро видљиве мрље.У избору поде

сних средстава за доказивање лежи главна тешкоћа ове иначе

просте методе. - -

4) Ради приказивања испитивања појединих група материја

дајем неке новије литературне податке. Они, које то буде интере

совало, моћи ћетада лако наћидаљег потстрека.“)

За амино киселине, историски пример за постанак ове методе,

прихваћен је уопште нинхидрин као развијач“), за специјалне

проблеме цимталдехид растворен у метанолу“). Феноли, хромато

графисани са смешом бутанол-бензол-вода могу се доказати са

фосформолибденском киселином“), антрахинон са магнезијумаце

татом“). Шећери се, уколико се то односи на редукујуће шећере,

могу доказати редукцијом раствора сребронитрата“). Финије

разлике дају се постићи са анилиноксалатом, смешом анилин

фтална киселина, као и са хидрохлоридом т-фенилендиамина.“)

Доказивањедикарбонскихкиселина изведено је сасвим прецизно“).

Интересантан је и доказ деривата никотинске киселине“), порфи

рина“), ксантинских деривата“), пурина“), глукозида“), сексуал
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них хормона“) као и ММR-хормона“). Постоје већ нарочито

исцрпне студије о хроматографском одређивању и доказивању

алкалоида“). И овде се за распознавање прибегло склоности ка

флуоресценци поменутих материја у ултраљубичастој светлости.

Ензими као амилазе, фосфатаза“), као и антибиотика“) испити

вани су суспехом овом новом методом.

Поменућемо још, да је метода хроматографије на хартији

нашла с добрим делом примену и у неорганској хемији и то при

одвајању како катјона, тако и анјона.

| СН-:

Сл. 2 Сл. 3 - сл. 4

Овај кратак изводиз новијелитературедовољан је,да покаже

какве је све разноврсне примене нашла већданас ова метода.

5) Ми, с наше стране, детаљније смо се бавили одређивањем

материја у лековитим биљкама помоћухроматографије на хартији.

Тако смо на пример главне материје биљке Hydrastis canadensis

— берберин, хидрастин, хидрастинин, канадин— могли прилично

детаљно да обрадимо. Приложени хроматограми (сл. 2—4) дају

збирне резултате. - --

Сл. 2 показује хроматограм развијен са смешом колидин-вода.

Сл.3исти хроматограм развијен са смешом етанол-вода.

Из сл.2 види се, да берберин и хидрастин леже на истом месту.

При развијању са етанолом (сл. 3) види се пак, да се у биљном
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екстракту налази како хидрастин, тако и хидрастинин. Изведе ли

се пак дводимензионална хроматографија, тј. хроматографише ли

се у једном правцу са колидином, а у другом, окренутом за 90°

са етанолом, онда се недвосмислено види, како се мрља хидрасти

нина издваја из мрље берберина, који се тада издужује у језичак

(сл. 4). Тиме је доказано, да је мрљом берберина на сл. 2 прекри

вен хидрастинин, да према томе обе материје са смешом коли

дин-вода имају исту вредност Ку. Опширнији подаци о овим и слич

ним проблемима могу се наћиу оригиналном раду“).

ZUSAMMENFASSUNG

DIE PAPIERснRомAтоокAPнisснв. ANALYSE Iм

DIENST DER CHEMISCHEN FORSCHUNG

I s - voп

H. Erbring (Köln)

N. ".

Es wird ein allgemeiner Ueberblick iber die physikalisch

chemischen Vorgãnge bei der Papierchromatographie gegeben.

Eine Apparatur zur serienmässigen Aufnahme von Chromato

grammen wird beschrieben. An Hand neuerer Literatur wird die

erfolgreiche Anwendung derMethode demonstriert. Einige Chro

matogramme pflanzlicher Zubereitungen werden gezeigt.
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Дијаграми топљења бинарних система

састављених из Калај–тетраброМИДа и некиX

органских једињења

ОД

Н. А. Пушина

Способност стварања адиционих једињења код калај-тетра

бромида знатно је слабија него кодњегових аналога, калај- тетра

хлорида и титан-тетрахлорида. Као што је показано у једном ра

нијем раду“) титан-тетрахлоридствара врло карактеристична једи

њења не само са аминима, већ и са фенолима, нитроједињењима,

нитрилима, кетонима и др. Код калај-тетрахлорида ова способност

изражена је знатно слабије, док је код калај-тетрабромида још

више смањена. Калај-тетрабромид не даје једињења ни са фено

лима, ни са једним од испитаних нитроједињења.

У овом раду наведени су резултати испитивања дијаграма топ

љења 10 бинарних система састављених с једне стране из калај

тетрабромида, а с друге стране из хинолина, азобензола, нафта

лина, а-нитронафталина, о-нитроанизола, m-динитробензола, фе

нола, о-нитрофенола, трихлорфенола и анхидрида фталне кисе

лине. Проучене су, у границама могућности, пуне криве хлађења

за све смеше.За оне смеше, које су се лако прехлађивале,у циљу

што тачнијег одређивања температуре кристализације примењи

вали смо пелцовање одговарајућим кристалима. Осим тога за

сваку смешу одређивали смо поред температуре кристализације и

температуру топљења.

1) Систем SnВra –– хинолин

(у сарадњи са Н. Васовићевом)

Таблица 1

SnВr,+хинолин

мол%

ХИНОЛИНа. 0 75 11 27 40 475 595 666 675 775 84,5 100

ћ 295 179 179 179 1865 1895 1945 198 196 183 167 –23

ta 295 29 28 27 – – – – – – – –

При мешању калај-тетрабромида са хинолином излучује се

велика количина топлотеи ствара се једињење које се тешко топи.
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На дијаграмутопљења овог система (сл. 1) опажамо две гране.

Једна грана пење се стрмо од температуре топљења чистог хино

лина (-15,6°“) и ствара оштро изражени максимум при концен

трацији 66,6 мол % хинолина. Ово значи, да компоненте стварају

молекулско једињење састава SnВrи -2CoHтN (тип 1 :2). Настало

једињење топи се на температури од 198° и аналогно је једињењу

титан-тетрахлорида са хинолином, TiCl4 -2CoHтN, које су добили

ča.

m-Dinitrobenzol

|

Azobenzol

о-Nitroanisa

|

||

—Н chinotin

2O3: 40 6O 8O 1OОЖ.

Сл. 1

препаративним путем О. С. Darmer и W. C. Fernelius“) и исто

тако једињењима калај-тетрахлорида и калај-тетрабромида с ани

лином, SnС14. - СенаNHe и SnВrи - СаНаNH2, која су изоловали W.

Hilber и R.Wagner“) кристализацијом из раствора компонената у

угљентетрахлориду иу нитробензолу.
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Узимајући у обзир координациони број калаја 6 можемо мо

лекулском једињењу калајтетрабромид-хинолин дати ову формулу:

&{} “; snВr.

Одмаксимума крива се спушта до концентрације од27 мол %

хинолина и температуре 179°.Одавде почиње друга грана, која иде

хоризонтално од 73 мол % до 100 мол % калај-тетрабромида. У

овом интервалу смеше се јављају у виду два течна слоја, који се

међусобно не мешају и који настају при хлађењу растопљених

смеша до температуре 179°. Доњи слој састоји се из калај-тетра

бромида, чија се температура кристализације на 29,5° јасно опа

жала у интервалу од 0—40 мол% хинолина. Горњи слој садржи

73 мол% SnВrи и27 мол% хинолина и претставља раствор SnВra

урастопљеном молекулском једињењу SnBга :2CoЊтN.

2) СистемSnВrи -- m-динитробензол.

3) Систем SnВra –– aнхидрид фталне киселине

(у сарадњи са Л. Михајловићевом)

Таблица 2

SnВr,--m—динитробензол

мол% m—ди

нитробензол () 5 15 255 40 49,5 59 70 775 90 100

ћи 295 44 635 69 70 72 735 755 785 83,5 90

ža – 28 28 265 27 26 23 22 22. 18 --

Таблица 3

SnВrи-- анхидрид фталне киселине

мол%, анхидрида

фталне киселине () 10 | 20,5 40 595 795 100

t, 29,5 85 99 109 114 119 130

to -_, 29 26 295 285 27,5 ----

Дијаграми топљења оба система (сл. 1) слични су међусобом

по томе, што се сваки од њих састоји из једне криве, која спаја

тачке топљења чистих компонената. Температуру кристализације

калај-тетрабромида можемо запазити у оба система на целој ду

жинидијаграма топљења.Одавде следи,да ни m-динитробензол, ни

алдехид фталне киселине не граде са калај-тетрабромидом ни од

ређена молекулска једињења, ни чврсте растворе. У том погледу

SnВrи разликује се одсвог аналога ТiCl4, којидаје добро изражена

једињења како са моно, тако и са динитро дериватима арома

тичних једињења“). Растворљивост у кристалној фази m-динотро

бензола и анхидрида фталне киселинеу калај-тетрабромиду, ако и

постоји, она је на сваки начин врло незнатна.

4) Систем SnВru –– азобензол .

5) Систем . SnВra –– нафталин

6) Систем SnВra –– o-нитронафталин
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1

7) Систем SnВrи -- фенол

8) Систем SnBги -- о-нитрофенол

9) Систем SnВrи -- трихлорфенол

0) Систем SnВrи -- о-нитроанизол

(у сарадњи са Л. Михајловићевом, Н. Васовићевом и Ј.Убовићевом)

A. Таблица 4

SnВr,+азобензол

мол%, азо

бензола 0 10 20 30 50 69 83 100

tu 29,5 245 22 30 42,5 52 60 i 68

ta - ---- 22 20 20 185 17 --

Таблица 5

\, SnВr,--нафталин

мол9/о наф

TaЈЛИНа. () 4 10 23 36,5 50 645 685 79 885 100

tu 295 265 22 31 41 51 59 625 685 74 80

že ---- 20 22 21 20 185 17 15 13 12 ----

таблица 6

SnВr,+c-нитронафталин

мол9/о нитро

нафталина 0 10 20 30 40 50 58 60 70 74 89.5 100

ћи 295 255 22 28 35 41 45 46 49,5 51,5 57 60

žз – 205 21 20 20 21 20,5 – 205 20 17 --

| Таблица 7

SnВr,+фенол

мол%

фенола () 10 25 30 40 55 74,5 83,5 91 100

-S) 295 29 28 275 27 255 29 31 345 41

ћа -- – 20 21 22 255 235 20 17 ----

Таблица 8

SnВr,+o–нитрофенол

МОЛ", Ни- ()

трофенола

A). 29,5

ће ----

мол%три

хлорфенола 2
t, 29,

la --

105 165 зо 395 505 60 725 84,5 100

25 225 21 - 145 28 325 36 40 15

– 16 18 18 17 17 16 16 - –

Таблица 9

SnВr,+трихлорфенол

| 10 20 31 39 49 59,5. 70 79 90 100

245 25 34 39 i 43 475 51,5 55 60 65

22 21 21 20 20 18 17 14. – -
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Таблица 10

Snbra-i-o-нитроанизол

мол9/, о–ни

троанизола 0 10 18 30 40 50 59 68 71 100

t, 30 27 275 24 23 22 21 29 18 8

ta - - 2 –5 – – – –3 — ----

Свакидијаграм одгоре набројаних7бинарних система састоји

се из две гране (сл. 1 и 2), које се међусобно секу у еутектичкој

100° | Н

40° I Phenoi T |
-

|

|

моl:2g—-

35°–|

| | | Naphthali
зO“ | Л - - - в naun

|
|-

—
---- -I- | | |

С. o | \in ||

60 202, 40 60 80ži |----“ јисе.“

| || || || || Рr. - Т.
+ | | о-Nitrophenol

Mo122. ---- | |- )

40°– -- Н ----- —- | __

| | 1

sne, | ––4_-1 ----

|

|
20° |- - * --_-_ __ - - __ - _

| — –––––––

- 2oža. 4.O 6O 8O 1OОЖ.

тачки, којој одговарају следеће координате:

у систему

SnВra –– азобензол: 20 мол%, азобензола и 22“

SnВrи — нафталин: 10 мол% нафталина и 23°

SnВra –– a-нитронафталин: 20 мол% о-нитронафталина и 22°

SnВrи — фенол: 55мол%, фенола и25,5°

SnВra –– o-нитрофенол: 25мол% о-нитрофенола и 19°

SnBr.4 –– трихлорфенол: 13 мол%, трихлорфенола и 22°

SnВra –– o-нитроанизол: 95мол% о-нитроанизола и --2°

Као што видимо, ни у једном од горе наведених система не

опажа се ни стварање одређених једињења, као ни стварање чвр

стих раствора у нешто знатнијој концентрацији.
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Отсуство једињења између азобензола и SnВrи потпуно се

поклапа са отсуством једињења између азобензола, с једне стране,

иSnСla и SiC14“), који су аналози калај-тетрабромида, с друге

стране.

Боја растопљених смеша нафталина са SnВrи слична је боји

самог брома. При хлађењу боја смеше постепено постаје све отво

ренија и најзад прелази у жуту. Еутектичка смеша је бледожуте

боје, која на 0° изгледа готово бела. -

Чињеница, да нафталин не ствара једињење са SnВrи,упуној

је сагласности с тиме, што таква једињења нафталин не ствара ни

ca SiCl4 ни са ТiCl4“). Изгледа, да тетрахалогениди IV групе пери

одног система не дају једињења сугљоводоницима, за разлику од

трихалогенида елемената V групе периодног система, који их лако

стварају“). i

Као што је напред поменуто, SnBr.4 не ствара једињења ни са

О-нитрофенолом, ни са о-нитроанизолом, као ни са о-нитронафта

лином. По томе се он разликује одSnСl, и TiCl4, који стварају ка

рактеристична једињења жуте боје са овим и са другим нитро

једињењима“).

И З В О Д --

Методом термиске анализе испитани су 10 бинарних система

састављенихсједне стране изSnBr., а сдугестранеизхинолина,

m-динитробензола, анхидрида фталне киселине, нафталина, о-ни

тронафталина, фенола, о-нитрофенола, трихлорфенола и о-нитро

2'НИЗОЛа. --

Доказано је да -

1) SnВrи ствара одређено молекулско једињење састава

SnВrи . 2CoЊтN (тип 1 :2), а у интервалу 73—100 мол% SnВra

при хлађењу растопљених смеша до 179“ ствара два течна слоја,

који се међусобно не мешају;

2) са свим осталим горе поменутим органским једињењима

SnВrи не ствара ни одређена једињења, ничврсте раствореу нешто

знатнијој концентрацији, већ даје само механичке смеше.

Завод за физичку хемију и електро- Примљено децембра 1948

хемију Техничког факултета Универзитета

у Београду.

Diagrams of Melting Points of Binary Systems of Stannic

Bromide with Some Organic Compounds

by

N. A. Puchin

By the method of thermal analysis an investigation has been

made of 10 binary systems composed of stannic bromide with

quinoline, m-dinitrobenzene, phthalic anhydride, naphthalene,

о-nitronaphthalene, phenol, o-nitrophenol, trichlorophenol and

О-nitroanisole. -,
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It hasbeen proved:

1) that stannic bromide forms molecular compounds with

quinoline: SnВra - 2CoHтN (1 :2) and that in the interval of73—

100 mol per cent of SnВra two nonmiscible layers are formedby

cooling the melted mixture at 179°.

2) that with the other above mentioned organic compounds

stannic bromide does not form, in any considerable concentra

| tion, either solidsolutions or definite compounds,butit onlyforms

mechanical mixtures. --

The Institute of Physical Chemistry Received, Decembre 1948

and Elektrochemistry of the Techni

cal Faculty – University of Belgrade
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О молекулској тежинибензоеве киселине

ОД

Н. А. Пушина и М. Смиљанића

Познато је,да неке супстанце на разним температурама илиу

разним агрегатним стањима имају различиту молекулску тежину.

Као класични пример за то може да послужи сумпор, чија моле

кулска тежинау растворима одговара формули S8,у стању паре на

температури око 500“ одговара формули Sо, на 1000°—Se,док су

изнад 1700° молекули сумпора једноатомни.

Али и на једној истој температури једна иста супстанца може

да има различиту молекулску тежину ако је растворена у разли

читим растварачима. У број оваквих супстанци спада и бензоева

киселина. За њу су Nernst“) а затим Роund“) доказали,да су њени

молекулиу бензоловом раствору димерни.

Ми смо одредили криоскопском методом молекулску тежину

бензоеве киселине у три растварача: у бензолу, етилендибромиду

и сирћетној киселини. Као криоскопске константе узели смо за

бензол број 5100, за етилендибромид 11800 а за сирћетну кисе

лину 3900°).

Удоле наведеној таблици (I) налазе седобијени резултати.

Таблица I

-- |- Молек. теж.

":-| it.: Ier:“ пред |&:
Растварач грамима у грамима растварача Кm

g I/1 Дt к M-ri- g

Cofile | 26,10 1,2516 0,9970 5100 245.3

Сеће 27.84 1,2508 0,9300 5100 2464

* CoffaBra 62,74 09196 0,7060 1 1800 2450

CH,COOH 34,73 1,1668 0,0880 3900 121,4

Из резултата одређивања наведениху таблици II види се, да у

сирћетној киселини молекули бензоеве киселине имају нормалан

саставт.ј. они су једноставни и тачно одговарају формули СтHвO2

(М=122).Убензолу и етилендибромиду одређивања дајуза моле

2 Гласник хемиског друштва
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ној брзини протицања бензилхлорида од0,7 ml/min. oднoс брзине

протицања бензилхлорида према брзини протицања ваздуха из

носи 1,4 ml/1, што претставља за око 50% већу количину ваздуха

одстехиометриски израчунате.

Принос бензоеве киселине међутим највећи је на почетку, а

затим стално опада. Проценат укупне конверзије у погледу на

ова два продукта достиже своју максималну вредност од96% при

Дијаграм 1

4oof T

-

8OH

- sol I

a. Ре

* 4.о|
--

C, --

с

sol I

о.2 o,4 o, g. o,& 10

—- ml C. H., CH,Ct/ men

Дијаграм 1. —Принос бензалдехида (I), принос бензоеве киселине

II) и укупна конверзија (III) у %у зависности од брзине протицања

бензилхлорида у тil/min., при константној брзини протицања ваздуха

истим условима при којима је принос бензалдехида највећи.

У другој серији огледа (9 — 13, таблица 1 б) одржавана је

константна брзина протицања ваздуха од 0,5 l/min., бензилхло

рида од0,7 ml/min. и воде од 1,4 ml/min., а варирана температура

у границама од 355—455°. Показало се да при томе принос бен

зоеве киселине стално расте, док принос бензалдехида и укупна

конверзија најпре расту, достижу максимум на температури од

375 it 5°C, а затим поступно опадају. Ова вредност за оптималну

температуруу складу је са налазом Шоригин-а и сарадника“), који

наводе као оптималну температуру 360—380°C.

У трећој серији огледа (14—19, таблица 1 в, дијаграм 2) при

константној температури од375 it 5°С повећавана је брзина про

тицања бензилхлорида од 0,28 ml/min. до 0,98 ml/min. При томе

је повећавана и брзина протицања воде од 0,56 ml/min. до 1,96

ml/min. и брзина протицања ваздуха од 0,2 до 0,7 1/min. тако да

је однос све три компонентеу реакционој смеши био константан.

Количина ваздуха била је овдеза око 50% већа од стехиометриски

израчунате.
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Као што се види изтаблице и дијаграма са повећањем брзине

протицања бензилхлорида принос бензоеве киселине стално опада,

док принос бензалдехида почетно расте, достиже максимум код

Oрзине од 0,7 ml/min., а затим опет опада.И овде максималнипри

нос бензалдехида износи 74%, а максимална укупна конверзија

96%. -

Огледи бр. 6, 10 и 17, изведени под истим условима, дали су

идентичне резултате, што потврђуједобру репродуктивност наших

мерења.

Дијаграм 2

4. OO H

во || ||

У ||

- е,о || -

3

=r 4 О |.

у -

E не

P. O. ||

О „А.O.2 i. oz - О 6 оз A 1. O

—- mČ C. H., CH, Ct./ тi un

Дијаграм 2— Принос бензалдехида (I), принос бензоеве киселине

(II) и укупна конверзија (III) у "Го у зависности од брзине протицања

бензилхлорнда у т1/min. при константном односу компонената у реак

ционој смеши

На основу добивених резултата констатујемо да је трајање

контакта поредтемпературе одлучујући фактору погледу приноса

бензалдехида и бензоеве киселине.

При дужем контакту оксидација води претежно до бензоеве

киселине, што је и разумљиво, јер првобитно настали бензалдехид

има довољно времена да се даље оксидише. Смањењем трајања

контакта при сталном односу полазних компонената, повећава се

укупна конверзија, а однос бензалдехида према бензоевој киселини

у продуктима реакције мења сеу великој мериу корист бензалде

хида. Међутим при сасвим кратком контакту проценат укупне

конверзије се јако смањује и то поглавито на рачун бензалдехида.

Упоређујући вредности из прве серије мерења (таблица 1 а)

са вредностима добивеним интерполацијому трећој серији мерења

(таблица 1 в) видимо да је код истих брзина протицања бензил

хлорида, а различитих количина ваздуха у реакционој смеши,
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различит принос бензалдехида и бензоеве киселине. При томе се

код мањих брзина протицања бензилхлорида при повећању коли

чине ваздуха у односу на бензилхлорид повећава проценатукупне

КОНВерзије и то тако да се принос бензалдехида знатно повећава

док се принос бензоеве киселине мало смањује.

Овајутицај односа количине ваздуха према количини бензил

Хлорида у реакционој смеши за разне брзине протицања бензил

хлорида није систематски испитан и биће предмет нашег даљег

1ИСПИТИВАЊa.

И З В. О. Д.

Испитивана је реакција једновремене каталитичке хидролизе

и оксидације чистог бензилхлорида у парној фази помоћу прегре

јане водене паре и ваздуха. Рађено је са катализатором који са

држи око 30% V2O3 нанесеном на пловућцу као носачу.

Испитан је утицај температуре, брзине протицања бензилхло

ридауз сталан проток ваздуха, и брзине протицања бензилхлорида

уз сталан однос бензилхлорида и ваздуха у реакционој смеши, на

| принос бензалдехида и бензоеве киселине.

Највиши принос бензалдехида од74% одтеорискогуз исто

времени принос од 22%, бензоеве киселине, што значи 96% кон

верзије у погледу на ова два продукта, добивен је на температури

од 375° С, при брзини протицања бензилхлорида од од 0,31

ml/cm”/h (ml. бензилхлорида по ст“ каталитичке масе на сат),

брзине протицања воде од 0,5 ml/cm“/h. и брзине протицања

ваздуха од 0,5 l/min.

Београд, Техничка велика школа Примљено октобра 1951

ехнолошки факултет

Завод за органску хемију

S U M M A R Y ----

Preparation of Benzaldehyde by Vapor-Phase Catalytic

Hydrolysis and Oxidation of Benzy1 Chloride

by

Djordje Dimitrijević and Jovan Mićić

The vapor-phase catalytic hydrolysis and oxidation of ben

zy1 chloride by superheated steam and air to produce benzalde

hyde has been investigated. A catalyst containing 30 per cent

VaОВ supported on granular pumice was used.

The effect of temperature, of the rate of benzyl chloride

flow at a constant rate of air flow, and of the rate of benzyl

chloride flow at a constant benzyl chloride/air ratio, on the

yields of benzaldehyde and benzoic acid was measured.

e
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The highestyield ofbenzaldehyde of74per centwas obtained

at a temperature of 375°C, an hourly liquid space velocity of

benzyl chloride and water of 0,31 ml/cm“/h and 0,5 ml/cm”/h,

respectively, and a rate of airflow of 0.5 l/min.Underthese con

ditions the yield of benzoic acid was 22 per cent and the total

| conversion 96 per cent. -

Beograd, Technical University. “ Received, October 1951

Faculty of Technology. --

Institute of Organic Chemistry.
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О отварању лактамског прстеналактама4-(бен

зимидазил – СР))— пиридин-карбонске

киселине — (3)

ОД

Боривоја Бастића

Топљењем еквимолекулских количина анхидрида фталне кисе

лине и о-фенилендиамина добија се између осталог и бензоилен

бензимидазол.“). У овом једињењу, поред два бензолова прстена,

постоје још друга два кондензована прстена и то један имидазо

лов прстен, и други прстен унутрашњег имида, одн. лактама одго

варајућебензоилен-бензимидазол-о-карбонске киселине.Овајдруги

прстен даје се лако отворити дејством алкалија, алкохола, амони

јака, анилина и фенилхидразина, дајући одговарајућа о-супститу

циона једињења бензоилен-бензимидазола.“)

-- Загревањем еквимолекулских количина хинолинске киселине

и о-фенилендиамина Бистрицки и Леко“) издвојили су изреакционе

смеше једињење, чија емпириска формула одговара кондензацији

једног молекула хинолинске киселине са једним молекулом о-фени

лендиамина уз издвајање три молекула воде:

C,H,O,N+C,H,W,=C,H,ON,+3H,O

ачију су структурну формулу доказали Леко и Ивковић.“)Иу овом

једињењу постоји лактамски прстен, који се даје отворити деј

ством алкалија, алкохола, амонијака и анилина, дајући одгова

рајуће о-супституционе деривате.

Загревањем еквимолекулских количина џинхомеронске кисе

лине и о-фенилендиамина Леко и Бастић“) изоловали су из исто

пљене масе изомер поменутог лактама:

и лактамски прстен отворили дејством разблажених алкалија, при
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чему постоји одговарајућа о-карбонска киселина, која дејством

анхидрида сирћетне киселине поново прелази у лактам:

#-ni :-|p
--NA" H,O |- N Z-SZ.

Д. Ас-о П" | *
| | — Н.,О(, CH,CO),OJ ДJACOOH

NAČ |
M NA.

IN

Ми смо сад покушали да лактамски прстен отворимо и другим

средствима, као метил-алкохолом, амонијаком, анилином и о-фени

лендијамином..; при том смо добили одговарајуће о-супституционе

деривате бензимидазола:

i ni i o|

„ N Z-SZ. . & | –N ZNAČ

| Н 2, 9 | Н

()усONH, L- Q niу соосН,

Y м-Иs Y

(II) | A) (1)

C–N

С„S” Ј. Хе- &e.
Су z 1.

.“ U ја
:-ni IN g-n

li AČNA” -- ДČNA”

(Sу сомнсЈН, и.усомнсен, wн,

Y -- у
(III) (IV)

Амид се ствара већ на хладно, чим се на лактам дејствује кон

центрованим амонијаком. Стварање анилида и естра дешава сетек

при загревању, исто као и стварање саме киселине, а амино

анилидможе да се добије, тек ако се лактам загрева више часова
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у бензоловом раствору са вишком о-фенилендиамина, у коме се

исти не раствара. -

Посматрајући процес топљења амино-анилида у капилари,

могло сезапазити,да супстанца убрзо , пошто се истопила, поново

очврсне на температури, која је нешто виша од њене тачке то

пљења (241—243°) и да се онда топи тек на 325°“).

Експериментални део

Метилестар 4-(бензимидазил-(2)}-пиридин-карбонске кисе

лине (3). 0,2 gr лактама 4-(бензимидазил-(2))-пиридин-карбонске

киселине (3) загрева се око пола часа са 5 ml aпсолутног метил

алкохола, све док се жуто обојени кристали лактама не растворе,

а сам раствор не обезбоји. Тада се дода још 20—25 ml aлкохола

и прокува са коштаним угљем. Оцеђени раствор се испари на тре

ћину првобитне запремине и разблажи са 50 ml воде. Ускоро се

по охлађењу издвајају бели игличасти кристали естра. Прекриста

лисани из разблаженог метилалкохола топе се на 127°. Принос

око 80% од теориског.

Дужим загревањем естра изнад његове тачке топљења издва

ја се метилалкохол и поново се ствара жуто обојени лактам.

0,0197 grсупстанцедалоје3,22 ml N,(753mm Hg, t=20°)

За С,H,O,N, израчунато 16.60%, нађено 1654%, N,

Амид 4-/бензимидазил-(2))-пиридин-карбонске киселине (3).

0,2 gr лактама 4-(бензимидазил-(2))-пиридин-карбонске кисе

лине (3) стави се у 4—5 ml. концентрованог амонијака. После не

колико минута мућкања жути кристали лактама прелазе у беле

кристале амида. Кристали се оцеде, оперу и осуше. Прекристали

сани из нитробензола и опрани добро етром топе се на 269—270°.

Принос скоро квантитативан.

Амид се не раствара у води као ни у обичним растварачима:

етру, алкохолу, бензолу и ацетону, али се добро раствара у сир

ћетној киселини и минералним киселинама.

0,0168grcупстанцедало је 3,44 ml N,(748mm Hg, t=22°).

За С,Н,ON, израчунато 23,52% N, нађено 23, 32%, M,.

Анилид 4-/бензимидазил-(2)/-пиридин-карбонске киселине (3).

0,7 gr лактама загрева се до кључања неколико минута са 5 ml

анилина, док се све не раствори. Тада се охлађеном раствору

додаје етар, који одмахталожи густе кристалне агрегате анилида.

Бели игличасти кристали добивени прекристалисавањем из анилина

идобро опрани етром топе се (уз разлагање) на 271—272°. Принос

једобар.
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Анилид се не раствара у води, као ни у обичним растварачима:

етру, алкохолу, бензолу и ацетону. Раствара сеу анилину, из кога

после дуго времена кристалише. .

0,0173grсупстанцедало је2,70ml N, (721 mm Hg, t—21,5°)

За С,Н,,ON, израчунато 17,84%,N, нађено 17,89% N.

2-Аминоанилид 4-(бензимидазил-(2)/-пиридин карбонске кисе

лине(3). O,42 gr лактама и 2,5 gr o-фенилендиамина растворе се

на топло, сваки за се, у бензолу, оба се раствора помешају и

кувају4—5часова са усправљеним кондензатором. Притоме се из

дваја жућкасти талог, који се оцеди и испере бензолом. Доби

јено О,6 gr.

Једињење је растворно у анилину из којег се додавањем етра

таложи у облику карактеристичних белих лоптастих кристалних

агрегата. Тачка топљења ових кристала прекристалисаних из ве

лике количине алкохола износи 241—243°.

Једињење је нерастворно у води као и у обичним раствара

чима: етру, бензолу и ацетону. Раствара се у анилину (одакле

врло тешко кристалише) као иу врло великој количини алкохола.

0,0195 gr cупстанце дало је 3,74%, N. (748 mm Hg, t-24).

За С,H,N,О израчунато 21,94%, N,нађено 21,70%, N,.

И З В О Д

Отворен је лактамски прстен лактама 4-(бензимидазил-(2))

пиридин-карбонске киселине (3)дејством алкохола, амонијака,ани

лина и о-фенилендиамина и добијени су метилестар, амид, анилид,

аминоанилид одговарајуће бензимидазил-пиридин-карбонске кисе

ЛИНе.

Техничка велика школа у Беграду * Примљено августа 1951

Технолошки факултет „“.

Завод за Органску хемију

S U M M A R Y

On the openning of the Lactam Ring of 4-(benzimi

dazyl-(2)}-pyridine-3-carboxylic acid

by

Borivoyé Bastić

Bythe action of methanol, ammonia, aniline and o-phenylene

diamine the lactam ring of 4-(benzimidazy1-(2))-pyridine-3-car

boxylic acid can be opened. In thisway we obtained: -
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1) the methyl ester of the acid (I) m. p. 127°

2) the amide of the acid (II), m. p. 269—270°

3) the anilide ofthe acid (III), m. p.271—272°

4) the o-amino-anilide of the acid (IV) m. p. 241—143°

Faculty of Technology, Belgrade Received, August 1951

Institute for Organic Chemistry
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3 Гласник хемиског друштвр

 





Прослава седамдесетпетогодишњице Америчког

хемиског друштва, XII-ти Међународни конгрес

за чисту и примењену хемију и ХVI-та

NIеђународна конференција за чисту

и примењену хемију 9)

Од3до 15 септембра о. г. (1951) одржане су три велике међу

народне манифестације из области хемије: прослава 75-годишњице

Америчког хемискогдруштва (од3—7 септ.)у Њујорку,XII-ти Ме

ђународни конгрес за чисту и примењену хемију у Њујорку (од

9—13 септ.) и ХVI-та Међународна конференција у Њујорку

(8 и 9 септ.) и Вашингтону (14 и 15 септ.). Ова три скупа прет

стављали су заиста досада највиши збор хемичара што је икада

одржан и јединствену аналима науке уопште, па је с правом назват

Светски хемиски конклав.

У оквиру Конгреса одржан је и кратак састанак секретара хе

миских друштава, а у Вашингтону чланови Унијеузели су учешћа

у прослави педесетогодишњице Националног бироа за стандарде.

Конклав је званично почео 3-ег септембра после подне посве

ћивањем комеморативне плоче на Вашингтоновом скверу (Washing

ton Square), на згради у којој је основано Америчко хемиско

друштво. --

Пре него што будемо приказали саму свечаност и рад о про

слави 75-тогодишњице рећи ћемо неколико речи о самом Америч

ком хемиском друштву.

Америчко хемиско друштво основано је 6-ог априла 1876 г.

При оснивању оно је бројило тридесет и пет чланова, а сада их

има око 66.000 од којих нешто више од једне четвртине, 16.000

хемиских инжињера. Заиста његови оснивачи нису могли ни са

њати да ће тај број толико порасти за овако кратко време као

што нису могли низамислити напредак хемије, који је реализован

за релативно кратак временски размак, у читавом свету, а специ

јално у Сједињеним Америчким Државама. Тако је 1901 г. прет

сказивано да ће Америчко хемиско друштво о својој стогодишњици,

тј. 1976 год., имати 10.000 чланова, а оно је имало тај број

1917. год...!

*) Овај извештај саопштен је на редовном састанку Српског

хемиског друштва, који је одржан 5 новембра 1951 године.

34.
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Развитак Америчкогхемискогдруштва ишао јеупоредо с раз

витком хемије, нарочито сразвиткомхемијеуСједињеним Америч

ким Државама. Период од његова оснивања може се поделити на

три подједнаке етапе које се поклапају с његовом двадесетпето

годишњицом (или сребрним јубилејом), педесетогодишњицом (или

Златним јубилејом) и седамдесетпетогодишњицом (или дијамант

ским јубилејом). -

Све до почетка Првог светског рата у Сједињене Америчке

Државе увожене су из Немачке хемикалије, боје, лекови и други

хемиски производи. Тако исто већина америчких младих хемичара

васпитавала се на европским универзитетима или је по завршетку

студија ишла ради усавршавања на те универзитете.Утоку Првог

светског рата као и између оба светска рата америчка хемиска

индустрија почиње нагло да се развија, постаје снажна и про

изводи не само за своје унутрашње потребе већ и за извоз, а

млади хемичари довршавају своје више образовањеуземљи. После .

Другог светског рата, хемиска индустрија у Сједињеним Америч

кимДржавама је једна од најмоћнијихизаузима прво место.Тако

је напр. за 1951 год. планиранутрошак капитала од2,140.000.000 -

долара, капитал већи ма од које друге групе за производњу; он је

за 795,000.000 долара виши него за челик који јој је најближи

такмац! (Сједињене Америчке Државе производе сада око

130,000.000 тона челика, а целокупна светска производња је

180,000.000 тона). Сада страни студенти често долазе ради даљег

усавршавања у Сједињене Америчке Државе.

Пре пола века хемичар је у фабрици био неугледна и недо

вољно плаћена личност која је с пипетому руци вршила извежбане

анализе. Данас, насупроттоме, сматра се, према М. С. Whitaker-у

да „типично истраживачка организација у једној напредној и до

бро разгранатој компанији треба да има око 550 хемичара, 60 фи

зичара, 80 инжењера, 75 биолога, 20 металургиста, пет хирурга,

450 техничара и 400 нетехничких службеника —укупно 1640“.

Раније на главним положајима у хемиској индустрији —прет

седници и потпретседници хемиских компанија— нису били или

веома ретко хемичари или хемиски инжињери. Данас највећи део

персонала на тим местима има хемиско васпитање: хемичар или

хемиски инжињер (I. G. Farbenindustriе у Немачкој имало је за

претседнике стално истакнутехемичаре: Caro, Duisberg идр.).

Таквом преокрету и развоју у хемији и хемиској индустрији

у Северној Америци допринело је много, ако не и све, Америчко

хемискодруштво,јер су хемичари и хемиски инжињери који раде и

стварају у фабрикама и научним лабораторијама његови чланови.

За развитак и напредак хемије у овој земљи велику су улогу

одиграле публикације Америчког хемиског друштва. Дугогодишњи

и заслужни секретар Америчког хемиског друштва био је Charles

L. Parsons (од 1-ог септ. 1907 г. до краја 1945 год.) Речено је да

оби он на питање: „Ко заједно одржава Америчко хемиско дру

штво?“ одговорио са две речи: Chemical Abstracts.

Да би се у данашње доба увидела важност кратких извода

из свих радова у области хемије може послужити ово.
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Либиг је средином деветнаестог века рекао једном свом сту

денту: „Морате се убити читајући да би данас нешто сазнали у

хемији“. За Либига се каже да је читао сваки рад који је публи

кован из хемије, што је тада и било могућно, али што је сада не

могућно. Израчунато је да би човек који би се решио да чита све

што се публикује из неке основне науке — читајући све радове

потпуно нормалним темпом— не задржавајући се да их разуме

или асимилује, па ако би то радио по цео дан и сваки дан, онда

би на крају сваке године заостајао за десет година у своме чи

тању!Отуда важности потребаза кратким рефератима и изводима

(abstracts). - -- -

Свеска Сhemical Abstracts за 1950 год. садржи 57.559 извода

из радова и штампана је на 5.592 стране! Амерички хемиски

апстракти од самог почетка нису правили разлику између чисте

и примењене хемије, већ судавали изводе из једне и друге области.

Chemisches Zentralblatt у почетку (1830 г.) није давао изводе из

примењене хемије, већ је то учинио много доцније (1919), a

енглески Рritish Chemical Abstracts Teк од 1926 год.

Три године после свога оснивања (1879), Америчко хемиско

друштво је покренуло свој часопис Јоurnal of the American

Chemical Society (журнал Америчког хемиског друштва). Његов

тираж је сада 17.000 примерака и стаје шест долара годишње за

чланове и дванаест долара за нечланове. Часопис излази месечно

и публикује сваки нов прилог хемији у облику рада (»paper«),

затим доноси белешке (»notes«) и саопштења уреднику (Commu

nications to the Editor). Обе ове врсте су у ствари мали радови

који се у том облику објављују, најчешће ради приоритета у

открићу и брзине у саопштењу.

Радови се примају од свакога ма из које земље, само ако

рад даје неки нов прилог науци и ако је добро изложен и састав

љен. Сваки рад шаље се референту и кад се добије повољан ИЗ

вештај, онда се такав рад штампа онако како је поднесен, иначе,

рад се шаљедругом, па често и трећем референту. Напомене свију

референата шаљу се уреднику који их (пошто се с њима сагласи

ако је потребно) шаље аутору. Каткада се дешава дугачка пре

писка пре него што рад добије коначан облик за публикацију.

Према статистици из 1941 год. од 1.300 поднетих радова: 34%

примљено је без измене, 11% претрпело је мање промене или су

дате сугестије,46% враћено је ауторима ради великеревизије илир је ауторима р

скраћивања или ради обојег; а 9% било је потпуно одбијено, тј.

91% одрукописа примљено језа публикацију. Или претстављајући

то друкчије: од објављених рукописа преко половине требало је

знатно ревидирати пре него што би се примило за штампу.Откако

је рад примљен па док се не објави обично протекне осам месеци.

Према једном мишљењу журнал Америчког хемиског дру

штва је сада „највећи, најраспрострањенији, најјевтинији и нај

бољи периодични истраживачки часопис изчисте хемијеу свету“.

Друга важна издања Америчког хемиског друштва су (сем

журнала и хемиских апстраката): Journal of Industrial and Engi
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neering Chemistry, J. of Analytical Chemistry, Chemical and

Engineering News,затим монографије (ACS Monographs) од ко

јих је досад изишло око 111 свезака, Сhemical Reviews, Journal

of Physical and Colloid Chemistry, Journal of Chemical Educa

tion, Rubber Chemistry and Technologie.

Само друштво подељено је на двадесет научних група и 139

локалних секција. Сваке године се одржавају два национална

CaCТанКа.

Таква моћна и угледна организација као што је Америчко

хемиско друштво учинила је све да ова вишеструка научна и

међународна манифестација испадне што боље у сваком погледу.

Све је било припремљено и добро организовано. Ништа није про

пуштено ни заборављено. Сами приређивачи тако рећи нису се

видели, а све је функционисало као што је предвиђено.

Свечаностима јетребалода присуствује претседник републике

Truman, aли он је морао да отпутује у Санфранциско на потписи

вање уговора о миру с Јапаном, а његова честитка саопштена је

на почетку свечаности.

Претседник града Њујорка прогласио је ту недељу, као не

дељу националне хемије, хемиском недељом.

Влада је издала специјалне поштанске марке с амблемима

Америчког хемиског друштва које су штампане у 110,000.000

примерака.

Парола Америчког хемиског друштва при прослави своје се

Дамедесетпетогодишњице („диамантског јубилеја“): „Хемија —

кључ за бољи живот“ објављивана је електричним рекламама на

великим зградама, железничким станицама, трговима, хемиским

фабрикама, дућанима . . . . потсећајући становнике Њујорка на

важност и улогу хемије у свакодневном животу и у економском

напретку и богатству читаве земље. A.

Најзад, велики публицитетдат је преко радија и штампе, пре

давањима по школама, изложбама по индустриским центрима и

другим приватним и јавним установама.

Као што је поменуто, прослава Дијамантскогјубилеја Америч

ког хемиског друштва отпочела је 3 септембра. Ми смо стигли 4

септембра после подне а тек смо од 5 септембра могли присуство

вати предвиђеном програму, пошто смо се претходно пријавили и

добили значке за све три манифестације, као и позиве, програме,

информације и све оно што је било у вези са Светским хемиским

fКОНКЛАВОМ. --

Сем мене, као делегати нашеземље били су: д-р Рихард Под

хорски, професор Техничког факултета и д-р Божо Тежак, проф.

Природословног факултета Универзитета у Загребу, а нешто до

цније стигао је и д-р А. Петерлин, професор Универзитета у

Љубљани.

Свечана седница Дијамантског јубилеја Америчког хемиског

друштва одржана је 5-ог септембра у 2.30 сата после подне у 71

st. Regiment Armory.

_ ____________
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Ту је претседнику Америчког хемиског друштва Фурману 41

делегат, који су претстављали друштва 38 нација“) и 77 делегата

домаћихудружења и друштава, предавало своје адресе,честитке и

поздраве. Делегати су били одевени у академским тогама (дресо

вима) и страни делегати су стајали на десној, а домаћи на левој

страни. Hermann Mark је прозивао сваког делегата наводећи дру

штво и земљу које претставља. Делегат је прилазио претседнику

Фурману, поздрављао се с њим и предавао му адресу. Секретар

Друштва А. Emery стављао је адресе у нарочиту оставу за чу

вање. Адресу Српског хемиског друштва, Хрватског хемискогдру

штва и честитку Савеза друштва инжињера и техничара предао

је д-р Божо Тежак, јер је раније за ову прославу био пријављен

само један делегат. Текст наше адресе гласи:

1876—1951

Српско Хемиско Друштво срдачно честита седамдесетпето

годишњицу Америчком Хемиском Друштву. 3

Америчко Хемиско Друштво у протеклом периоду од свог

оснивања извршило је не само важно дело организације хемиског

рада, развијања и ширења хемиске мисли, већ је постигло велике

успехе у свим областима хемиског истраживања.

Америчко Хемиско Друштво дало је крупан прилогуразвитку

индустрије.Хемиска индустрија која се нагло и до неслућенихраз

мера развила у Сједињеним Америчким Државама дело је у првом

реду америчких хемичара.

АмеричкоХемиско Друштво својим узорним публикацијама из

чисте и примењене хемијеунапређивало је и стимулирало хемиску

науку не само у Сједињеним Америчким Државама него иу целом

свету.

Српско Хемиско Друштво, свесно великогзначаја који хемија

има за духовну и материјалну културу човечанства, високо цени

досадашње напоре и постигнуте резултате Америчког Хемиског

Друштва.

Српско Хемиско Друштво јеуверено да ће Америчко Хемиско

Друштво и даље радити са још већим успехом на унапређењу

хемије као универзалне науке, на развијању индустрије и на ши

рењу опште хемиске културе.

Месеца августа 1951 год.

у Београду

Претседник:

(А. М. Леко)

Потпретседник:

(В. М. Мићовић).

*) Земље чији су делегати били заступљени: Аргентина, Аустра

лија, Аустрија, Белгија, Боливија, Бразилија, Канада Чиле, Колумбија

Коста Рика, Куба, Данска, Енглеска, Финска, Француска, Немачка

Грчка, Гватемала, Индија, Ирска, Израиљ, Италија, Јапан, Мексико

оландска, Нови Зеланд, Норвешка, Парагвај, Перу, Филипини, Јужна

tiri Шпанија, Шведска, Швајцарска, Турска, Венецуела, Југо

СЛаВИ1a.
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Енглески текст адресе написан је на пергаментној хартији и

украшен иницијалима у боји из Мирослављева еванђеља.

Пре предаје адреса делегате и посетиоце је поздравио прет

седник АХДФурман. Честитање Друштву у име страних делегата

изразио је енглески хемичар Sir Eric Rideal, а на крају церемо

није одржао је говор („адресу дијамантског јубилеја“) Ј. В.

Conat, ректор Универзитета Наrvard и почасни претседник XII

Међународног конгреса.

Увече је био банкет у једном од највећих и најлуксузнијих

хотелау Њујорку, Waldorf—Astoria. На банкету је присуство

вало близу 3000 лица. Подијум на коме су у четири реда седели

гости и истакнути претставници био је окићен великом плавом и

белом заставом, амблемом Уједињених нација, а изнадњеу облику

дуге биле су поређане заставе свију народа. Они учесници који

нису имали места у сали седели су на балконима и у бочним оде

љењима,у којима су били намештенителевизиски пријемницитако

да су могли све чути и видети.

На банкету су говорили Ch. A. Thomas, Претседник одбора

директора Друштва, који је претстављао говорнике, С. Е. К. Mees,

научни сарадник Е. Кodak Со и A. W. Barkley, потпретседник

Сједињених Америчких Држава. Претседавао је Фурман претсед

ник Друштва.

| Програм је почео националном химном коју је певала Miss

R. Stevens из Metropolitan Опере. Она је доцније отпевала једну

арију из Кармена, једну из Самсон и Далиле као и две друге. При

крају банкета изнесен је на сто огромни колач (торта) са 75

упаљених свeћа и са истакнутим бројем 75.“) Колач су, према

обичају, расекли на троје претседник Америчког хемиског дру

штва Фурман и потпретседник Сједињених Америчких Држава

Barkley, па је исто тако брзо ишчезао као што се и појавио.

Америчко хемиско друштво при прослави „дијамантског ју

билеја“ одржало је свој 120-ти састанак на коме су саопштавани

радови домаћих и страних научника.

Друштво је подељено на двадесет научних група које су поре

ђане азбучним редом (наравно у преводу тај распоред није према

нашој азбуци) и то: 1)агрикултурна хемија и хемија животних на

мирница, 2) аналитична хемија, 3) биолошка хемија, 4) хемија

целулозе, 5) хемиско васпитање, 6) хемиска литература, 7) ко

лоидна хемија, 8) хемија вештачких ђубрива, 9) хемија гаса и

горива, 10) историја хемије 11) индустриска и инжињерска хе

мија, 12) медицинска хемија, 13) органска хемија, 14) хемија

лакова, фирниса и пластичних маса, 15) хемија петролеја, 16) фи

зичка и неорганска хемија, 17) хемија полимера, 18) хемија

каучука, 19) хемија шећера, 20) хемија воде, прљавих индустри

ских вода и хигијене.

*) У многим западним земљама је обичај да се о рођендану изно

си колач (торта) с оноликим бројем свећа колико дотична личност

навршава година тога дана. Америчко хемиско друштво прослављало

је свој 75-ти„рођендан“.
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Број радова који је саопштен врло је велики. Он износи око

седам стотина, а обухваћени су у осамдесет симпозијума. Свака

група имала је по неколико симпозијума, а неке блиске групе

имале су заједничке симпозијуме. Тако на пр. група за органску

хемију имала је ове симпозијуме: 1) симпозијум о индустриској

органској хемији, 2) симпозијум о једињењима с великим бројем

угљеникових атома у прстену, 3) симпозијум о алкалоидима, 4)

симпозијум о хемији ацетилена, 5) симпозијум о парцијалној

синтези стероида (заједно с групом за медицинску хемију), 6)

симпозијум о тоталној синтези стероида, 7) симпозијум о меха

низму реакције. Рад је почињао у9 часова пре подне и завршавао

се између 11 и 12ч. и после подне од2—5ч.За свако саопштење

било је одређено време које се није могло прекорачавати и кре

тало се просечно од30до 60минута.

Ми ћемо овде, примера ради, поменути неколико значајних

радова чијем смо саопштењу присуствовали.

У групи за органску хемију један од најинтересантнијих сим

позијума био је симпозијум о тоталној синтези стеорида јер су о

томе говорили најистакнутији радници на том подручју. Ми ћемо

додирнути укратко два најважнија рада из те области.

Sir Robert Robinson (Оксфорд, Енглеска) говорио је о тотал

ној синтези епиандростерона. Радове у овом доменру Robinson je

почео још 1932 и он је при овој синтези пошао од прстенова В

и С, па је затим наградио прво прстен L) и најзад А или обрнуто

прво прстен А па најзад прстен L). Као полазна супстанца служе

f-нафталинови деривати који хидрогенизацијом дају В-декалоне.

Из f-транс-декалона низом реакција је добио 1-метил-транс-2

ДеКаЛОН: -,

ZS. Из ове супстанце прво је наградио трициклични

| c кетон с Е) прстеном, па најзад прстен А. —

CH,i H Професор Robinson је нагласио да ова и сличне

(NА синтезе још су неизводљиве за практичну при

мену. --

„“ R. B. Woodward (Havard — Универзитет, Сједи

2N57 њене Америчке Државе) пошао је при својој

О синтези обрнутим путем од својих претходника:

ОД прстена Г)C, при чему је прстен Б у почетку био шесто

члани који је најзад претворио у петочлани, дакле ЦС

—» B —» А. - .- -, *

Као полазна супстанца била је 5-метокси-толу-хинон () ко

ји са бутадиеном даје cis-1,4-дикето-2-метокси-4 а-метил-хекса

хидронафталин (II) који се лако изомеризује у trans-изомер (III)

дејством киселина на алкални раствор. Редукцијом помоћу LiAIHA

кето-групе се претварају у хидроксилне (IV); дејством разбл. ми

нералне киселине хидроксилна група у положају 4 елиминује се, а

енолна метокси-група у положају 2 претвара се у кето-групу (V),

одакле се дејством цинка и сирћетне киселине елиминује хидрок

силна група из положаја 1 идобива се trans-бициклични кетон (VI)
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Овај кетон се претвара у оксметилен (формил) — кетон (VII)

који се кондензује с етил-винил-кетоном у присуству калијум

терц. бутилата дајући (VIII). Циклизацијом у алкалном раствору

(7 0 О

Сну —- са -е

„Жо и о x7

добива се трициклични кетон (IX). Дејством осмијум-тетроксида

добива се гликол чије седве хидроксилне групе блокирају при чему

се добива изопропилиден-дериват (Х). Парцијалном хидрогениза
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цијом помоћу паладијума двогуба веза у прстену С претвара се у

просту, те се добива незасићени кетон (XI).

Положај 3 незасићеног кетона је прво блокиран претварајући

га у оксиметилен (формил-)-једињење (ХП) које се помоћу метил

анилина стабилизvје у метил-анилин-метилен-дериват (XIII). Кон

“ T. AČ СИО

дензацијом са акрило-нитрилом, при чему се врши померање дво

губе везе, и сапонификацјом добивеног производа, постаје кето

киселина (XIV) која са анхидридом сирћетне киселине гради кето
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Woodword је на крају изјавио да је ова синтеза само лабо

раториска, а да је врло далеко од практичног синтетичног доби

вања у индустрији. v.

У заједничком симпозијуму групе за биохемију и хемију

полимера Dr. Sanger (Кембриџ, Енглеска) саопштио је резултате

својих значајних истраживања о структури инсулина.

Откако је инсулин пронађен (1922), уложено је много труда

у одређивању конституције ове беланчевине.

Sanger је радио с инсулином из вола. Молекулска тежина је

12.000. Употребљавајући 1,2,4-флуородинитро-бензол, он је утвр

дио да молекул волујског инсулина садржи четири слободне о

аминогрупе, што указује да овај инсулин има четири отворена

пептидна низа. Две од ових слободних аминогрупа налазе се на

остацима глицина, а две на остацима фенил-аланина. Полипептид

се састоји од четири пептидна низа везана са шест -S-S-мостова

цистинових остатака. Оксидацијом помоћу пермравље киселине

ови-S-S-мостови се претварајуу сулфокиселине, при чему се моле

кул распада на два дела: фракција A (кисела фракција) и фракција

B (базна фракција). -- __

Фракција А састоји се, према досадашњим истраживањима,

" одтерминалних остатака N- глицина и има 21 остатак аминокисе

лина и четири атома S у сваком низу.

Главни извештај рада односи се на фракцију В. која се састоји

од терминалних остатака N-фенил-аланина и садржи 30 остатака

киселина и 2 атома сумпора у сваком низу. Парцијалном хидро

лизом помоћу концентроване киселине, разблажене киселине и

алкалија извршено је претходно одвајање на две групе. Затим су

ове групе одвајане јонофорезом, хроматографијом помоћу измене

јонова и помоћу атсорпције животињским угљем. Онда је свака

таква група фракционисана помоћу дводимензионалне хромато

графије на хартији. При томе је Sanger идентификовао велики

број малих пептида, па је на основу њихове структуре извео за

кључак да су овим редом распоређени остаци аминокиселина у

фракцији В: фенилаланин, валин, аспарагинска киселина, глута

минска киселина, хистидин, леуцин, (цистин-S), глицин, серин, хи

стидин, леуцин, валин, глутаминска кис., аланин, леуцин, тирозин

леуцин, валин, (цистин S, глицин, глутаминска кис, органин, гли

зин, фенил-аланин, тирозин, треонин, пролин, лизин, аланин.

В. Прелог (Цирих)у симпозијуму о једињењима с великм бро

јем С-атома у прстену, дискутовано је од којих фактора зависи

утицај величине прстена на хемискеи физичке особине прстенастих

једињења, а у симпозијуму о алкалоидима говорио је о класичним

и модерним методама за објашњење структуре алкалоида.

У симпозијуму о сапштењима хемиских информација (група .

хемиске литературе) L. H. Lampitt (Енглеска) изнео је гледиште да

би изводе радова изхемије (abstracts) требало вршити на интерна

ционалној основи. Ови изводи би у почетку излазили на четири је

зика (енглеском, француском, немачком и шпанском), а доцније,

*,
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1) E. W. R. Steaciе, претставник северноамеричких хемичара

(Канада) говорио је „О распадању органских једињења“ у вези

с теоријом слободних радикала;

2) A. R. Todd, претставник европских хемичара (Кембриџ,

Енглеска) говорио је „О хемији нуклеотида“;

3) K. U. Linderström— Lang, претставник европских хеми

чара (Копенхаген, Данска), говорио је: „О структури и ензима

тичкој деградацији протеина“;

3) V. Deulofеu, претстваник јужноамеричких хемичара (Bue

nos Aires, Аргентина) говорио је: „О хемији неких јужноамерич

ких биљних производа: алкалоиди и флавоноли“.

Анализа радова макар и из најуже области тешко је извод

љива, јер је број тих радова, као што је поменуто, врло велик и

кратки изводи из тих радова штампани су у књизи од преко 600

страна! -

Сваки је рад или саопштење трајао тачно одређено време и

с обзиром на тако велики број радова, а релативно кратко време,

дискусије тако рећи није ни било или је врло ретко постављено

какво кратко питање или тражено лично објашњење доцније. Ра

дови ни са Јубилеја ни са Конгреса неће бити штампани заједно,

већ је остављено сваком аутору да их објави онде где нађе за

потребно.

Сви ти радови и реферати су важни не само по својој научној

или стручној вредности, не само по томе што долазе одљуди који

се баве дотичним питањима, дакле из прве руке, већ и по томе

што својим бројем и разноврсношћу како нестручњаку тако и

стручњаку пружају слику о огромном развитку и све бржем на

претку хемије у свим областима њеним.

Илустрације ради поменућемо неколико интересантних поје

диности из секција у којима смо присуствовали.

У секцији за Нечист ваздух и нечисте воде једном приликом

наведени су ови подаци о отпацима и губицима у индустрији.

Цени се да се годишње изгуби око 5 милиона тона петролеј

ских производа између рафинерија и потрошача, а да на сваких

100 литара бензина ишчезне неискоришћено пет литара.

Ретки метали, чија је све већа важност за индустрију, ишче

завали су досад као неискоришћени отпаци. Тако се каже да Ве

лика Британија изгуби годишње око 1.000 тона галијума и 2.000

тона германијума, који у угљеном пепелу отидуу ваздух. У Сje

дињеним Америчким Државама добива се годишње око 50—100 kg.

ренијума из праха који постаје при пржењу молибденових руда.

У Великој Британији, при сагоревању угља и кокса отиде у

атмосферу око 2,300.000тона сумпора што наноси штету околини

(вегетацији, здрављу и др.), поред осталог. У једном раду Стах

ford, Poll и Walker (Лондон) дају сугестију за процес којим би

се сумпор елиминовао из гасова и по могућству регенерисао и ко

рисно употребио. Иначе, према осталим саопштењима отпаци су

данас у индустрији сведени на минимум. Тако при добивању пића

изжита отпаци су сада само 1%.
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R. A. Wells (Енглеска) је саопштио рад, у секцији за Анали

тичну хемију, о хроматографском одвајању злата. Мале количине

злата (од 1 до 10 микрограма) одвајају се хроматографијом на

хартији, а веће количине (до 0,25 gr.) пропуштањем кроз стуб

од целулозе. Као растварач у оба случаја употребљавају се етил

ацетат, вода и азотна киселина. -

У секцији за биолошку хемију, L. A. Flexser и W. G. Farkas

изнели су синтетично добивање рибофлавин-5-фосфата у великим

размерама, дејством хлорфосфорне киселине (која се лако гради

из фосфороксихлориде и воде) на рибофлавин.

ДОН

CH,—О—Р=О

| S. ОН

gион Добивена супстанца потпуно је

CH OH индентична с природним произво

| дом у биолошком и ензимати

CHOH чном погледу.

Сн, Аутори су нагласили да је ово

| - прво добивање ове биолошки

: N. N важне супстанце у чистом о

сH.-P. W. SzSco блику у количинама већим од

|- мн Милиграма.

CH,—SS/NA NA

CO

рибофлавин–5–фосфат

Према Н. A. Boekenoogen (Холандија) могу се хроматограф

ски квантитативно одвојити масне киселине Со до Сри употребља

вајући као стуб делимично вулканизован, самлевен каучук. Без ве

лике тешкоће то се може постићи и са киселинама Сав: стеарин

ском, олеинском, линолном и линоленском киселином (секција за

масти, масне кис. итд.).

Усекцији за медицинску хемију, О. Isler (Hoffmann-La Roch,

Швајцарска) изнео је све синтезе витамина А, па је затим описао

процес по коме се тај витамин сада индустриски добива у Швај

царској и Америци. Процес се заснива на синтези коју је раније

сам Isler peализовао (1949). Полазна супстанца је 5-јонон (I) који

кондензован с етилхлор-ацетатом даје глицид-естар чијом сапони

фикацијом постаје алдехид (II). Овај алдехид с ацетиленским алко

холом (III)

CH, CH,

NA. SA

|i ci-en-to ClCH,COOEt и--creme-CHO+
——}- |

SA-eti, ch. NZSp CH,

+HC= C.—C-CH CH,OH

|

С Н
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ОН
гмеćBr NA" |

S“.“ /^-сн,—сн–c.—сн–се с-с-сн-сн„он

— || ||
| |

NAN сн, сн, и

NA. | - -

(Y-CH,—CH=C−CH–CH=CH–C=CH–CH,OH
| |

NAČN CH3 . . CH, V

YJA" |—но

(renceс-сн-CH=CH–C–CH–CH,OH

SAN. CH, сн. и

у присуству Сringnard-ова реагенса даје алкохол (IV) који дели

мично хидрогенизован даје алкохол (V), из којега се најзад ели

минује вода и добива се витамин А (VI). Сви производи при овој

синтези која се вршиу 12 фаза кристални су и принос јеу свакој

фази преко 80%.

У секцији за индустриску и инжињерску хемију, Ј. Grebe

(САД) је изнео мишљење да ће атомско гориво постати јевтиније

одугљенор.Он је рекаода ћечовечанство најзад вишедобити него

што ће патити одупотребе атомске енергије.

Од наших делегата Божо Тежак (Загреб) имао је два саоп

штења. У секцији за физичку и неорганску хемију говорио је о

„Механизму коагулације лиофобних солова на основу истраживања

сребро-халогенида in statu nascendi,“ а у секцији Професионална

настава у хемији изнео је„Анализу садашњег стања хемиске лите

ратуре и потребу оснивања интернационалног хемискогчасописа.“

А. Петерлин (Љубљана) у секцији за Макромолекуле у свом

раду: „Статистика линеарних макромолекула релативно кратког

низа“ дао је друкчију формулу која се боље слаже с експеримен

талним резултатима. --

Сем тога, послали су своје радове, а нису присуствовали на

Конгресу В. Његован и С. Михолић (обојица из Загреба).

Његованов рад из аналитичне хемије носи наслов: „Одвајање

тровалентних метала-F#-#-#„Al-H--оддвовалентних—Mnt-P

по Шолајиној методи“, а из физичке хемије гласи: „Мистерија

термодинамике“.

С. Михолић у свом саопштењу: „О радиоактивности вода из

седиментних стена“ износи да воде из Хрватске, Истрије и Дал

мације садрже у неким случајевима знатне количине радона који

потиче одурана нагомиланогу стенама, а овај је можда биогеног

порекла. __

st

-- os

--

(

У оквиру Хемиског конклава одржана је 10 септембра увече

Светска конференција секретара хемиских друштава на којој сам
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зијум о макромолекулима у Упсали и симпозијум о дрвету и ње

говим састојцима у Штокхолму.

A.

4 - - nik ci

За чланове Хемиског конклава предвиђена је била посета фа

брика, лабораторија (универзитетских и других) као и некихдру

ГИХ.ЗHaMeНИТОСТИ. - - 1

i Ја сам за то време могао посетити три таква велика инду

стриска постројења:

1) The DORR Co., Stamford, Conn., ,

2) SOCONY—VACUUM OIL. Co., Laboratories Brooklyn,

N. Y. - - -

i 3) STANDARD OIL Co., (ESSO), New Jersey.

| 1)—Dorr Co. бави се студијом метода и израдом апарата за

механичку класификацију и седиментацију нарочито врло ситних

(„фино подељених“)чврстихтела која су суспендованау флуидима.

o Обилазак Dor-ових постројења и лабораторија почео је при

казивањем филма „Доров пут“, па смо затим обишли истражи

вачке лабораторије у млину у Westport-у. Ту су нам показане

различне истраживачке активности којима се баве и на основу у

којих конструишу индустриска постројења највећих размера као

што је на пр. постројењеза елиминовањесуспендованог материјала

у води реке Колорада (око 30 милиарди литара воде дневно), при

чему се удаљи на дан око 70.000 тона сувог муља.

Ево неколико даљих проблема на којима раде и које прак

тично примењују и конструишу постројењеза њихово извођење.

Флотацијом цементних стена удаљују се примесе и добива се

бољи цемент; отпаци гвоздене руде прерађују сеу концентрате из

којих се даље добива гвожђе; пречишћавају се прљаве индустри

ске воде; методом флуосолидне технике врши се реакција између

суспендованих врло ситних чврстихтела и гасова. Овим процесом

се омогућавају континуалне реакције као оксидација, редукција,

калцинација и активација, при чему се контролише температура

и ефикасност велике количине топлоте. Нарочито је усавршена

метода за деминерализацију воде, што се постиже помоћу смола

— измењивача јонова, велике брзине и великог капацитета. На

овај начин вода се може потпуно деминерализовати и удаљити

* сваки нежељени састојак. -

На улазуу лабораторије стоје написане на енглеском познате

Пастерове речи: „Ја вас молим заинтересујте се за ова света

скровишта која се називају изразитим именом лабораторије. Тра

жите да се оне умножавају и да се улепшавају: то су храмови бу

дућности, богатства и благостања. Ето ту човечанство постаје

веће, јаче и боље.“ - -- -

2)—SoconyVacuum Oil Co.—Рафинерија и лабораторије за

техничку службу. Вrooklyn. N.Y.
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Оно што карактерише америичку индустрију то је што је

сва на потпуно научној основи. Али научници који тамо раде

слободни су у свом научном истраживању, тј. нису ограничени

само на оне проблеме којима се бави дотична установа за разлику

од обичаја у европским научним индустриским лабораторијама.

Као пример могу се навести позната имена у науци Langmuir',

Carothers и др. који су радили у индустриским лабораторијама.

Када је неко питање довољно проучено, одмах се приступа

индустриској реализацији. Тако америчка хемиска индустрија, на

основу анализе хемичара, вади бром из морске воде у којој се он

налази у односу 65 делова на милион. Она такође добива магне

зијум из морске воде који се у њој налази у размери 1 део на

1.000 делова. DOW Co. произвела је за 1950 г. 20.000 тона маг

незијума из морске воде. Узимајући производњу од 100 милиона

тона годишње за следећи милион година концентрација би пала

- од 0,13% колико га сад имау морској води на 0,12%. Према томе

резерве магнезијумове„руде“ практички су неограничене.

“ У Сједињеним Америчким Државама како од претставника

државе тако и од претставника индустрије придаје се огроман

- значај науци и научним институцијама свих врста као основи, по

ред осталога, материјалне културе не само њихова народа већ

ЧИТАВОГ ЧОВe Hal-ICTBal,

te

se tф.

Пријем страних делегата био је врло срдачан и без икакве ре

зерве у сваком погледу. - --

Ширина погледа и дарежљивост Америчког хемиског друштва

види се из следећег.

Друштво је одЕкономске административне кооперације (Eco

nomic Cooperation Administration ECA) добило 400.000 долара,

а од Фордове фондације 125.000 долара да би остварило Интерна

ционални пројект млађих хемичара за одлазак, повратак и бора

вак у Сједињеним Америчким Државама. На овај начин 310 мла

ђих хемичара, испод 40 година, из свију делова света, провели су

пет недеља у Сједињеним Америчким Државама. Локалне секције

Америчког хемискогдруштва омогућиле су имда посете иупознају

не само школске већ и индустриске установе. Исто тако оне су

се побринуле да страни гости станују у кућама неких чланова да

би на тај начин могли ближе упознати америчког научника и ње

говлични живот. Речју, пружена им је прилика даупознају све оно

што је у вези с радом, наставом и применом хемије: дом и при

ватни живот хемичарев, школу и лабораторију, индустрију и фа

брику. Нажалост, четири наша изабрана млађа хемичара, услед

спорости администрације, нису стигли на време, иако им је као

И свим млађим хемичарима другихземаља био осигуран целокупан

| Трошак: пут, боравак и повратак.

Друштво је сваком страном учеснику „Дијамантског јубилеја“

обезбедило по 100долара и сваком учеснику Уније по 200долара.
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Скептични хемичар гледа у кристалну лопту“). У својој кри

сталној лопти, наравно од пластичне масе као што то доликује

хемиском добу, он види да неће доћидо примене атомске енергије.

На крају овога века сунчана енергија биће главни фактор у про

изводњи индустриске енергије. Јевтиним снагама пречишћаваће се

Морска вода и наводњавати пустиње тако да ће се знатно побољ

шавати снабдевање храном у 2000-тој години. , ,

- Пренасељеност ће се решити само открићем фактора исхране

и рађања тј. антифертилитна компонента узимала би се заједно

с храном по вољи. Рађање ће се стабилизовати, велико повећање

хране и брзо пењање стандарда биће решено код народа који су

раније били пренасељени. -

У 1990. год. сва индустрија алкохолних пића засниваће се на

синтетичном алкохолу, а врењем, и то у малој размери само ће се

побољшавати укус.

|- Све обичне хемикалије добиваће хемичари изугљенмоноксида

и водоника. Фосилни угаљ ће се претварати у гас. Јевтини пољо

привредни производи ће се претварати у гас, па затим у цењени

хемиски материјал. Хемиска индустрија засниваће се на петролеју.

| Угаљ ће се сагоревати испод земље, на тај начин ће се

економично искоришћавати сиромашне и танке наслаге које су

досад биле занемариване. Угљенмоноксид који постаје при овом

парцијалном сагоревањуи гасови одјевтиног жита служићеза снаб

девање хемиских фабрика у свим деловима света,чаку онима које

немају минералне наслаге близу земљине површине.

Свиће зора мира између 1960—1980 г. -

Најзад, у једном другом говору, „Хемија као интернационална

наука, Conant вели: „Хемија је била интернационална наука од

свога почетка. Она мора бити и даље не само интернационална

већ супернационална. Ми можемо с надом гледати унапред у неко

будућедоба када ће ова идеја бити јасније израженау програмима

наших састанака. . . . . када ће хемичари свију нација моћи да у

правом смислу раде заједно на примени хемије за благостање

свега човечанства“.

*) Алузија на Бојлова скептичног хемичара који је одбацивао

раније појмове о елементу. Када се нешто прориче или претсказује

обично се гледа у нешто (на пр.у боб), отуда и Connant гледау кри

сталну лопту. Једна Durer-ова слика претставља научника који гледа
у кристал. e

В. М. Мићовић
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Годишња претплата на Гласникхемискогдруштва

(за једну књигу, четири свеске) износи 400 динара.

Цена једној свесци је динара 100.

Уплату треба вршити преко чековног рачуна Српског

хемиског друштва, код Народне банке ФНРЈ, бр. 102-90б031.

За сва обавештења обраћати се на адресу: Српско

хемиско друштво, Београд, Техничка Белика Школа Буле

вар Револуције 73.

Пажња ауторима

Редакција Гласника хемиског друштва моли ауторе да

своје рукописе шаљу на адресу:

проф. А. Леко, Булевар Револуције 73,

Технолошки факул., Београд

Сваки чланак мора имати на крају: 1) кратак извод на

домаћем језику (око “/, стране) и 2) извод на руском, фран

цуском, енглеском или немачком језику.

Руkoписи морају бити потпуно готови за штампу. Нај

боље је ако су написани на машини, ако је то немогуће —

онда читким рукописом. На рукописује потребно назначити

Тачну адресу писца. _

Цртежи морају бити пажљиво израђени на белој дебљој

хартији и то око 2 пута већи од клишеа који треба да се

изради. Објашњења испод цртежа требаписати само оловком.

Сваки аутор добија бесплатно 25 посебних отисака

свога чланка. Аутори који би хтели да добију већи број

посебних отисака нека изволе ставити свој захтев на Ко

ректури.

Сваких 25 отисака више стају: .

чланци до “/,табака — 180 дин., до 1 табака — 300 дин.,

до 1“), табака—480 дин., до 2 табака б0 дин.

Штампа Југословенско штампарско предузеће- Београд
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5)—

б)—

кристалисан из глaц. сирћетне киселине није показивао

депресију у погледу тачке топљења са истим једиње

њем добијеним претходним експериментом, као и оним

добијеним према упуству Н. Lieb-a (17).

0,22gr 2-цијан пиридин карбонске киселине (3), (18) и

0,17 gr o-фенилендиамина међусобно је спрашено и за

гревано у парафинском купатилу око један сат. Реак

ција је почела на 148°C бурним пенушањем и издваја

њем амонијака, а завршена је на 168° С. По охлађењу

маса је растворена у врелом анхидриду сирћетне кисе

лине одакле су се после хлађења искристалисали жути

кристали никотиноилен-бензимидазола. Процеђени и

испрани са мало воде иетра топили су се на 220–221° C.

Топљењем ових кристала са никотиноилен-бензимида

золом добијеним загревањем еквимолекулскихколичина

хинолинске киселине и о-фенилендиамина није се пока

зала никаква депресија у погледу тачке топљења.

У филтрату добијеном по одвајању лактама

није се могло идентификовати ниједно друго једињење.

Амид с.-метил естра хинолинске киселине добијен је

према пропису Fallab-а и Еrlenmeyer-a (19) загрева

њем метил естра хинолинске киселине (20) са тионил

хлоридом на воденом купатилу до потпуног раствара

ња естра и накнадним третирањем са етарско-амонијач

ним раствором на 0° С. Том приликомми смо утврдили,

што Pallab и Еrlenmeyer не наводе у своме раду, да

тионил хлорид делује и као дехидрирајуће средство по

што смо поред одговарајуће количине хлорида добили

и извесну количину анхидрида хинолинске киселине. Ова

констатацијабилаби иу складу са гледиштем H. Meyer-a

(21) о дејству тионил хлорида нахинолинску киселину.

Еквимолекулске количине овакодобијеногамида о-ме

тил естрахинолинскекиселине(0,6gr)и о-фенилендиамина

(0,3бgr)загреване сутокомједногсатаупарафинскомку

патилу. Реакцијаје почелана 105—110°Cиздвајањеммеху

рова метил алкохола, док је издвајање амонијака почело

на 118°C и текло током целог загревања све до 200°C

када је реакција престала. По умиривању реакције про

дукат је растворен на топло у разблаженој хлорово

доничној киселини, сталожен додатком амонијака,

процеђен а потом прекристалисаван наизменичним

растварањем у глац. сирћетној киселини и пиридину

уз додатак животињског угља. Добијени су каракте

ристични бели кристали 2,3-бис-(бензимидазил (2)

пиридина који су шосле трочасовног сушења на 110°C

имали т. т. 310°C и нису показивали никаквудепресију

са истим препаратом добијеним према упуству А. Леко

и Ђ. Димишришевића топљењем еквимолекулских коли

чина хинолинске киселине и о-фенилендиамина.
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7)—Аналогно амиду о-метил естра хинолинске киселине по

Fallab-у и Еrlenmeyer-у (22) ми смо направили нов

амид о-етил естра хинолинске киселине. 1 gr o-етил

естра хинолинске киселине загревано је са 7,5ccm

тионил хлорида на воденом кушатилу до потпуног

растварања естра; вишак Тионил хлорида Одестилисан

је у вакуму па је црвенкастомрка зејтињава течност

хлорида екстрахована са 25ccm aпсолутног етра и

охлађена на 0° С. Додатком 40сcm eтарско-амонијачног

раствора (уз стално мешање) сталожен је амид који је

процеђен и опран са мало хладне воде. Прекристали

савањем из бензола добијено је 0,65gr Чистог продукта

(б1,6% теориског приноса) у облику белих иглица т.т.

92—94°C.

0,0222gr супстанце сушене 48" у слабом вакуму

дало је 289 ccm N(t=27° С, 747 mm Hg)

-- Израчунато: 1444%, N

C, H,oО, М., Нађено : 14509, N

За амид с.-метил естра хинолинске киселине етил

алкохол се је показао као погоднији растварач, а за

амид о-етил естра хинолинске киселине бензол. Једи

њење се лако раствара у води, етил алкохолу, пири

дину ибензолу,докје нерастворноу лигроину, бензину,

етил естру сирћетне киселине, ксилолу, етру и ацетону.

Топљењем еквимолекулских количина на напред

OПисани начин добијеног амида о-етил естра хинолин

ске киселине са о-фенилендиамином добијен је већ

познати 23-бис-(бензимидазил (2)]-пиридин као и у прет

ХОДНОМ случају.

И з в о д

о-Цијан бензоева киселина као и њен амид и о-фени

лендиамин реагују међусобом лако и дају бензоилен-бензи

МИДаЗОЛ.

2-цијан пиридин карбонска киселина (3) и о-фенилен

диамин исто тако лако дају лактам 2-(бензимидазил (2)]

пиридин карбонске киселине (3).

Диамид фталне киселине и амид с.-метил естра хино

линске киселине као и ново добијени амид о-етил естра

хинолинске киселине реагују тешко са о- фенилендиамином

тек на повишеној температури дајући 1,2-бис-(бензимидазил

(2))-бензол, односно 2,3-бис-(бензимидазил (2)]-пиридин. Исти

бензимидазоли су раније добијени и из одговарајућих сло

бодних двобазних киселина.

Техничка велика школа, Београд Примљено 28. априла 1952

Технолошки факултет

Јавод за Органску хемију
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SUMMARY

On the reactions of derivatives of phtalic and

quinolinic acid with 0-phenylenediamine

by

B. Bastié and V. Golubović

The cyano groupe of o-cyanobenzoic acid reacts very

easy (even in the water solution) with 0-phenylenediamine pro

ducing the responsive benzimidazyl benzoic acid (fÅ rmula l),

which passes over by heating in benzoylene benzimidazole

(formula II).

_The amide of cyano benzoic acid forms with 0-phenylene

diamine the amid of the above benzimidazyl benzoic acid.

The diamide of phtalic acid reacts only at 205°C produ

cing the di-benzimidazylbenzene, while the phtaloylcyanide

reacts very [easy (at 90°) producing the same compound.

u-cyano nicotinic acid reacts very easy with 0-phenylene

diamine producing the lactam of responsive imidazole.

The amide of the a-methyl ester of quinolinic acid reacts

with 0-phenylenediamine producing the dibenzimidazyl pyridine.

lt has been prepared the amide of ethyl ester of quinoli

nic acid according to prescription of Fallab and Erlenmeyer

(19) for methyl eSter. lgr of methyl ester of quinolinic acid is

moderately heated on water-bath with 7,5 ccm of thionyl chlo

ride until dissolution. The excess of thionyl chloride is distilled

over in vacuum and the acid chloride is then extracted with

250cm of dried ether. By adding the ammonia in ethereal

solution to the cold (0°) extract of acid chloride the amide

precipitates. M.p. 92—94°. lt dissolves easy in water, ethyl

alkohol, pyridine and benzene. it is ins-o'uble in ligroin, gazo

line, ethyl acetate, xylene, ether and acetone.

Faculty of Technology, Belgrade. Received, April 28th, 1952

‚Institute for Organic Chemistry.
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Колориметриско одређивање Кобалта

ОД

Душана Живановића

Мале количине кобалта (до 0,06 mgr) могу се колори

метриски одредити, чак и у присуству никла“). Обично се

колориметрише плави комплекс (NH,), (Co (SCN), I’), аликод

малих концентрација, и када је присутан никал, препоручује

се,да секомплекс најпре екстрахује смешом бутил-алкохола

и етра (1:1), смешом изоамилалкохола и етра (3:1) или другим

погодним органским растварачима“). Класични реагенс за

кобалт, о-нитрозо-В-нафтол,“) омогућује, евентуално после

екстракције са хлороформом, доказивање кобалта у количи

нама од 10-“gr/ml или 0,05Y. Са терпиридилом могу се дока

зати и количине од 0,1 —0,5%о, Со“). За мале количине ко

балта препоручује сејош тетрафенил-арсонијумхлорид. Од20

испитиваних амина“)задоказивање кобалта као најосетљивији

показао се о-фенилендиамин, али је развијена боја нестабил

нија од оне коју даје бензидин.

Интензитет наранџа то-црвене боје кобалтовог ком

плекса са с.-нитрозо-В-нафтолому амонијачној средини први

је мерио Аtack") ради одређивања кобалта у челику. Касније

су и други аутори испитивали и примењивали ову методу“).

Да би се кобалт одвојио од никла, бакра и хрома роданидни

комплекс кобалта екстрахује се смешом од 35% амилалко

хола и б5%, етра. Из овог раствора комплекс се сад екстра

хујеводенимраствором амонијака, роданид-јон разори соном

киселином и по додатку нитрозо-R-соли изврши колори
метрисање“). w

Дабисмо избегли екстракцију са етроми амилалкохолом

и Одвајање никла Од кобалта, ми смо покушали, да одре

димо кобалт са о-нитрозо-В-нафтолому разним продуктима,

који поред осталог садржи и гвожђа. Обојени комплекс

Co (C„Н,ОМО), оксидацијом прелази у тешко растворну со

Co (C,H,ONO), чији производ растворљивости“) износи

L=2- 10-“. Да бисмо спречили овај прелаз ми смо покушали

дадодајемо редукциона средства. ПапA. B. a k“) предложио

је, да се обезбојавање самог реагенса изврши сулфитом. Ми

смо утврдили,дасу по додатку сулфита скретања на галвано

метру фотоколориметра практично остала иста. Гвожђе смо

2. Гласник хемиског друштва



 



 

  

  

 

 





  





Неке карактеристике у особинама сулфатне

целулозе од босанске Смрче и јеле

ОД

Ђорђа Маширевића

Ако је у питању што боље искоришћавање биљних

сировинау индустрији целулозе, штоу новије време морамо

имати нарочито на уму, тада треба добро познавати хемиске

и физичке особине тих сировина да бисмо могли одредити

што повољнији технолошки процес за њихову прераду као

и начин за њихову примену. Али при томе није довољно да

се само што више искористи материја употребљене сировине,

него треба пазити и на то, да се још у току технолошког

процеса очувају све оне природне особине употребљене

сировине, које тражимо икојеморамо искориститиу коначном

производу. Те природне особине могу се при преради сиро

винеуглавном очувати, па се онемогу по потреби искоришћа

вати при преради добивене целулозе било у хемиском или

МеханичкоМ ПОГледу.

Било је већ одавно познато да особине добивене целу

лозе зависе у првом реду од врсте употребљене сировине, а

сем тога и од начина њене производње и прераде. Познато

је исто тако да се при употреби исте врсте сировине и при

истом начинупрераденеможедобити целулоза истих особина

ако теупотребљене сировине нисупо каквоћи потпуно исте;

та разлика у каквоћи сировине може се заснивати како на

физичким, тако и на хемиским особинама.

D. Johansson (1) је утврдио да сулфатна целулоза од

шведске смрче и бора има боље вредности за дужину кидања

и отпорност према притиску, него иста врста целулозе од

нарочитих америчких четинара, иако ти четинари имају дужа

ВЛаКНа.

E. Hägglund (2) је систематски испитао утицај каквоће

дрва на принос и особине целулозе; испитао је дрво смрче

и бора из јужног, средњег и северног дела Шведске, дакле

дрво које је расло подразличитим климатскимусловима. Ако

погледамо резултате који се ОДНОсе само на целулозу. Од

смрче добивене по сулфатном поступку, видећемо да јетра

јањекувањадо одређеног степенаделигнификацијеприупотре
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би дрва које је брзо расло много дуже, него што је случај

за дрва која су нормално расла. Сулфатна целулоза изтаквог

дрвета које јебрзо расло тешко се меље, али ипак и та целу

- лоза има добре механичке особинеу погледу дужине кидања

и отпорности према притиску, само у погледу отпорности

Према цепању има релативнО ниске вредности.

G. Jayme (3)је испитао услове постизавања максималне

чврстоће целулозе, па је утврдио да она зависи од више

различитих фактора, који суу вези са морфолошком грађом

влакана и њиховим хемиским саставом. Влакна у дужини

испод 0,3 mm утичу лоше на све механичке особине целу

лозе, а уколико су дужа од 0,3 mm имају мало утицаја на

вредности за дужину кидања и ОТПор при савијању; пози

тивно утичу само на Отпор према цепању. Чврстоћа целу

лозе зависи од односа дебљине зидова према целокупној

дебљини влакна. Особине целулозе које суу зависности од

морфолошке грађе влакана могу се реализовати само тада,

ако се при хемиском процесу очува природна дужина ланца

у молекулу целулозе, ако се лигнин као компонента која лоше

утиче на механичке особине што више отстрани, а садржај

хемицелулоза ако се одржи на оптималној висини.

Познато је да је Немачка и покрај своје велике инду

стрије сулфатнецелулозеувозилату врсту целулозе из норди

ских земаља, јер није могла постићи прописане механичке и

алектричне особине за хартију за електричну изолацију из

домаће сулфатнецелулозе. F. Burgstaller(4)је извршио систе

матска испитивања сулфатне целулозе нордиске и немачке

провениeнце, да би утврдио каква је разлика у особинама,

- Односно на чему сезасниватаразлика између тих врста целу

лозе. Сва испитивања је извршио на петврста нордиских (два

финска и три шведска) и пет врста немачких производа. Сви

употребљени узорци целулозе имали су у погледу дужине

и ширине влакана, као и у погледу количине јесењег према

количини пролетњегдрветапрактично исте вредности. Једино

у погледу количине влакана просечне дужине која претстав

љају претежни део влакана имају нордиски производи боље

вредности. Што сетиче механичких особина целулозе норди

ски производи имају боље вредности, а само један немачки

производ показује боље вредности у Погледу Отпорности

према цепању. Велика отпорност према млевењу целулозе је

карактеристичназа нордиске производе, азапреминска Тежина

израђених листова папира из сирове и млевене целулозе до

Одређеногстепена млевењаје већа код свих нордиских произ

вода. При истом степену млевењаје пропустљивост за ваздух

израђених листова већа код немачких, него што је код норди

ских производа. Што се тиче алкалитета као и електропро

водљивости воденог екстракта није утврђена никаква наро

чита разлика између појединих врста производа, а што се

хемиског састава тиче нордиски су производи много једно

личнији однемачкихпроизвода. Свирезултати тихиспитивања
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се слажу са искуствому пракси т.ј. да су нордиски произ

води сулфатне целулозе бољи од немачких.

У нашој земљи досада још није било извршено никакво

систематско испитивање дрва у погледу физичких и хеми

скихособина које сезахтевајуодиндустријецелулозеипапира.

С обзиром на различите климатске прилике, и на различите

услове одгајања шума можемо очекивати да ће и наше дрво

имати различите особине које морају утицати на особине

целулозе.

Наши произвођачи целулозе и папира најрадије су упо

требљавали, а и данас би најрадије употребљавали горењско

и штајерско дрво; босанско дрво међутим веома нерадоупо

требљавају. То опредељивање заснива се само на искуству

из праксе, пошто се босанско дрво обично испоручује у

облику цепаница, па се тешко чисти и прерађује, а сем тога

корисни ефект за босанско дрво је обично мањи како у инду

стрији целулозе тако и у индустрији дрвењаче.

Сем наведених стварних недостатака које је утврдила

пракса не располажемо за сада никаквим другим подацима

о особинама те врсте дрва. а досадашње субјективно расуђи

вање свакако се не може узети као основ за општу оцену

О каквоћи те врсте дрва.

С тиму вези, а с обзиром и на развој наше индустрије

целулозе, којатребада сеснабдевадрветомбашизтих крајева,

извршен је Овај рад.

Намера је била при томе да се и у нашој земљи започне

систематско испитивањедрва у погледу физичких и хемиских

особина, а с обзиром на врсту, старост, део стабла, као и на

климатске прилике подкојима је дрво расло.Добивени резул

тати требало би да послуже не само упознавању особина и

каквоће наших сировина, него требало би да користе колико

нашој индустрији целулозе толико и нашем шумарству. Упо

знавајући особине др а шумарство би могло селекцијом да

умножава иусавршава оне врсте дрва које су потребне инду

стрији целулозе, а правилним Одржавањем шума требало би

да припреми потребне услове за такав развој.

Физичке особине босанске смрче и јеле

Намера је била, као што је већ раније било речено, да

се најпре испитају особине босанске смрче и јеле, и то наро

чито из оних крајева, из којихће се снабдевати наша инду

стрија сулфатне целулозе. Подаци о врсти дрва, о подручју

и врсти терена, као и о његовој надморској висини на коме

је дрво расло, о његовој старости, делу стабла као и о добу

сече, наведени суу таблици 1. *)Као што се види примљена

* Узорке дрва су одабрала предузећа дрвне индустрије која су

под руководством Главне дирекције дрвне индустрије БиХ.
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Таблица1

Подациоузорцимадрвакојисупримљенизаиспитивање

ОзнакаВрстадрвапорцејаtri,јеузетнаврстаbiliji:.ДеостаблаДобасече

|Смрча,PiceaexcelsaОлово„Очевље“700Крас47средњиЗима1951

|- 9)„Чагљевина“Чајниче1000у49иwe
III„КаљинаБиоштица„ОзренскаПаљика“1000Кречњак66n.пролеће1951

IVЈела,АbiespectintaIlјеновац„Куштравица“800Крас64wзима1951

Vуy-у800p.7511*).

V1„КаљинаБиоштица„ОзоенскаПаљика“1000Кречњак65raпролеће1951

VIIуОлово„Очевље“700Крас87».зима1951
VIII„.Бусовача—Фојница—Д.Вакуф1400}}81wув. IX5,уy1400у92уpА

Х}}„РавнаРијека“700Серпентин114toуо XIуу700ру123ут

XIIIуЖућаРибница-800уy128урЛето195|
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сутриузоркасмрчеидеветузоракајелеизразличитихподручја

са различитих врста терена, различитих надморских висина,

као и различите старости. Сви узорци су узети из средњег

дела стабла, већим делом у зимње доба сече.

Већ на први поглед се опажа велика неравномерност

у густоћи раста односно у ширини годова; само три узорка

и то VIII, IX и XIII суравномерно густо рашћени, а сви остали

су веома неравномерно, или веома ... ретко, односно брзо

рашћени. Упоређујући густоћу раста по ширини годова, одно

сно по броју годова на 1 сm видимо стварно велику нерав

номерносту расту, а та неравномерност није карактеристична

само за поједине узорке дрва, него се шта више опажа и на

једном те истом узорку. Имамо узорке дрва на којима се

густоћа раста у последњим годинама живота јако увећава

например од око 1,5—3 на 10—12 годова на 1 cm, као узорци

IVи V, или се велика густоћау последњим годинама живота

снижавала са око 12—14на 7—8годова на 1 cm, као узорци

X и XI. Тако видимо да је и просечна вредност за ширину

годова доста различна, а број годова на 1 ст. да је релативно

веома мали;узорак XII као најгушће рашћено дрво има око

б–9 годова на 1 сm, а брзо рашћено дрво као узорци I и II

имају око 1,5—5годова на 1 сm. Стиму вези стојеирелативно

ниске вредностизазапреминскутежину, односно високе вред

ности за запремину пора. Запреминска тежина је одређена

по методу H. Muethammer-a (5) као и на изрезаним правоуглим

паралелепипедима, који суузети преко целог хоризонталног

пресека дрвета. Запремина тако изрезаних тела одређена је

стереометриски, а тежина имје одређена у апсолутно сувом

стању. Наведене вредности за запреминску тежину претстав

љају дакле средње вредности које су добивене по првом и

другом поменутом методу. Веома мали бројузорака (X и XI)

Има запреминску тежинуу вредности преко 0,4 kg/dm“, а при

великој већини варирата вредност од0,33—0,39 kg dn“. Један

изузетан случај имамо на узорку II; то једрво веома ретко

рашћено, има просечну вредност за ширину годова 3,63 mm,

дакле око 2,7 года на 1 сm, но ипак му је запреминска тежина

релативно велика у поређењу са дрвима која су приближно

једнако рашћена.

Та разлика је у вези са дебљином зидова у влакнима

целулозе, а зависииодширине јесењегдрветау односу према

ширини пролетњег дрвета.

Ширина јесењег дрвета за сваки узорак је оцењена у

појединим годовима помоћу микрометра при увећању од 30:1.

Унекојим случајевимајебило тешко одредити границу између

јесењег и пролетњег дрвета, па уколико се те вредности ипак

могу сматрати тачним, с обзиром на то субјективно оцењи

вање, видимо да ширина јесењег дрвета износи у брзо раш

ћеном дрвету са ниском запреминском тежином просечно

око 15%, ау густо рашћеном са великомзапреминскомтежи

ном око 30% од целокупне ширине года.
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Добивене вредности за физичке особине појединих узо

рака дрва наведене суу таблици 2 па ако тевредностиупоре

Таблица 2

Физичке особине узорака смрче (I-III) и јеле (IV–XII)

:: - : L. ca , r:( -

L. S r{ — до E a o S g

9. S 3: 33 = З в 5 -- 5 as g

Srđ. g - | g -- | 53 g. | 5 -- 2 # || == | | 5-

3. a 3 || 5 - 5. || 5 g š || 3: s. - З. Е. || & 3 2 || 8. E.
З S.: O S. C. S- 2 -- 3: C- Ф - = Ф -, is- o

I-, = = === = е.- — с. = = 3 - ч. . E

mlin. 2,0 5 4.63 13

I П1aХ. 70 28 } 0,333 | 782

II min. 20 6 3.63 6

„6 1 0,390 | 74,

ITT ax. 7,0 27 5

III min. 1,5 8 3,2 16 |

IIIаХ. 55 30 ,25 0,365 | 76,2

IV min. 0,5 16

264 25 ». 787

ПlaХ. 5,5 44 „6 0.356

V min. 0,5 15 „“

9 ".

ITIаХ. 45 44 232 28 0,369 | 75,9

ImiIl. 1,0 12

1VI ППаХ. 4,0 38 ,83 22 0,382 | 750

V min. 0,8 17 7

m 4,

" | max. 3,5 44 1,79 29 0,385 8

min. 1.0 9 |

У" i nas. 30 37 168 22 0,371 | 75,7

mlin. 1,5 12 76

IX 2,12 24 ,367 ,0
ППаХ. 3,5 40 ј ()36

Imin. 0,4 14 1 31 0,410 | 73,2

4 н » -

Х III)aЖ. 20 48 ,3

„ | min. 0,5 14 1.08 30 (),405 | 73,5

ITTIаХ. 2.0 53 5 } -

„ | min. | 18 | 10 24 ()370 | 757“ | max 2,5 51 1,48 у -,
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димо са одговарајућим вредностима из литературе, видећемо

да је босанско дрво у подручју из којег суузети ови узорци

већим делом веома брзо рашћено, те да има тиме и одго

варајуће лоше физичке особине.

Хемиске особине босанске смрче и јеле

Новији литературни подаци о количини пратилаца целу

лозе у дрвету четинара доста се међусобно слажу, уколико

су те вредности добивене по истим аналитичким методима.

Али често се наилази и на знатне разликеутим вредностима

како у погледу количине пратилаца, тако исто и у погледу

садржаја целулозе. Та разлика у хемиском саставу не зависи

само од климатских и теренских прилика под којима једрво

расло, него и од старости дрва, па штавише и од места

у дрвету из кога је узет узорак за анализу.

За ова хемиска испитивања босанске смрче и јеле

извршено је узимање просечног узорка, као и припремање

материјала за анализу по опште признатим методима (б);

садржај лигнина је одређен по методу ТАPPIT 13 m—45,

а све остале анализе су извршене по шведским стандардним

аналитичким методима (7). Добивене аналитичке вредности

су наведене у таблици 3.

Садржај лигнина не варира много код узорака смрче,

добивене вредностилежеу границама којесупознатеулитера

тури за ту врсту дрва. Већа разлика се опажа код узорака

јеле, код којих јеу већини случајева садржај лигнина за око

1—1,7%, виши, него што јеутврђено у дрвету смрче; разлике

у садржају лигнина између појединих узорака јеле су веће,

него што јето случајкодузорака смрче.Што сетичесадржаја

екстракта као и садржаја пепела познато је да вредности

за те супстанце јако варирају и то не само од дрвета до

дрвета, него и од места у једном истом стаблу. Утврђене

вредности за босанско дрво исто тако варирају, али лежеу

обичним познатим границама. Вредности за фурфурол, одно

сно, те вредности прерачунате на пентозане су за око 1 —2%,

ниже, него што су одговарајуће, познате вредности излитера

туре; нарочито ниске вредности су утврђене на узорцима

јеле VII, VIII, IX, X и XI.

Принос и особине целулозе од смрче и јеле

При одређивању употребљивости дрва за индустрију

Целулозе најпре се поставља питање колики је садржај целу

лозеу дрвету односно коликијемаксимални принос целулозе

ПОД Одређеним условима делигнификашије дрва.

С обзиром на примену целулозе поставља сејошидруго

важно питање: какве су особине те целулозе какоухемиском
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Таблица 3

Пратиоци целулозе v дрвету смрче (1—111) и jene (IV-XII)

Ё a?
o __:

e Ё °`° 59 š
e ° 0 == sex s s а а

ea Е 8 s: a a о е

э 5 Б a a a š i“
S

g == 6: e c е :: Ё

1 28,78 1 ‚41 0,27 4,27 6,62

u 28,92 1,49 0,19 4.60 7,14

Ш 28,68 2,13 0,19 4,60 7,14

1V 29,20 1 ,45 0.27 4,89 6,81

V 30,52 1 ‚95 0,29 4.36 6,76

vl 30,54 2,76 0,23 4,42 6 86

V|1 28,95 1 ,37 0.18 8,88 6,02

vm 28,29 1,22 0,22 3,88 6,02

lx 29,11 2,11 0,19 3,91 6,07

X 29,91 2.31 0.27 3,87 6,00

xl 80,55 1,73 0,30 3,74 5,80

X [l 29,99 1,38 0,27 4,19 6,50
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тако и у механичком погледу. Да бисмо добили одговор на

та питања извршени су огледи кувања целулозе од свих узо

рака дрва по сулфатном поступку, под истим технолошким

условима.“) -

За све огледе кувања јеупотребљен луг истог хемиског

састава. Целокупна концентрација натријума у томе лугу

износила је 2,80%, а од тога је било б5%, Nа везано као

NaOH, 20%, као Na,CO, и 15°/, као Ма,S.

т.ј. 1,82%, Nа као MaОН; 0,56%, Nа као Na,CO, 0,42%

Na кao Na,S; односно 1,82 . 1,74 —3,17%, NaOH; 0,56 -230=

= 1,29%, Na,CO, 0,42- 1,69-0,71%Na,S;прематомеупотреб

љени луг је садржао: NaOH 31,7 g/1, Na,CO, 12.9g/1, Na,S

7,1g/1. Сви огледикувањасуизвршенитачнопо следећој схеми:

Степен загревања (°C): 100—170 на 170

Трајање загревања (часова): 2 3

Загревање је извршено електричним уређајем са ауто

матскимрегулисањем температуре, а температурау аутоклаву

је контролисана сваких 15 минута по дијаграму 1.

Упоредимо ли добивене вредности за принос техничке

небељене целулозе видећемо да те вредности међусобно не

варирају много, али ако узмемо у обзир садржај лигнина, те

прерачунамо те вредности на принос целулозе без лигнина,

тада имамо јаснију слику о приносу целулозе. Узорак смрче

I као изразити пример брзо рашченогдрвета са нискомзапре

*) Од свих узорака дрва која су употребљена за анализу изрезане

су плоче у хоризонталном пресеку а у дебљини од 4 ст. Свака плоча

исцепана је после на мале плочицеу величини од40x25x4 mm па су остав

љене на ваздуху да се добро осуше. Тако припремљено и осушено дрво

стављено је затиму судове који се могу добро затворити, да би се изјед

начила, а и да се неби мењала влага у томе материјалу; за сваки оглед

кувања је одређена сувоћа тога материјала, а просечна вредност за сувоћу

износила је 88,29/„.

Кувања су извршенау аутоклаву од око 1000 ml.запремине (направ

"љен из челичне цеви И4А; 2)=50, 1=510 mm); аутоклавје напуњен при

премљеним дрветом осушенимна ваздуху, ау количичи која одговара 150g

апсолутно суве супстанце;дрвоје поклопљено избушеном гвозденом пло

чицом која држи то дрво компактно и спречава одвајање комадића дрва

из реакциске смеше. Тако напуњен аутоклав је евакуисан на 20 mm Hg,

те је остављен под тим вакуумом 15 минута, на то је помоћу тог вакуума

усркано750 ml припремљеноглуга,теје на то херметички затворен и став

љен у глицеринско купатило којејезагрејано на 100 °C; купатило језагре

вано аутоматски, електричним уређајем,

После одређеног трајања загревања аутоклавје стављен у хладну

воду; охлађен на око 20 оС отворен је и квантитативно испражњен. Доби

вена целулоза је добро опрана, дефибриранаудефибратору (Wennberg),

а на то је пребрана кроз сито пребирача са зарезима од 0,25 mm. За

време пребирања је одржавана отпала водау сталној циркулацији да се

не би губила влакна.

Пребрана целулоза је процеђена и испресована, а нато је осушена

при температури од60–65°С. Осушена целулоза је остазљенаузатворе

ном суду да јој се изједначи влага, па је на основу одређене сувоће, у

посебној проби, одређен принос техничке небељене целулозе.
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минском тежином и великом запремином пора се тешко кува.

Садржај лигнина у добивеној целулози је нарочито висок, а

истотако и садржајдрвенегуме. Принос целулозебезлигнина

је за око 2%, нижи од осталих узорака, а и садржај нера

створљиве супстанце у 17,5%-ном NaOH у тој целулози је

најнижи. Најбоље вредности су добивенезаузорке VIII и IX

So r75

ФЈ,

3 160

š V
S
сто /

S 125

$
ks.

So

/OO

О f 2 З 4 G 6

7payоње зогребоњо у чособимо

Дијаграм 1 — Температурни дијаграм огледних

кувања сулфатне целулозе

како у погледу приноса целулозе, тако иу погледу садржаја

нерастворљиве супстанцеу 17,5%-ном NaOH. Нека нарочита

разликау приносу целулозе између смрчеијеле нијеутврђена,

једино долази до изражаја мањи садржај дрвене гуме и виши

садржај нерастворљиве супстанце у 17,5%-ном Маб Н. код

свих узорака јеле.

Добивене аналитичке вредностиу погледу приносацелу

лозе и њених особина наведене су у таблици 4.

Дужина и ширина влакана добивене целулозе

Било је већраније поменуто да механичке особине целу

лозе зависе колико Од хемиског састава ТОлико И ОД МОрфО

лошке грађе њених влакана. Пошто се у нашем случају

поставља питање механичких особина целулозе на прво

место, извршена су и мерења влакана добивене целулозе од

сваког узорка По дужини и ширини.

Ослањајући се на познате методе одређивања дужине

и ширине влакана целулозе (9,10) извршена су сва мерења

по ниже описаном методу, који је прилагођен особинама

употребљене целулозе.“)

**) 0,5g цезулозе осушено на ваздуху, остављеноје неколико часова

у мало дестиловане воде при собној температури да се добро намочи, па



225

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

Таблица 4

Принос и хемиске особине целулозе од смрче 0—1") и jene (IV—XII)

0 cm «Ь »I

Ž 'Š ь: Š Ё Š ć З З
:z: о Ё L. и й Ф Ё 2

И ę\ >` = D- I:: ш

0 U I: п: о u: o. a

l— o .__ :1 = 0

u m Ф 'v Ё‘е u Е Ё g

ä о Ё Šš i * ° о = U -'‹=
= >. :u “- D- 0 = = “I :T

à а з g ё :f = а т э ю.

š 1: = = u u й с: 8 :z: ':

1 48,0 8,44 7,76 43,9 89,08

l 48,9 6,09 6,50 45,9 89,83

lll 48,2 6,27 6,55 45,2 89,72

IV 48,2 5,54 5,89 45,5 89,49

V 48,8 6,74 5,88 45,5 90,16

, V l 48,6 7,05 5,77 45,2 90,69

Vll 49,4 7,18 5,19 45,8 91,09

Vlll 49,3 4,95 4,56 46,8 91,91

[X 50,5 6,77 4,66 47,0 92,17

х 47,7 5,08 4,86 '45,3 91,78

Х1 49,4 7,06 5,26 45,9 90,99

Xll 47,9 5,80 5,00 45,1 90,67

      

 

З Гласник хеыиског друштва
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Добивене вредности за дужину и ширину влакана наве

дене суу таблицама 5—7 и одговарајућим дијаграмима 2—13.

Према подацима из литературе утврђен је максимум за

просечну дужину влакана смрче 3,8 mm, а минимум 2,6 mm,

максимумза просечну дебљину влакана 0,069 mm, а минимум

0,025 mm, Влакнау дужини од 55—60mm опажена су само

изнимно (11). Иу новијој литератури наилазимо на практично

исте податке (12), тако јеутврђена дужина влаканаудрвету

смрче којеје брзо расло 2,22—3,04 mm, а које је споро расло

3,19—3,78 mm. Дебљина влакана према тим подацима износи

0,02—0,04 mm.

Упоредимо ли те податке из литературе са нашим вред

ностима које су наведенеутаблици7 видећемо, да је просечна

дужина влакана целулозе од босанске јеле знатно већа од

познатог максимума за смрчу, као што су узорци VII и XII;

узорак смрче II иузорци јеле IV, VIII, X и XI имају дужину

влакана која одговара томе максимуму, аузорци смрче која

је брзо расла као I и III имају релативно краћа влакна. Узорак

јелеVI има релативно веома кратка влакна;то дрво је истина

доста густо рашћено, али ванредно неравномерно.

је на то дефибрирано помоћу мотора са пропелером. У тако добивену

суспензију додатоје50 ml воденог раствора малахитногзеленогу концен

трацији 1 g/l. Обојена суспензија је разблажена дестилованом водом на

1000 ml, добро је промешана, па је одливено 500 ml у другу мензуру

у којој се поново разблажена дестилованом водом на 1000 ml. Тако при

премљена суспензија са око 0,25g целулозе на 1000 ml воде преливена

је у чашу. Стакленом цеви са промером од (2)7 mm добро је промешана,

па је истом цеви узето нешто суспензије из чаше; неколико капљица је

отпуштено из цеви натрагу чашу, а једна капљица је пуштена надобро

очишћено и осушено стакло за микроскопирање, те је осушена у термо

стату при 65°C. На осушени препарат додата је капљица дестиловане

воде, па је покривен танком стакленом плочицом.

Микроскопска слика таквог препарата при увећању од 40:1 проји

цирана је на бео сатиниран пашир, који је положен на сто; пре сваког

мерења контролисана је тачност увећања помоћу објектног микрометра.

Свако влакно на коме су се видели природни неоштећени крајеви

нацртано је на папиру; на сваком листу папира нацртано је тако око 20

влакана, а свако влакно је обележено бројем.

Помоћу траке милиметарског папира измерено је свако влакно по

дужини, средином влакна, а ширина му је измерена на најширем делу.

Добивене вредности су прерачунате на вредности 1:1.

Од сваког узорка целулозе премерено је на тај начин око шест

стотина влакана, а добивене вредности су на то распоређене у групе по

разлици у дужини за 0,4 mm, а по разлици у ширини за 0,014 mm.

Збир добивених вредности у поједнинм групама подељен бројем

премерених влаканаза ту групу изражен је као просечна вредност дужине

за ту групу, а збир вредности из свих група подељен бројем свих пре

мерених влакана изражен је као просечна вредност за дужину, односно

за ширину влакана. Из тих просечних вредности израчунат је и однос

дужине према ширин влакана (i) Број влакана у појединој групи у

односу према целокупном броју премерених влакана изражен јеу процен

тима учестаности; на тај начин је одређен максимум учестаности како

за дужину тако и за ширину влакана.
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Таблица 6

Расподела влакана по ширини: смрча 1—111; jena 1V- Xll
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

       

š 3 š ‘д Š 3
„ o. _ O. .. "i

Ширина влакана ? ‘т c" cl* o' т

mm Ю Ю '- и— Ф 9—у S. s. ё: Š а s ё:

O O O O O O O

I Просечно mm -— 0,027 0,040 0,051 0,067 0,081 0,096

°/„ — 11,21 31 ‚00 36,30 18,60 1,86 0,83

Н Просечно mm — 0,026 0,038 0,050 0,068 0,081 _

o/o — 19,45 32,80 36,35 10,60 0,80 —

Ш Просечно тт — 0,026 0,038 0,051 0,067 0,082 0,097

o/0 —- 20,50 30,20 39.20 9,30 0,64 0,16

w Просечно mm — 0,027 0,039 0,051 0,067 0,083 _

°/„ —- 21,50 37,50 28,19 11,65 1,16 —

V Просечно mm -— 0,026 0,039 0,052 0,068 0,083 0,100

0/0 — 16,20 29,72 34.60 16,35 2,97 0,16

v' Просечно mm — 0,026 0,038 0,051 0,067 0,082 _

0/0 — 19,25 26,30 38,34 14,80 1,31 _

V" Просечно mm — 0,026 0,039 0,051 0,067 0,083 0,095

0/0 -- 14,95 30,39 35,20 16,45 2,85 0,16

И" Просечно mm 0,011 0,027 0,039 0,051 0,070 0,081 0,097

0/o 0,49 18,58 21,35 35,40 20,90 3,12 0,16

1x Просечно mm — 0,026 0,037 0,051 0,068 0,080 ._

0/о — 31,12 22,45 32,22 13,25 0,98 _

\X Просечно mm 0,012 0,025 0,039 0,051 0,066 0,082 —

д ` о/о 0.64 27,75 26,95 36,10 7,75 0,81 _

Х] Просечно mm —- 0,026 0,039 0,051 0,068 0,083 0,098

0/0 _ 22,52 25,20 32,70 17,14 2,12 0,32

F х” Просечно mm 0,012 0,027 0,038 0,053 0,068 0,081 0,095

0/0 0,16 21 ‚15 23,10 30,80 20,20 4,43 0,16
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Таблица 7

Максимум удела и просечне вредности за дужину и ширину влакна:

смрча I-III; јела IV-XII.

Максимум удела за Просечна вредност за Однос

»ir дужину ширину дужину (1) ширину(a) 1

III/71 I11/71 III. III. III/71.

I 3,24 0,051 323 0,049 68

II 375 0,050 379 (),044 86

III 3,21 0,051 3,41 0,044 77

IV 4,26 0,039 393 0,043 91

V 325 0,052 3,47 0,047 74

VI 323 0,051 3,28 0,046 71

VII 424 | 0.051 4,22 0,047 90

VIII 326 0,051 368 0,049 75

IX 327 0,051 3,43 0,043 80

Х 371 0,051 372 -0,042 88

XI 3,71 ()()51 3,78 0,046 82

XIII 474 0,053 4,23 0,049 86

Дијаграм 2 Дијаграм 3

s“. si

sо за - i

ј a2 } :

f 4

OОЗ0 0040 Qдао 0,29C afод

40рано блокана у тлоу пут.

Прпсечне вредности за дужину Просечне вредности за дужину

и ширину влакана смрче и ширину влакана смрче

Узорак I Узорак II
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Дијаграм 4

бложано

0

у тут

Просечневредностизадужине

и ширине влакана смрче

Узорак III

Дијаграм б

42

S 40

s, 38

њ. 36

}

S. sz.

$

S 28

ј 4

о два

4/pavo ćљакана у пут.

Просечне вредности за дужину

и ширину влакана јеле

Узорак V

Дијаграм 5

QОЗ0 0040 0060.

4/upuно Čлакана у тло

Просечневредностиза дужину

и ширину влакана јеле

Узорак IV

Дијаграм 7

đ0307 0040

4.рано блокана у али

Просечне вредностизадужине

и ширине влакана јеле

Узорак VI

 

 

  

 



Дијаграм 8 Дијаграм 9

4.2
SS”

42

: }iј 20

го

no, fe.

Ad f4.

f2. ra

fо fо

О 0

G 6

4 -ф.

г. 2

О о "-м

4%,осно блакана у nyn. 0090 9/ 7/o

Просечневредностизадужину Просечневредностизадужине

и ширину влакана јеле и ширине влакана јеле

Узорак VII Узорак VIII

Дијаграм 10 Дијаграм 11

42

88 38 40

SA 34 So,

b.

to 36 ћ.

$ 34 $

š 32 E

S. 30 S

Š га S

26

24

22

PO

fa

re

f-d

f2

rО

8

G

47

Р

0 -

-

»

,-.

0.030 0l060 0070 0080 0090 Q.fоМ 0.030 0040 0.050 dohoo

klupu.ња у тут- 4%,рано блакана у туж.

Просечневредностиза дужине Просечневредности за дужину

и ширине влакана јеле и ширину влакана јеле

Узорак IX - Узорак Х
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Дијаграм 12 Дијаграм 13

-"42 e

& SS

S. 3а So sa

5: 36 ћ.

š $
S” sa S

& so š
š за У,

26

24

22

20

fa

f6

f4.

f2

fо

у тут у тут

- Просечне вредности за дужину Просечне вредности за дужину

и ширину влакана јеле и ширину влакана јеле

Узорак XI УзоракXII

Не располажемо са сигурним литературним подацима

о дужини влакана јеле, тако да не можемо упоређивати

наше вредности са страним подацима. Карактеристична је

на сваки начин чињеница, да вредности за дужину влакана

од босанске смрче, одговарају вредностима за смрчу која

је споро расла, иако су испитани узорци босанске смрче

типичнипримери брзорашћеногдрвета, које обично имамного

краћа влакна. - -

Влакна удужини преко 5,5 mm су опажена код већине

узорака испитаних дрва, штaвише шестузорака, као што се

види у таблици 5, садрже влакна у дужини и преко б mm.

При томе морамо напоменути да наведене вредности за

дужину влакана преко б mm нису потпуно тачне, пошто

употребљени објектив на микроскопу није био довољно

коригован, тако да је пројицирана слика на периферији вид

ног поља била мало развучена. Максимална грешка при томе

је утврђена у износу од +5%.

Што сетиче ширине влакана видимо да добивене вред

ности одговарају максималној вредности за ширину те врсте

влакана која се наводи у литератури (13), т.ј. одговарају

вредностима које су познатеза изразито брзо рашћено дрво.

1

Вредности за односдужине према ширини влакана #) КОД

свих узорака дрвета су, с обзиром на нарочиту дужину, у

обичним границама које се наводе у литератури (14).

По истом методу и помоћу исте апаратуре измерена су

влакна сулфитне целулозе од смрче шведске провениeнце,
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Расподела влакана у групе по дужини и ширини као

и учестаности за сваку групу су наведене у таблици 8 и у

одговарајућем дијаграму 14 из којих видимо да те вредности

одговарају подацима који се наводе у литератури за дрво

које је брзо расло. Нарочито долази до изражаја код те

целулозе разлика у ширини влакана из пролетњег и јесењег

дрвета.

Разликауширинивлаканајеутврђенаинанашимузорцима

IX и X, као што се види издијаграма 10 и 11, алита разлика

је проузрокована нарочито неравномерним растом дрва.

Механичке особине добивене целулове

Већ одавно је познато да постоји разликау особинама

целулозе из пролетњег и јесењег дела дрвета која нарочито

долази до изражаја код механичких особина израђеног па

пира. Та разлика заснива се по мишљењу старијих аутора,

које углавном потврђују и новија истраживања (15, 16), на

разлициу морфолошкој грађи влакана. Дужина влакана целу

лозе утиче, као што је било већ поменуто, нарочито на

Отпорност према цепању листа папира, а на целокупну јачину

утиче само тада, ако су влакна краћа од 0,3 mm; дебљина

зидова влакана целулозеу односу према целокупнојдебљини

влакна утиче на целокупну јачину папира т.ј. на дужину

кидања, отпорност при савијању, отпорност према притиску,

и отпорност према цепању.

С обзиром на морфолошку грађу влакана добивене сул

фатне целулозе од босанске смрче и јеле могло се очекивати

да ће та целулоза имати извесне карактеристике и у меха

ничком погледу. __

Механичке особинетецелулозе суиспитанепо стандард

ним аналитичким методима; млевење целулозе извршено је

по немачким прописима у Јокро-млину, а израда узорака је

извршена по шведским прописима на шведским стандардним

апаратима. Одсвакогузорка целулозе извршена су по четири

млевења до четири различита стeпeнa SR.

Добивене вредности за степен млевења и за запремин

ску тежину израђеног листа папирау зависности одтрајања

млевења не разликују се много међусобно; већа отступања

од просечне вредности проузрокована су присутношћу веће

или мање количине хемицелулоза.

Што се тиче вредности за дужину кидања и за остале

механичке особине не може се, као што се види из таблице9,

утврдити никаква нарочита разлика у особинама целулозе

од смрчеу поређењу са целулозом од јеле. Опажа се међу

тим утицај морфолошке грађе влакана за некоје особине

_ _-a u u
- - - - -- -- - - -
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Taõ/zuųa 9

Mexamlqke ocoõufle cymþaTfle uenynoae y 3a811c1-10c'r11 on -rpajama

Mneaerba

CMpwa l—lll; jena lV—Xll
 

 

 

 

 

 

 

 

I- I- l—

'D - I u , a“ I u 1 g į. g š en g >~ '

1‘35: Si 81:41:32 à: čiäå 5%: 52282: õāâāâ

40 22 0,750 7110 5,3 5050 4,84 ' 155

_60 36 0790—7930 5,3 6447 5,40 151

l au 47 0,810_8170 5,5 5028 5,82 145

120 76 0,901 8940 5,5 4973 6,01 95

40 20,5 0,670 6430 ' 5,0 6054 4,74 190

60 35 0.702 7140 5,1 6452 4,79 170

u 80 54 0,709 8690 5,0 7550 4,*3 1 33

 

120 81 0,81 1 9230 5,5 6965 5,06 11 l 

40 25 0,71 1 6950 5,1 7436 5,34 191

60 37 0,779 7586 5.1 6290 5,69 170

 

 
Ill

 

 

 

 

 

80 52 0,814 7770 5,2 7140 5,45 142

120 75,5 0,817 9030 5,2 6887 545 1 19

40 28 0,666 7870 5,0 6550 5,77 188

IV 60 50,5 0,716 8 00 5,1 7495 6,27 155
80 68,5 0,747 9480 5,0 7200 7,01 143

120 83 0,81 1 8920 5,2 6700 6,52 107

40 23 0,678 6740 5,0 5746 ~ 4.62 201

V 60 36 0,698 7600 5,2 0582 6,36 190
80 53 0,713 7820 5,5 7906 6,20 166

120 77 0,800 8320 5,5 7018 5,20 133

40 22 0,669 6650 ,2 5560 5,10 190

VĮ 60 38,5 0,690 7580 ,3 5505 5,77 150
80 49,5 0,703 7720 ,5 6470 5,77 142

120 76 0,783 7940 ,5 7206 5,00 138

40 27,5 0,654 6480 ,2 5640 5,39 195

7980 5.7 1 1 07

8454 5,68 92

6630 5,56 200

71 50 5,88 149

78 34 6,57 130

7795 ' 6,02 1 12

6989 5,1 2 220

7108 5 5,68 172

6_693 6,43 121

279
7586 ' 5.54 224

» 8507 5,80 121

6987 5,06 257

7690 5,68 - 198

9767 5 68 181

Vl l 60 54,5 0,708 _ 7730
80 68,5 0.745 8440

120 83,5 0,779 8720

40 25,5 0,730 7160

W" 60 47,5 0,750 814 1
80 64,5 0,800 9040

I 20 82 0,830 8370

40 23 0,680 6590

IX 60 35 0,720 7820
80 47 0,728 7500

120 75,5 0,800 88 IO

40 24 0,640 6710

X 60 39 0,689 6990
80 5645 0,723 7510

120 75 0,823 8400

40 27,5 0,650 6430

XI 60 47 0,666 7200
. 80 68,5 0,717 8070

'9121066

| cn'oo
A .__à

_.-.

-

_4

»

~mum-.no-þcnov'owuo-:11th

`I93
c :a

 
120 82 0,820 8400 , 8949 5:96 97

1 40 23,5 0,640 6850 ,2 5026 5,25 222

_ X" 60 86,5 0,680 7180 ,3 5760 5,63 1851 80 54 0.780 7860 ,8 6850 5,51 140

120 78 0,850 8030 ,5 7280 5,51 1 18
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Таблица10

Интерполисаневредностизамеханичкеособинесулфатнецелулозеза50°SR

 

Отпорностпрема

              

wow33331203‚(Ежи“37:38011311521?"„егдщртёэшгзз‘3‚

10,82482505,550205,84137 110,70783605,073204,80141 1110,80977405,270265,65140

_gPä'Ë'ųHf0,78081175,204505,43141

.j1v0,71583905,174740,20150 v0,71077805,270720,25171
vl0,71877005,566095,63141

v110,00275205,270255,00147
v1110,70782705,572505,98147

1х0,75379405,270605,94154

х0,710 v73205,585005,00205

x10,07373205,279805,68195 x110,75777005,300025,54151
ПР°°°""°0,71877785,374205,84103

заjeny
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целулозе и то нарочито на отпорност при савијању као и на

отпорност према цепању, семтога добивене су високе вред

ности и за растезање.

Да би се добивени резултати могли лакше међусобно

упоредити интерполисане су вредности за механичке особине

добивене целулозеза 50°SR, те су тако добивене вредности

наведене у таблици 10.

На тим вредностима се јасно види лош утицај ниске

запреминске тежине, као Последица брзог раста дрвета, на

механичке особине целулозе. Имамо такав случај например

код узорка Iупогледу вредностиза отnoрност при савијању

и отпорност према цепању.

Ради поређења доносимо у таблици 11 (17) вредности

за механичке особине сулфатне целулозе финске, шведске

и немачке провениeнце, које су исто тако интерполисане за

50°SR. Упоредимо ли те вредности у таблици 11 са нашим

вредностима у таблици 10 видећемо знатну разликуу меха

ничким особинама појединих производа целулозе. Док су

вредности за финске и шведске производе практично исте,

тако да сепросечне вредности скоро неразликују међусобно,

видимо да се вредности за немачке производе знатно раз

ликују међусобно, а просечне вредностиупоређењу са одго

варајућим вредностима нордиских производа су ниже; једино

у погледу отпорности према цепању су вредности за немачке

производе нешто више.

Упоредимо ли наше вредности са одговарајућим вред

ностимаза нордиске производе видећемодаједужина кидања

као и запреминска тежина израђених листова папира за све

наше узорке целулозе знатно нижа; вредности за растезање

као и вредности за отпорност према притиску су мало више,

а вредности за отпорност према цепању и нарочито за отпор

ност при савијању су знатно више.

Узмемо ли из литературних података аналитичке вред

ности за механичке особине сулфатне целулозе, одличне

каквоће, при степену млевења од50°SR, као основ за поре

ђивање каквоће и то за:

Дужину кидања 10000 m

PaCТезање 59/,

Отпорност при савијању 4000

Отпорност према притиску б kg/cm?

Отпорност према цепању 100 cmg/cm

те ако нам сваки тај податак претставља вредност = 100,

па израчунамо пропорционалне вредности за наше узорке

целулозе, видећемо колико оне отступају одтог оптимума,

Тако прерачунатевредностиза нашеузорке целулозе изанор

диске и немачке производе наведене су у таблици 12; исти

подаци који се односе на чврстоћу целулозе, без обзира на

вредности за растезање, приказани су још и графички на

слици 1.
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Таблица11

Механичкеособинесулфатнецелулозенордискеинемачкепровениенцеза50°RS

    

 

         

ОтпорностпремаОтпорност

211283223;КЁЁЁТЁт“С???“„3222233,"3153353-тётей)?

I0111110,8739,194,332375,38127

šsunila0,9009,414,036785,36111

ŠTornator0,3439,914,031375,82120

Просечно0,8749,704,133675,52119И

goestrand400,90510,084,334325,15104Šfršestrand300,8629,103,934544,99123
5iПросечно0,8839,594,134435,07115

Frantschash0,8458,23.015403,80100

johannismühle„hell“0,8367,853,524954,18127

šJohannismühle„dunkel“0,8178,903,836094,92173

ЁKüsmn0,8393.103,323304,33132
Krappitz0,3343,403.12:934,38117

Просечно0,8358,273,425194,32133
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Наши узорци целулозе, како од смрче тако и од јеле,

су за око 20%, лошији од постављеног оптимумау погледу

дужине кидања; у погледу растезања и отпорности према

притиску одговарају оптималним вредностима, а у погледу

отпорности према цепању и нарочито у погледу савијања

далеко превазилазетајпостављени оптимум. Отпорност наше
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целулозе према цепању је просечно за око 50% већа, а при

савијању је просечно за око 70%, већа од тог оптимума.

Упоредимо ли наше вредностиса одговарајућим вредностима

за нордиске и немачке производе видећемо да су наше вред

ности лошије само у погледу дужине кидања, а у Погледу

осталих механичких особина су много боље.

Таблица 12

Пропорционалне вредностиза механичке особине сулфатне целулозе“)

Смрча 1–III; јела IV–XIII

узрок и "i" i"ti, ili?”: tijelita.

I 83 110 125 97 137

II 84 100 182 80 141

III 77 104 175 94 146

priti 81 105 161 90 141

|V 84 102 187 104 156

V 78 104 192 104 171

VI 78 110 165 94 141

VII 75 104 190) 94 147

VIII 83 110 181 99 147

IX 79 104 176 99 154

Х 73 110 214 94 205

“ ХI 73 104 199 94 195

XII 77 106 171 92 151

прераде те поe 186 97 163

Нордиска“)96 82 89 85 | 17

Немачка“) 82 68 72 63 130

*) Ilрерачунато на 50 0SR, а за:

Дужина кидања 10.000 m

Растезање 59/,

Број савијања 4()00 – 100

Отпорност према притиску 60 kg/dm3

Отпорност према цепању 100 сmg/cm

Утврђене карактеристике у особинама сулфатне целу

лозе, која је добивена по раније описаном сулфатном по

ступку из босанске смрче и јеле заснивају се дакле на мор

фолошкој грађи влакана, а нарочитадужина влакана целулозе

Одтихчетинарадолази,каошто севиди,нарочитодоизражаја.

Видимодакледа досадашњесубјективно оцењивањекак

воће босанских четинара није било потпуно правилно, јер

{
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покрај лоших особина има то дрво и нарочито добре осо

бине, које су можда карактеристичне за све босанске чети

наре. Колико је та претпоставка тачна могло би седоказати

само систематским одабирањем и испитивањем тихчетинара.

И з в о д

У пракси једоказано да се босанско дрво теже прера

ђује и да даје нижи принос целулозеу поређењу са дрветом

из Горењске и Штајерске. Босанско дрво је већим делом

брзо и веома неравномерно рашћено, те има ниску запремин

ску тежину што доказују и лабораториска испитивања. Ана

литичке вредности за садржај пратилаца целулозеуузорцима

смрче одговарају вредностима које су познате излитературе

за ту врсту дрва, а узорци јеле садрже у већини случајева

око 1—1,7%, више лигнина и око 1—2"/, мање пентозана у

поређењу са смрчом. У погледу приноса целулозе није утвр

ђена никаква нарочита разлика између смрче и јеле, али у

сваком случају лоше утиче на принос целулозе ниска запре

минска тежина дрвета. Просечна дужина влакана добивене

целулозе од смрче одговара максималним вредностима које

су познате из литературе за исту врсту дрва које је споро

расло, па иако суиспитани узорци типични примери брзо раш

ћеног дрвета, које Обично има много краћа влакна. Узорци

јеле имају углавном просечно дужа влакна од смрче. Већина

испитаних узорака целулозе како од смрче тако и од јеле

-садрже влакна у дужини и преко 55—б. mт што је иначе

редак случај. Нарочита морфолошка грађа влакана целулозе

од босанске смрче и јеле даје тој целулози особите меха

ничке особине које се одражавају нарочито у отпорности

према цепању и Отпорности При савијању, али ипак,уПогледу

дужине кидања, постигнуте вредностидоста заостајуза вред

ностима које су познате из литературе за сулфатну целу

„лозу из нордиских земаља.

Институт за целулозу и папир
Љубљана—Вевче Примљено априла 1952

S U M M A R Y

Some Caracteristics of the Qualities of the Sulphate

Pulp of Spruce and Fir from Bosnia

by

Djordje Maširević

Experience proved that the wood from Bosnia is more

difficult to pulp and gives a lowerуield of pulp compared to

ithe wood from Upper Carniola and Styria. Mostly the wood

4 Гласник хемиског друштва
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from Bosnia grows fast, is of a very uneven growth and has a`

low density which is proved by laboratory-experiments. ln the

samples of spruce the analytic values for the contents of com

panions of celulose are equal to the values known from the

literature for this kind of wood, while the samples of fir contain

mostly about 1—1,'1°/o more of lignine and about l—2"/o less

of pentosan in comparison to srpuce.

Regarding pulp-yield no essential difference between spruce

and fir is found, anyway a low density of wood has a bad

influence on pulp-yield. The average lengthsof fibres of spruce

pulp correspond to the highest values known from the litera

ture for the same kmd of wood growing slowly, in spite of the

fact that the examined samples are typical of fast-growing-wood,,4

which has normally much shorter fibres. The samples of spruce

have on an average mostly longer fibres than those of fir. Most

examined samples of the pulps from spruce and fir have the

fibres up to and over 5,5—6 mm long, what is otherwise a very‘

rare case. A special morfologic structure of fibres of spruce-and

fir-pulp produced from wood from Bosnia, gives to this pulp

certain caracteristics which are especially reflected in tearing

strength and double-fold, however the values of breaking-length are

rather below the values known from the literature, regarding the

sulphate-pulp from the northern countries.

1nst1tute of General Direction of Paper Received, April 1952

Industry, Ljubljana — Vevče.
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О једном проблему из Еgert-овог уџбеника

физичке хемије

С. Љ. Јовановића и В. С. Јовановића

Упознатом Уџбенику физичкехемије од Ј. Eggert-а наве

ден је један интересантан пример: израчунава се афинитет,

или, слободна енергија реакције: -

J+Ј= Ј., +34500 cal.

на температури 1273 К“ под разним притисцима атомског

(Ру) 1 молекулског (Р),) јода ван реакционе смеше. Тако се

ДОлази до следеће таблице:

P, P., —А

atm atm cal

1 (). 1 10460

1 1 4608 (-А,)

0,33 0,66 ()

(),1 | –7104

Сви горњи подаци односе се на реакцију

J+,/–»J,+W cal.

која се изводи изотермно и реверсно. Нарочито се наглашава

последњи случај када се јодовим атомима мора саопштити

7104 cal (афинитет негативан), да би се реакција уопште

одиграла у горњем смислу: „реакција ће се одигравати само

тако ако ми доведемо 7104 cal. Упркос томе јодови атоми

ипак се егзотермно јединеу јодове молекуле”. Даљег обја

шњења нема.Почетникби семогао упитати,да лије потребно

да ми најпре дамо 7104 cal, да би се реакција одиграла, а

пошто се одигра, да ћемо онда добити 34500 cal, и да нам

можда на крају разлика од 2739б cal oстаје на слободном

располагању. Уверени смо да би добар број недовољно упу

ћених дао на ово потврдан одговор, а то би, међутим, било

погрешно. Правилан одговор омогућава нам II термодина

мички принцип.

Посматрајмо случај када је притисак атомског јода ван

реакционе смесе Р,– 0,33 atm, а притисак молекулског јода.

49.
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P},=0,6б atm, дакле, када су притисци атомског и молекул

ског јода ван реакционе смесе равни одговарајућим парци

јалиим притисцимауреакционој смеси(притоталном притиску

од 1 atm).Утом случају неће бити потребно да се уложи

рад, ни да се атоми јода уведу, нити да се молекули јода

изведу из реакционе смесе, па ће и слободна енергија бити

File: Нешто модификована Helmholtz-Gibbs-ова једначина

ГЛaCИЋе

-A- W–TS= 0,

одакле извлачимо први резултат:

* -s).
т

дакле, целокупна реакциона топлота троши се на повећање

ентропије. Како ову реакцију мора да изводимо изотермно,

да бисмо могли да употребимо горњу једначину, то је целу

реакциону топлотумораода прими резервоару комеје потоп

љен суд са реакционом смесом, а чији је топлотни капацитет

довољно велики да прими сву ову количину топлоте без

промене температуре. За нас је реакциона топлота код овог

процеса изгубљена. Али она није изгубљена за неку другу

реакцију код које би семогла користити дау једном другом

систему служи за повећавање ентропије, дакле за вршење

корисног рада (на пр.: за Сarnot-ов циклус).

Сдруге стране израчунаћемо разликуу апсолутној вред

ности ентропија атомскогјода у реакционој смеси (под пар

цијалним притиском Р, = 0,33 atm), и атомскогјода ван реак

ционе смесе (под притиском Р, =0,1 atm):

1273 T/ ——S,=S, + | 9, ит. , K. In OB3

298

т т

1273 С RTIn (ii)
S,=S, + | gar i su, a

298

S, је „стандардна” ентропија атомског јода на 298 К“;

Ср је атомска топлота јода.

0,1
0,33 ––2,388 Сl.S} = S,—S,= RIn

*) Helmholtz-Gibbs-ова једначина добивена је спајањем једначина

првог(U=A+О)идругог(O=—ТdА dТ)термодинамичког принципа. Како

друга једначина важи искључиво за реверсне и изотермне процесе, то се

и Helmholtz-Gibbs-ова једначина може примењивати само под истимусло

вом, дакле Urev=Arev +Orev Orev је сада „везана енергија“ —латентна

тоји: Под горњим условима је -A=O, стога се може ставити да је

—dА/dТ–S.
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Промена ентропије је, дакле, негативна. Како ниједан процес

не можеда се одиграва сам од себеу правцу у комећезбир

ентропија његовихучесникада опада,тоће овареакција моћи

да се одигра само тако да системудоведемо енергију споља.

Сада ће атоми јода битиу стању,у којем могу да се сједине

у молекуле јода;за један грам-молекул јода развиће се 34500

cal којеће примити топлотнирезервоар. Ада би се реакција

извела до краја под горњим условима, потребно је још,да

један мол јода преведемо изреакционе смесеса парцијалног

притиска 0,6б atm на притисак 1 atm. Овде је разлика ентро

пија молекулског јода у реакционој смеси (под 0,6б atm) и

ван реакционе смесе (под 1 atm):

1273 г 1

S,=S”,+ | C, ит, RTh (ji)
298 р уг

pZ73 1

„ . Gr? Су кТНn (a)
Sa= S”,+ 298 -, ат- тi--

S”, је стандардна ентропија молекулског јода;

Ср, је температурска функција моларне топлоте јода.
(су te- C,+ aT-- у у »). |

s.-s-s,-Rin“је -–0,804 Cl.

Аукупна промена ентропије, изузимајући промену ентропије

приликом измене реакционе топлоте, „КОд овог Процеса.

износиће

S-2S}+S, =2 (-2388)+ (0,804)

S––4,580 Cl.

Ово, на температури 1273 К“, одговара извршеном раду.

JA. --

т у

–A=—7102 cal,

Овако израчуната вредностза слободну енергију у пот

пуности се слаже са Eggert-овим наводом.

Овим је дато објашњење да се код изотермног изво

ђења реакције

S= -A –ST=—4,580. 1273

J+Ј-»J,+W cal

целокупна реакциона топлота троши на повећавање ентропије

резервоара, и да је, сем тога, потребно утрошити још 7102 call

рада да би збир ентропијауцелом систему остао непромењен.

Београд,Природно-математички
1 a 1951

факултет, Хемиски институт Примљено, децембр
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ZUSAMMENFASSUNG

VOI’

Ein Problem aus J. Eggert’s Lehrbuch

der physikalischen Chemie

S. LJ. Jovanović und V. S. Jovanović

lm bekannten Lehrbuch der physikalischen Chemie von

J. Eggert befinden sich Beispiele zur Ausrechnung sogenannter

„freier Energie" fur die Reaktion isotermer und reversiver Verei

nigung der Jod—Atomen in Jod—Molekeln. Die freie Energie der

Reaktion ist für verschiedene Bedingungen ausgerechnet, aber die

Erläuterung wie in einem Falle die freie Energie den negativen

Wert besitzt, „aber trotzdem die Jod—Atome sich exoterm in Jod—

Molekeln vereinigen”, fehlt, womit der Studierende die falsche

Folgerung ziehen kann, dass uns bei dieser Reaktion die Reak

‘tionswärme wie eine Art freier Eenergie zur Verfügung stehe.

Hier ist die Erläuterung gegeben dass '

1) die gesammte Reaktíonswärme aufErhöhung der Entropie

ldes Reservoars (in dem der Reaktionskasten gestellt ist) verbraucht

"wird, und -

2) dass in einem bestimmten Falle die freie Energie einen

"negativen Wert besitzen kann, und das dann wenn die Entropie

des Anfangzustandes höher als Entropie des Endzustandes ist.

Es ist dann nötig ldem system die Arbeit herbeizuführen,damit die

Summe der Entropiewerte des ganzen Systems unverändert bleibt

das heisst— damit die Reaktion überhaupt stattfinden kann.

Universität Belgrad
.lnstitut der Chemie Ezhalte" December '951



}НЕКРОЛОЗИ

Dr. ing. Mr. ph. Младен Крајчиновић

Нашу младу науку задесио је тежак губитак прераном

смрћуМладенаКрајчиновића који,последуге итешкеболести,

премину 2 јула о. г. у 32 години живота.

Младен Крајчиновић рођен је Т-ог априла 1920 г. у

Глини од оца Матије, сада професора Универзитетау Загребу

и мајке Љубице, рођене Влатковић. Основну и средњу школу

-завршио је у Загребу, где је матурирао с одличнимуспехом

1939 г. Исте године ступа на Хемиски отсек Техничког

сракултета који је завршио септембра месеца 1943. Одмах

после тога уписао се на Фармацеутски факултет на коме је

дипломирао у месецу октобру 1945 г. У месецу априлу

1946 г. одбранио је с одличним успехом своју докторску

дисертацију под насловом: „Прилош познавању конституције

okcuдацијом кемиckи модифицираних целулоза.“

 



248

Још при изради свога дипломског рада који је објав

љен под насловом : Uber die Luminiscenz des Luminols. Kata

lyse der Chemiluminiscenz des Luminols mit komplex gebun

denem Kupfer (1), МладенКрајчиновићје испољио све особине

даровитог и способног научног радника. Међутим радови из

ове области нису му лежали на срцу и тек кад је отпочео

своју докторску тезу, он је нашао домен комеће посветити

све своје способности, сав свој талент, сву своју експери

менталну вештину и све своје младићко одушевљење,домен

у коме је дао видан прилог хемиској науци и у коме је

радио до краја свога кратког живота.

У првим својимрадовима (2), (3),(4), (б), и у својој док

торској дисертацији (5) проучавао је оксидацијом хемиски

модификоване целулозе, па та своја проучавања проширује

на скроб (7), (8), и остале полисахариде као инулин и лихе

нин (9), затим је у круг својих студија увео и макромо

лекуларна једињења која садрже карбоксилну групуу натив

ном стању: пектине, воскове и смоле (10).

Као што је познато,структура оксицелулозе није пот

пуно утврђена, али она садржи с једне стране већи или

мањи број карбоксилних група од којих потичу њене киселе

особине и неке друге реакције, а с друге стране у њој се

налазе карбонилне групе од којих потичу њене редукционе

особине као и неке њене специфичне реакције.

За доказивање и одређивање карбоксилних група Крај

чиновић је дао методу која се назива диаминска иаминска)

 

реakuија или Крајчиновићева реakijaja како су је Англосаксон

ци назвали (Кrajčinović test), а за одређивање и доказивање

алдехидних и кетонских грућа методу оксимације — одре

ђивање kapбоналног броја. Обе ове методе ће бити укратко

ИЗЛОЖеЊС. -- -

Диаминска реakфија. —Заквалитативно доказивање окси

целулозе и других оксидованих полисахарида (скроб, глико

ген, лихенин и инулин) могу се употребити ароматични

диамини као специфични реагенси и то у првом реду бензи

дин. Ароматични диамини као органске базе везују се с

карбоксилним групама које се увек налазе у поменутим

полисахаридима, а то се исто дешава и са оним макромолеку

ларним једињењима која садрже карбоксилне групе у натив

ном стању (пектини, смоле и воскови).

Везивање („адиција“) диамина од стране карбоксилне

групе поменутих макромолекуларних једињења доказано је

тиме што се слободне аминогрупе везаних диамина могу

диазотовати, па добивено диазоједињење кондензовати с

В-нафтолом или некомдругом кондензационом конпонентом,

при чему се добивају различно обојени производи.

| Претпоставка да се бензидин односно други додати

диамин везује само једном својом амино-групом на карбок

силне групе поменутих макромолекула, а да друга амино
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група остаје слободна те се може диазотовати, доказана је

следећим експериметалним чињеницама :

1) Када би бензидин био везан на поменуте оксидо

ване полисахариде само атсорпцијом, онда би се при диa

зотовмњу обе амино-групе диазотовале, па би кондензаци

јом с В-нафтолом постала одговарајућа бисазо-боја позната

као бензидинска мрка боја:

Д-“ (3-нафтол
бензИДИН N , B-НафTОл

-- Међутим не јавља се нианса те боје, већ црвено-љу

бичаста нианса једне моноазо-боје:

он
|- nн. н.N Z TIS Z.П*S_N, N ZTS

cell coон Н,У-К Ж-K_Ж-N=N-K_X
---- ДТТУ

N Z.

2) Ако се на адиционо,једињење оксицелулозе и бен

зидина дејствује диазотованим p-нитроанилином, онда се

добива наранџаста моноазобоја која би још увек морала

садржавати једну слободну амино-групу и могла имати ову

Формулу: .

INe/N-{ __2"NO,

- Cel. ČOOH. H.N „иг-ХS_2 -S_NHCel.-CO “INu s V. N. -A. 2

- Присуство слободне амино-групе у тој наранџастој

"моноазо-боји доказано је тиме, што је извршена диазота

пија, па добивеном диазо-једињењу додат (3-нафтол, при

чему се нpвобитна жутонаранџаста моноазобоја променила

у црвеномрку бисавобоју која вероватно има формулу:

A. Ari 27I N. -

| ОН

|

Диг"S 2–S A-S

Cel. COOH. H.,N-Q X—<__X–N-N-C -

Д. .N

- N И

Овим експерименталним чињеницама, које идуу прилог

постављеној претпоставци, показано је како се помоћу

једног диамина накнадним реакцијама могу добити на кар

боксилованим макромолекуларним једињењима (која се не

растварају у води односно у алкохолу) три различне боје.

- 3) Изнесена интерпретација поткрепљена је даље чиње

ницом што адиционо једињење оксицелулозе и једног моно

амина (напр. анилина) ако се диазотује и дода В-нафтола,

не даје никакву боју,јер нема слободне МН,-групе, али ако се

- на адиционо једињење дејствује неким диазо-једињењем, на
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пр. диазотованим p-нитроанилином, онда се боја јавља, јер

у овом случају вероватно постаје

2“TN_A, A ZTN
Cel. соон њN-K_ж-м-м-к жемо,

Ова квалитативна метода разрађена је у квантитативну

којом се тачно одређује количина бензидина везана на

поменуте оксиполисахариде, тзв. бензидински број који је

дефинисан бројем милиграма бензидина што се везује на 1

грам оксицелулозе.

Квалитативна диаминска реakција врши се практички

на следећи начин:

0,5g оксицелулозе или оксидованог скроба накваси се

са 2сm“ 0.1 M алкохолног или воденог раствора бензидина,

остави се да постоји 1—2 минута, па онда испере неколико

пута водом. Сада се изврши диазотовање: дода се 15сm“

3"/,HCl и 5сm“ 3%, NaNO, и остави за 3 минута на обичној

температури. После тога се проба добро испере водом, па

накваси са неколико капи алкалног раствора В-нафтола

(0.1 M) и посматра се да ли се боја појавила после неко

лико минута.

За доказивање оkсидованих полисахарида који сеу води

растварају или бубре (гликоген, лихенин и инулин) диамин

ска реакција се примењује на следећи модификован начин.

На 0,5—1g гликогена, лихенина или инулина дода се

10 сm“ 0.01 M алkoxолног раствора бензидина и остави седа

дејствује око 10 минута мућкајући с времена на време.

После тога се алкохол одлије и заостали полисахариди

протеру трипут алкохолом који се сваки пут одлије. Поли

сахарид се затим осуши на обичној температури па му се

дода неколико капи диазотованог р-нитроанилина. Оксида

цијом модификовани полисахариди обоје се жуто, а нативни

полисахариди остају безбојни.

При овом модификованом начину ради се дакле с ал

кохолним раствором бензидина и испирање се такође врши

laЉКОХОЛОМ.

Одређивање бензидинског броја изводи се овако:

1g оксицелулозе стави се у балон с углачаним запу

шачем, дода 100 сm“ 0001 M раствора бензидина и пошто се

мућка за 4 часа, одмери се питетом 50 ст“ раствора и диa

зотује додаткомбст“8%, HCl и 4ст“ 5% NaNO, при чему

се хлади ледом. После 30 минута диазотовање једовршено

па се тада вишак хлороводоничне киселине Отстрани додат

ком натријум-ацетата. Тако диазотовани бензидин веже се

на 0.2 M раствор R-киселине која сеузимау вишку (30 сm“).

После 10 минута реакција је завршена и добивена боја се

допуни до 1000 сm“. Раствор боје одређује се колориметри

ском методом тј. упоређује с бојом која је награђена на

исти начин полазећи од 50 сm“ 0001M раствора бензидина.
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Диаминска реакција има своју практичну примену, јер

служи за доказивање оксицелулозе и за њено поуздано

разликовање одхидроцелулозе, затим за доказивање других

ОксидOваних ПОЛИсахарида. -

Примена диаминске реакције за доказивање неких при

родних макромолекуларних једињења, која већ у нативном

стању садрже карбоксилне групе, има већи значај за изве

сне научно-истраживачке радове, нарочито за распознавање

пектина при проучавању развитка биљних органа, јер једо

данас непознат неки други специфични реагенс на пектине.

Даље, диаминска реакција је с успехом примењена за

доказивање и одређивање ацидорезистентних бактерија. .

Последњи радови покојног Младена Крајч новића били

су управљени на поменуте биолошке и микробиолошке про

блеме. Он је успео да добије микрофотограме туберкулоз

ног бацила примењујући диаминску реакцију, јер опна тих

бацила садржи ПОред Осталих и слободне Окси-масне кисе

лине. Тај рад је радио на медицинском факултету у Инсти

туту за микробиологију Универзитета у Загребу.

О катбонилном броју. — За квантитативно одређивање

алдехидних и кетонских група које се налазе у оксидованим

полисахаридима тј. у оксицелулози, оксидованом скробу,

гликогену, инулину и лихенину, систематски сувршени огле

ди оксимације и одређени су оптимални услови под којима

се тај процес врши. Прво језасебно испитано дејство поје

диних компонената од којих је састављен реагенс за окси

мацију (NIH,OH.HCl+NaOH) при чему је нађено да је

потребно узети хидроксил-амин-хлорхидрат у вишку такода

се потпуно неутралише сав додати натријум-хидроксид и

ослободи еквивалентна количина хидроксил-амина потребног

за оксимацију. Слободни натријум-хидроксид не сме бити

присутан, јер он реагује с оксицелулозом, што је такође

утврђено у посебним огледима. Исто тако је проучено како

оксимација зависи од количине реагенса, трајања реакције

и температуре, па је нађено следеће: --

Оксимацију треба вршити на обичној температури са

свеже награђеним раствором од 20 ccm 0,1N NIH,OH. HCl+

| 10 сcm 0.1N NaOH за време од приближно 20 минута.

Количина заосталог, при оксимацији неутрошеног, хидрок

силамина одреди се титрацијом помоћу 0,1N HCl у прису

ству метилоранжа као индикатора. У исто време врши се и

контролни оглед (титрација употребљеног реагенса помоћу

0,1N HCl). На основу добивеннх података из правог (b) и

контролног огледа (а) израчунава се карбонилни број према

формули:

28(a-b)

о

a=број сm“ 0,1N нси утрошене за титрацију у контролном

огледу,
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b= број ст“ 0,1N HCl, утрошене за титрацијуу огледу окси

мације, -

. o= одмерена количина оксицелулозе у грамовима.

Карбонилним бројем се изражавају милиграми карбонила

(CO) на један грам оксидованог полисахарида.

Најзад ћемо поменути и његов рад о импрегнацији

сламе против пожара (11)у коме су, на основу експеримен

талних резултата, дате две методе да се слама којом се

покривају куће, стаје и др. заштити од пожара.

Радови Младена Крајчиновића запажени су одмах не

само у земљи већ и у иностранству. Тако су Аbstracts (12)

донели опширније изводе његових публикација него што се

то обично чини, а резултати његових радова цитирани су у

страним стручним уџбеницима.

Fierz-David (13) наводи да метода за одређивање бен

зидинског и карбонилног броја служи као нова карактери

стика за оксицелулозу.

Метода за доказивање оксицелулозе помоћу арома

тичних диамина (амина) као специфичнихреагенаса примљена

је као метода за доказивање оксицелулозе и њено разли

ковање од хидроцелулозе под именом „Krajčinović test“ (14).

Болест која је почела још 1948 године спречавала је

покојног Младена у великој мери у раду и он је само с

прекидима могао да настави и прошнири своја започета

истраживања. Неочекивана смрт га језанавек отргла од нас и

задала велики бол његовим родитељима, друговима, при

јатељима и познаницима, а дубоко ожалостила Све оне који

rа нису лично знали, али су га познавали преко његових

радова, чију су вредност могли одмах да уоче.

28. М. Мћићовић
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Прва свеска Збирка радова Института за истраживање структуре мате

рије садржи 16радова, од којих су девет израђениу Лабораторијиза

физику, шест у Лабораторији за физичку хемију, а један у Лабора

торији за примењену математику. Радови су објављени на францу

ском (девет радова), енглеском (шест радова) и немачком (један

рад) језику.

Аобер Вален објавио једва рада теориског карактера,од којих се један

односи на средље вредности, које се употребљавају при израчуна

вању успоравања неутрона, а други на континуално обогаћивање

изотопом путемкаскада. У првом раду покушано је да се покаже,

да праве средње вредности не компликују основни рачун и омогу

ћују да се њихова употреба прошири и на сложеније случајеве.

Други рад је рађен нарочито с обзиром на добијање тешке воде

путем електролизе.

Тихомир Новаков даје нову методу мерења спектра меких В-зракова,

путем претходног убрзавања на самом извору, чиме се отклањају

ИЗВеCHe НеЗГОДе.

Мира Јурић је модификовала обичан микроскоп тако, да се тубус може

окретати на лево и десно, чиме је омогућено непосредно мерење

дужине путање честице у фотонуклеарној емулзији.

Александар М. Милојевић дао је конструкцију новог типа Гајгер-Миле

ровог бројача четвороугластог облика. што је омогућило, да се

ради под бољим геометриским условима.

У недостатку подесних лампи Радомир Прошић и Мирko Bojиновић

конструисали су са цевима 6АК5 амплификаторе за импулсе, што

је омогућило де се смањи на минимум потребан материјал за

конструкцију.

Федор Борели даје схему електронског дисшозитива са 50 елемената

и указује на нове примене овог диспозитива.

Затапање стакла на метал загревањем високом фреквенцом описао је

Богдан Матлић. Он је за своја испитивања узео борски олектро

литички бакар, чистоће 99,5%, а од стакла поред пирекса итиpин

шког стакла још и домаће стакло из Храстника.
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Из Лабораторије за физичку хемију објављени су ови радови :

1) Флуориметриско одређивање урана у рудама од Ивана Драганића.

(Описан је нови флуориметар за одређивање урана у рудама мере

њем флуоресценцетрагова урана, стопљеногса натрујумфлуоридом)

2) Нека запажања у фукционисању једног извора јона типаNier масеног

спектрометра од Мирослава Тодоровића. (У чланку се говори о

утицају извесних параметара неког извора јона на интензитетјонске

струје. Расправљано је такође и о утицају металног конца лампе).

3) Одређивање малих концентрација тешке воде од Владимира Вуkaно

вића и Боuka ITавловића.(Аутори су модификовали методумагнет

ског пловка, да би могли вршити мерења са 1 ml узорка. Новом

методом измерен је проценат деутеријумау кристалној води стипсе,

и у пивском сладу).

4) Одређивање површине праха методом измењивања јона од Вуkuце

. Милутиновић и Смиљke Новаков. (Супротно познатим методама,

код којих се претпостављало да је измена ограничена само на

површину, аутори су одређивали површину праха узимајући у обзир

и друге слојеве у којима је вршена измена.

5) Метода мерења процената изотопа масеннм спектрометрому присуству

нечистоћа од Мирослава Тодоровића.

6) Испитивање о утицају начину добијања електролитичким таложењем.

на структуру бакра од Александра Дамјановића.

Savezni Institut za Tehničko-ekonomska istraživanja — Elaborat

L. 05.1-002-015 — Omekšivači II – Beograd, 1952.

Садржај: Увод. Врсте омекшивача и избор омекшивача, који

би се произвели у ФНРЈ. I lотребни капацитети.Технолошки про

цеси. Нормативи технолошких поступака. Биланси и избор техно

лошког процеса за добивање бутанола. Амортизација. Сировин

ска база и локација. Девизни биланс. Рентабилитет. Закључци.

Savezni Institut za Tehničko-ekonomska istraživanja—Elaborat

N 05.1-001 Ing. Mihajlo Zisić, Anorgana I. — Beograd, 1952.

Садржај: А — Значај репарационог постројења „Аноргана“ и

формалдехида.

Б — Предлог о оснивању комбината за вештачка влакна,

пластичне масе из ацетата целулозе и за алкохоле за омекши

ваче пвхл. и раствараче: 1) проблематика ацеталдехида и петого

дишњи план. 2) Капацитети новог комбината. 3) Искоришћења у

појединим процесима фабр. 4). Шеме производње и нормативи.
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5) Цене на светскомтржиштуза предвиђене производе. 6) Финан

сиски ефекат комбината и инвестиција.

B— Економско образложење преддога подБ– I— Еко

номско образложење индустрије ацетата целулозе и рејона: 1)

финансиски ефекат производње ацетата целулозе и рејона. 2)

Привредни значај индустрије вештачких текстилних сировина;

3) Алтернатива: рејон по поступку вискосе или ацетата целулозе;

4) Резиме.— II— Економско образложење индустрије ацеталде

хида из карбида: 1)Општа сировинска проблематиказа алифатска

окси-једињења; 2) Питање шпиритуса или ацетилена: а) наша

проблематика шпиритуса, б) наша проблематика ацетилена, в).

проблематика ацеталдехида, г) резиме.— III — Економско обра

зложење индустрије омекшивача за пвхл. — IV. — Закључци.

Г. — Додатак. Три шеме. 2) Статистика о производњи

текстилних сировина у свету и посебице у САД. 3) Светска про

блематика каучука. --

Savezni Institutza Tehničko-ekonomska istraživanja — Elaborat

N 05.1-002 — Dr. Ing. Per Gustavson, Anorgana II —

Beograd, 1952.

Садржај: Извештај о садањем стању предрадњи око подизања.

постројења „Анограна“ одн. фабрике омекшивача.

Savezni Institut za Tehničko-ekonomska istraživanja—Elaborat

N 05.1-007-014 — Dr. Ing. Per Gustavson, Anorgana III. —

Beograd, 1952.

Садржај: Увод, Нормативи. Технолошке алтернативе. Програм.

пронзводње Аноргане. Биланси сировина и енергије. Сировинске

базе и локација. Потребе за продуктима Аноргане. Проблем

растварача и ацетилцелулозе. Рентабалитет Аноргане. Девизни,

биланс. Закључци. Расподела постројења.

Savezni Institut za Tehničko-ekonomska istraživanja—Elaborat

N 05.1-005-006 — Fabrika azotnih jedinjenja.Tehničko ekonom

ska analiza. Beograd, 1952.

Садржај: Увод. Проблематика производње и употребе азотних

производа у ФНРЈ. Преглед технолошких поступака за инду
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стриску израду азотних производа. Локација. Оријентациона

преткалкулација грађевинских инвестиција. Економска анализа.

Закључак,

- Savezni Institut za Tehničko ekonomska istraživanja—Elaborat

L. 05.1-001. Lokacija tvornice omekšivača, Alternative: Hrvatska

i Dubica i Kaštel Sućurac. Beograd, 1952.

Садржај: Увод. Биланс азота. Биланс водоника. Биланс паре,

електричне енергије и воде. Грађевни трошкови. Кључ расподеле

општихтрошкова изградње у Дубици. Опрема из увоза Друшт

вени стандард. Транспорт. Упоређење производних трошкова.

Перспективе развоја хемиске индустријеуз фабрику омекшивача.

Преглед биланса и упоређење. Упоређење општих услова гра

ђења и погона. Закључци.
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ГЛAСНИК ХЕМИСКОГ ДРУШТВА
Б. Е О Г Р А Д

књига 17 1952 CВеска 5

Испитивање амфотерности никотинске

киселине потенциометриском Методом“)

ОД

Велимира Д. Цанића

Проучавајући Натnick-ову реакцију са хинолинском

киселином Лeko и Бастић“) нашли су да пиридински азот

утиче на карбоксилне групе и претпоставили су да се хино

линска киселина налази у облику унутарње соли. Преносећи

ово гледиште на никотинску киселину, они су и ову схва

тили као унутарњу со --

и и COOTг

NN7.

| H ||

--

Међутим Е. B. Hughes, H. H. G. Jelinek. и В. A. Ambrose“),

проучавајући ултраљубичасти апсорпциони спектар нико

тинске киселине, нашли су да термодинамичка константа

дисоцијације киселине износи Ка-1,12. 10-9 и 1,23. 10-“, а

да базна дисоцијациона константа, коју су они први одре

дили, износи Кb-355-10-?“. Они сматрају да се никотинска

киселина не налази у облику „цвитер-јона“.

Нама се је учинило да би потенциометриска титрација

киселих и базичних раствора ове киселине могла допринети

ближем познавању никотинске киселине. На ову идеју нас је

навео рад Иепger-а и сарадника сахиналдинскомкиселином“).

Експериментални део

1)— Титрација базних раствора никотинске киселине

хлороводоничном kuселином.

*) СаопштенонаДругом саветовању хемичара НР Србије 6-Х-1952 г.
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При овом одређивању употребљавали смо „Radiometer

22“ који је показивао при пажљивом раду тачност од 0,01—

0,02 phil. Употребљена је никотинска киселина марке Норkin

Williams коју смо два пута прекристалисали из ацетона.

Тачка топљења 232–233°C.

Базни раствор никотинске киселине неутралисали смо

соном киселином и пратили промену рH помоћу стаклене

електроде спрегнуте са засићеном каломеловом електродом.

За одређивање узето је: 10 ml n/20 никотинске кисе

лине и 20 ml n/20 NaOH. Почетна запремина раствора која

је титрисана са n/10 HCl износила је 30 ml. Почетна кон

центрација никотинске киселине је према томе т/60. Одре

ђивање је вршено на температури од 25°С. Добијене вред

ности су дате у таблици 1.

Подручје А– В. одговара неутрализацији натријумхи

дроксида у вишку и превојна тачка B показује крај ове

неутрализације. -

Подручје В—С одговара ослобађању никотинске

киселине. У тачки М. осећа се утицај пуфера.

У превојној тачки С измерена вредност рH потиче од

ослобођене никотинске киселине.

Подручје С–D одговара стварању хлорхидрата нико

тинске киселине. Никотинска киселина као пиридиновдери

ват гради са соном киселином хлорхидрат. Награђено једи

њење понаша се као со врло слабе базе и јаке киселине.

У тачки D израчуната вредност nН, ако би потицала само

Од сОне киселине, износила би 1,99, док је експериментом

добијена вредност 2,17. Исто тако израчунате сv вредности

за рH. у области испред тачке D. које треба да потичу од

додате соне киселине и констатовано је, да ове вредности

нису једнаке измереним вредностима pH. Тако у тачки а)

вредност израчуната износи 2,64, а измерена 2,92 а у тачки

b) 2,10 односно 2,29.

Изнад тачке D. додата је сона киселина у вишку.

2)— Титрација kuселих раствора никотинске kuселине

натријумхидроkcидом.

Неутралисали смо кисели раствор никотинске киселине

натријумхидроксидом и пратили промену рH на описани

НаЧИН.

Узето је 10 ml n/20 никотинске киселине и 10 ml n/10

HCl. Почетна запремина износила је20 ml. Почетна концен

трација никотинске киселине је m/40. Одређивањеје вршено

на температури од 25°C. ca n/10 NaOH. Добијене вредности

су дате у таблици 2.

Подручје Е–D одговара неутрализацији вишка соне

киселине. Тачка D одговара хлорхидрату никотинске кисе

лине. Да је никотинска киселина реаговала са соном кисе

лином доказ је то што је измерена вредност за pH у овој
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тачки 1,99, док би израчуната вредност за pH, која би евен

туално потицала једино од соне киселине, за ову тачку

износила 1,74. Измерене вредности pH. у тачкама a и b из

носе 2,10 и 285, а израчунате вредности за pH, које би

евентуално потицале једино од соне киселине, износе 1,85

односно 250. Подручје D—С одговара хлорхидрату нико

ТИНСКе КИСеЉИНе.

Таблица 1 Таблица 2

ml n/10 ml n/10

pH PHCl -- pH MaОН

10,18 4,8 A 1,45 0 B"

9,95 4,85 1,65 2

9,65 4,9 1,85 4

9,13 4,95 1,99 5 L).

8,00 5 В 2,10 6 а)

6,90 5,05 252 8

6,60 5,1 2,85 9 b)

6,10 5,25 3,00 9,25

535 6 3,13 9,50

4,90 7 3,30 9,75

4,72 7,5 M 3.50 10 С

4,53 8 3,70 10,25

4,13 9 387 10,50

387 9,5 4,01 10,75

3,70 9,75 4,14 11

3,51 10 С 4,52 12

333 10,25 4,71 12,5 M

3,16 10,5 4,90 13

2,92 11. a) 537 14

2,62 12 6,20 14,7

229 14 b) 6,70 14,8

2,17 15 D 7,22 1485

2,09 16 8,64 14,9

1,94 18 9,30 14,95 В

1,80 20 Р 9,55 15

9,76 15,05

10,00 15,1 A

Превојна тачка С означава крај неутрализације хлор

хидрата никотинске киселине односно ослобађања слабе

базе. У тачки С киселост раствора потиче једино од нико

ТИНСКе КИСеЉИНе.

Подручје С– В. одговара стварању натријумникотината.

Алкалност у тачки В потиче углавном од хидролизе натри

јумникотината. У тачки М. осећа се дејство пуфера.

У подручју В—А повећање pH последица је додатка

вишка натријумхидроксида.

3) — Одређивање pH у чистом раствору никотинске

kuселине пре и после додатka eksивалентне количине соне

kuселине.

a) Измерили смо рiH у чистом раствору никотинске

КИСеЉИНе И ЗаТИМ ПОСЛе ДОДаTKa еKВИВаЛeНТНе КОЛИЧИНе СOHe

киселине. Тако је у п(20 раствору добијена вредност 3,47.
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Међутим из већ познате вредности за константу дисоц

ције ks= 1,4-10-“ (Ostwald)“), примењујући формулу за и:

чунавање активности водоничних јона за слабу кисели

израчуната вредност износи 3,15 за исту концентрац

Када смо пак раствору од 10 ml. n.20 никотинске кисел

додали 5 ml n/10 HCl, измерена вредност рiH ... створе

хлорхидрата износила је 1,86, док израчуната вредност

која би потицала само оддодате соне киселине, износи 1

b) Исто тако измерили смо рЊ у чистом n/80 раств

никотинске киселине и добили вредност рH 3,57. По

датку количини од 40 ml n/80 раствора 10 ml n/20 HCl и:

рен рH je 2,27.

c) Измерен рћI у чистом раствору n/160 никотин

киселине је 3,68, а по додатку количини од 80 ml o

раствора 10 ml n/20 раствора НСlpH износи 2,45.

4)— Израчунавање koнстанте дисоцијације никоти

Миселине.

Константа дисоцијације kb је израчуната из позна

вредности pH и то 1) у тачки D (табл. 1), 2) у тачки

(табл. 2) и 3) из вредностиpH чистог хлорхидрата никог

ске киселине. Константа ks je израчуната помоћу вредно

pH,у чистом раствору никотинске киселине идобијене вј

ности kb. Но исто тако ова константа се може израчун

из добијене вредности kb и вредности pH.у превојној та

С табл. 1 и 2. Међутим, пошто једначина криве, која б

добила ако на ординати наносимо промене pH и на

сциси број ml peактива према податцима из табл. 1 и2 |

позната, координате превојне тачке Сналазимо познавај

четири суседне тачке методом интерполације.

Мерења помоћу рH-метра дају наw активност јона

а не њихову концентрацију. Ми смо при израчунавању

мали концентрацију водоничних јона која је добијена

познатог рЊ и фактора активности.

За израчунавање kb користили смо чињеницу да пр

новом схватању о амфотерним једињењима за хлори

раствор амфолита вреде следеће једначине“):

к. —-H1 . . . . . . . . . . . . .
S 1— с.

_ Ки.но-ку • e - - - - - - - - - - -

kb ниједисоциациона константа С, Н., N-групе, већ конст:

хидролизе карбоксилне групе. Константа К,је права кон

e H

та киселине.За о-степен хидролизеузета је вредност“.

Код израчунавања ks познавајући вредност за kb к

стили смо израз за израчунавање концентрације водонич
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јона у чистом раствору једног амфолита, а према старом

схватању о амфотерним електролитима“) --

(H-1 - Ки,+ks (R) • e - e e - - - - e (3)

1--(кi

Према овом схватању је:

C=(R)--[R")+(R") - - - - - - - - - - . . (4)

, ks(R) лL ko! I * II • e e - - -

(R")= [H J u (R) Ки, (R) (H-) (5 и6)

где је С-укупна концентрација амфолита, R-неразложен мо

лекул амфолита, R, његов катјон и R' његов анјон.

У једначини (3) може сеу првој апроксимацији ставити,

пошто се К. и C мало разликују, да је R=C. Знајући Н- и

kb може се израчунати ks. Тада се према једначинама 5 и

6 израчунају вредности за К“ и R' и из једначине 4 изра

чуна К. Са овом тачном вредношћу за К коригује се вред

ност за ks. -

Добијене вредности за kb са потребним подацима дате

| су у табл. 3. -

Таблица 3
 

Конц.. хлорхи- pH [H-) Кs kb

драта КИСеЉИНе

D (табл. 1) 200 . 10-2 1,99 | 1,17 . 10-2) 1,62 . 10-2||0,65, 10-12

D (табл. 2) 1,11 . 10-2 алт |плв. по-| пот. по-loss. 10-a

хлорхидраг 3,33 . 10-2 1,86 | 1,59 . 10-2) 1,27 . 10-2||0.83, 10-12.

b 1,00 10-2 2,27 | 5,77 . 10-3) 1,26 . 10-21083, 10-12

С 5,55 . 10-2 2,45 | 3,73 . 10-3) 1,16 . партаг.

Усвојена вредност за kb никотинске киселине износи

8,3. 10-13.

Добијене вредности за ks дате су у табл. 4.

Таблица 4

Конц. киселине pH [H-) kb ks

500 . 10-2 3,47 400 10-4 | 8,3 . 10-13 1,62 . 10-5

1,25 . 10-2 3,57 2,90 . 10-4 pј. 1,36 . nos

6,25 . 10-3 3,68 2,22 . 10-4 JJ 1,19 . 10-5
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Добијена средња вредност за ks никотинске

je 1,39. 10–5.

Ако се концентрација водоничних јона замени

ношћу добије се за kb 1,02-10-“ и ks 1,39-10-e.

Напомињемо да смо на горе описани начин

pH у растворима антранилне киселине и гликок

ПОСЛе ДОДавања еKВИВаЛaЊТНе КОЛИЧИНе СOHe K

израчунали константе дисоцијације. При томе, ак

трацију водоничнихјоназаменимо са активношћу,д

за антранилну киселину на температури 25°C kb=

и ks–1,03- 10–5, а за гликокол kb =2,44 - 10–“ и Кs=

Према подацима из литературе одговарајуће кон

антранилну киселину су 1,37 . 10-42. и 106-10-- “) и

226. 10-12 и 1,67 . 10-10 °).

Из напред изложеног очигледно је да се |

тинске киселине као амфотерног једињења ди

иоже претставити на следећи начин:

ZС соон ZOS coон

| ноге || ||
| --OHT

NN/ - Sу

1И

- ZCS coон ZON coo

| || но-|| || но
NN/ NN/

Но исто тако могућа је и следећа дисоцијација:

ZS, cooн И. S coo

| | * - | “A
NлZ NлZ

}. }.
И

ZCS coo- Z. S. coo

| | -ноге. -- ОНт

SNZ NN/

јн #

С обзиром на добијене константе ова дисоцијација

стварања цвитер-јона је незнатна.

Добијена вредност за ks слаже се са вредн

је дао Ostwald, док се вредност за kb знатно раз

вредности коју су дали E. B. Hughes, H. H.G. Je

A. Ambrose.
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Hpqueua je anoquaqua HMKOTHHCKe Kncennne. 1106M—

jeHe BpenHocm sa KoHcTaH'ry Kncenune n 6a3e cy ks= 1,39-10-5

M kb=8,3-10_" Ha TemnepaTypn 25° C. 3a KOHCTaHTy kb 1106M

jeHa BpenHOCT 3HaTHO OTCTyna on no cana nosnaTe ßpennocrn.

TewałKa Benuxa mxona,

Texnonounm ąJaKerreT, r1PHMJbeHO aBFYCTa 1952

XeMHCKO-TeXHH‘IKH saßen

I I

RESU‘ME

Etude de la dissotiation de l’acide nicotinique

par la methode potentiometrique

par

VELlMlR D. CANIC

Etude pH—métrique de l’acide nicotinique. On a obtenue

pour les constantes ks et kb les valeurs 1,39- 10-5 resp. 8,3-10-13

à 25° C. La constante kb ne s’ accorde pas avec la valeur

obtenue par E. B. Hughes, H. H. G. jellinek et B. A. Ambrose.

Faculté de technologie ' A

lnstitut de chimie technique Reçu, flout 1952

Belgrad .
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Прилог квантитативно-таложним методама

уз помоћ једињења живе“)

Саопштење II

ОД

С. К. Шушића

Квантитативно одређивање алуминијума из система АIair. –Mn“

Квантитативно одређивање алуминијума таложењемкао

Al(OH), и жарењем до Аl,O, задаје аналитичарима доста

потешкоћа, зато јер је талог Аl(OH), изразито амфотер

ног карактера па је потребан одређени рЊ за квантитативно

таложење, а осим тога он је типичан колоидхидрогел чије

мицеле Оклудирају велику количину страних катјона и анјона

из таложног раствора па се врло тешко филтрује и још

теже испира. Из тих разлога нарочиту тешкоћу и претста

вља квантитативно Одређивање алуминијума из система

Al“+—Mn“+ таложењем алуминијума у облику Al(OH),.

P. Jannasch“)са сарадницима И. Cohen-ом“)и Ј. Ruhl-ом“)

затим С. Friedheim и P. Hasenclever“) и G. Roldan“) одређују

алуминијум као Al(OH), уз манган, таложењем амонијаком

уз хидроксиламин. После таложења загревају пробу око

пола сата на воденом купатилу и добију јако флокулован

талог који се лако филтрује. Испирање врше врућом водом.

Међутим, за квантитативно одвајање алуминијума од ман

гана, према С. Friedheim у и P. Hasenclever-у“) таложење се

мора поновити бар још једанпут.

W. Blum“) таложи алуминијум из система Al“+—Mn“+

као Al(OH), опрезним прикапљивањем разблаженог амони

јака до жуте боје индикатора метилцрвено (pf. oко б,2) у

врућ раствор алуминијума коме је додато око 5gNIH,Cl. на

сваких 0,1 g All*+. Затим пробу прокува 1—2 минута, одмах

вруће филтрује и талог испира врућим 2,5%, раствором

NIH, Cl. Талог се не добије чист, јер он према O. Lunael-у

и Н. Knowles-у”) садржи, после једноструког таложења око

1,7%, мангана, а после другог таложења потпуно је чист.

Као што видимо и овде је потребно двоструко таложење

за квантитативно одвајање алуминијума од мангана.

*) Саопштено наДругомсаветовањухемичара НРСрбије6-Х-1952г.
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На сличан начин одвајају алуминијум од ман

W. Hillebrand. и G. Lundell“) брзим таложењен разблаж

амонијаком у кључалом раствору алуминијума коме су

дати NIH, Cl и индикатор, али се и овде таложење мој

понови.

На бази хидролитичког таложења Аl(OH), везив.

сувишних Н---јонова из киселихраствора алуминијумови

ли,натријумацетатом као пуферном соли слабекиселинеи

базе, израђен је читав низ различитих метода. Међу

спада метода А. Кling-а и А. Lassieur-а“), који таложе

минијум из јако разблажених раствора уз индикатор м.

црвено додатком 20 ml. 10%, раствора натријум-ацета

потребни рH постижу додавањем раствора Na,CO., до

мене боје индикатора у жуту. И. D. Treadwell“) та.

алуминијум из средње разблажених раствора, претход

неутрализацијом вишка киселине с ЛWa,CO, и додав:

1,5–2g натријум или амонијум-ацетата, затим разбла

водом на 300—400 ml,полако загрева, кува 1 минут и о

филтрује. На сличан начин одвајају алуминијум од ман

H. Borck“), O. Brunck“) и И. Funk“). Кодсвих овихме

потребно је двоструко таложење за прецизно аналит

одвајање алуминијума од мангана.

H. Willard и M. Tang“) таложе алуминијум као

„роксид уз манган с кaрбамидом (СО(NH,),), који се у

деном раствору хидролизује на амонијакиугљену кисе

и на тај начин неутралишe сувишну киселину без бој

да ће се прекорачити гранични рЊ потребан за одва

Al“+ од Мn“+, јер се пуфернимдејством карбамида пос

pH око б. Осим карбамида додају за сваку анализу

око 20g NH,Cl. и 1 g (NH,),SO, разблаже на 500 .

кувају на слабом пламену 2 часа. Одвајање алуминијум

мангана је квантитативно и не мора се поновити, али т

се толико лепи на чашу да се последњи остатци мc

растворити у НСl и поново таложити. Осим тога, једа

део талога издваја као базни сулфат, који термичкомд

цијацијом прелази у оксид врло тешко, тек изнад 120

и то дугим загревањем, што у знатној мери оте:

Одређивање.

P. Ray*) употребљава за одвајање А/*+ од и

хексаметилентетрамин ((СН,),W.), који ослобађа орга

везани амонијак хидролизом у воденом раствору, сл

карбамиду, и даје амонијак и формалдехид (СН,О). Пу

ним дејством (СН,),N, постиже се pH око б,2— б,4

према томе, нема опасности од копреципитације Мn(C

Он разблажује раствор алуминијумових соли до 30(

додаје око 7,5g NH,Cl, 1 до 2 капи индикатора мети

ранџасто, загреје раствор до кључања и таложи прика

вањем 10%, раствора хексаметилентетрамина док индик

не промени боју у жуту. Затим прокува 2—3минута и с

ви око 2 часа на воденом купатилу, да би исталожена б
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алуминијумова со, која се нешто раствара у води, прешла

у практично нерастворљиви Al(OH), онда филтрује и ис

пира с 2%, раствором NIH, NO,, али и овде је потребно

двоструко таложење за квантитативно одвајање алумини

јума од мангана.

Већ из овог кратког прегледа метода одређивања

алуминијума из система Al“+–Mn“+ таложењем као Al(OH),

видимо да је готово код свих потребно двоструко тало

жење алуминијума, које знатно продужује време трајања

анализе а осим тога доводи и до већих грешака. Баш зато

метода Б. Шолаје“) за квантитативно одређивање алумини

јума из система Al“–Mn“+ таложењем меркури-амидо-хло

ридом и има знатних преимућстава пред осталима. Наиме,

одређивање алуминијума уз манган са НgМН,Cl, врши се

једноструким таложењем и не мора се поновити, јер је

одвајање квантитативно, осим тога Таложи се у Хладном

а завршава се чим се дода потребна количина реагенса,

што траје свега 5—б минута, а талог може одмах да се

филтрује и испира. Сам талог није колоидан него је тежак

и прашкаст, јер претставља механичку смешу Al(OH), и

HgМН,Cl, због чега се много лакше филтрује и испира.

Механизам таложења оснива се на пуферном дејству

HgNH, Cl, који хидролитички таложи алуминијум према

једначини:

2All Cl,+3HgNH, Cl--бHOH=

–2Al(OH),+3HgCl,+3MH, Cl.

Али да би таложење алуминијума било квантитативно

треба 2—3 пута већа количина НgМН,Cl, од теориске,

односно према Б. Шолаји“) за таложење 0,1g Al,O, треба

2g Hg.VIH,Cl. уместо 0,75g теориских и уз то треба још

додати око 2g NIH,Cl.

Пошто се за таложење алуминијума троши релативно

велика количина реагенса НgМН,Cl, који се мора посебно

правити а која се губи сублимацијом у току жарењаталога,

покушаћемо да, као и код одређивања гвожђа из система

Ре“+—Мn“+, одредимо најмању количину живиних соли,

која је потребна за квантитативно одређивање алуминијума

из СИСТема Al“+–Mn“.

Код одређивања гвожђа из система Fe“+– Mn“+ *)

установили смо да се рационално таложење са НgМН,Cl

може извести само по методи Б. Шолаје“), али да се

метода може модификовати на тај начин да се таложење

врши прикапљивањем одређене количине амонијака познате

концентрације у раствор ReOl, коме је додата одређена

количина НgСl,. Ако таложење изводимо на тај начин

смањује се количина живиних соли испод теориски потре

бне за таложење гвожђа са НgNH,Cl, a додавање МH,Cl

није потребно. Зато смо претпоставили да ћемо и код од
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ређивања алуминијума из система Al“+–Mn“+

условима доћи до добрих резултата.

Дакле, ако применимо исти принцип на та

минијума долазимо до следећег:

HgCl, се таложи с амонијаком према јед

HgСl,+2NH,– HgМН,Cl+NH,Cl

одакле излази да је за таложење 1g HgСl, к

потребно 5g 25%, амонијака (рачунато као NIH

Алуминијум се таложи с амонијаком прем

AlCl,+3NH,OH=Al(OH),+3NH,C

Из ове једначине излази да је за таложење 0

јума као Al(OH), потребно 7,6g 25%, амонија

као МН,).

Према томе таложење алуминијума с ам

HgСl, и NH,Cl. изводили смо на следећи начи

Ако је приближно позната количина ал

таложном раствору онда испитиваном раство,

јемо амонијак док се не исталожи мало Al(O1

створимо додатком пар капи НСl, затим дода

количину НgСl, 1—2g NH4Cl и одређену кол

јака. Амонијак додајемо прикапљивањем у хл.

алуминујума уз стално мешање, и то: на свак

тог НgСl, по 5 ml 2,5%, NН., а на сваких

раствору за таложење, још по 7,6 ml 2,5%, /

начин, додавањем Одређене количине амонијак

трима уместо у грамима, постижемо сигурн

таложном раствору Остало нешто неисталож

који нам гарантује да рH раствора није преша

сно да је сав манган остао у раствору. Пс

амонијака талог се може одмах филтровати

хладном водом (доста је испрати са250 ml. вод

после филтровања Осуши у сушници а затим

љује (у капели) док не одсублимује сав НgМН

се жари код 1100°C у платинској пећи до ко

жине. Испод 1100°C. Al,O, остаје јако хигроск

тежина у току мерења расте и не можеда сет

Ако количина алуминијума није ни прибли

онда таложење изводимо на исти начин уз д

лико капи индикатора бромтимолплаво и прикаг

амонијак док индикатор не промени боју у

значи да је pH раствора 7 и да сав НgСl, ниј

као HgМН,Cl, jeр се његово таложење заврш

7,6 односно код плаве боје индикатора. Талож

начин сигурни смо да је сав манган остао у

није достигнут рPH таложења Mn(OH),.
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Експериментални део

За испитивања направили смо стандардни раствор од

потпуно чистог АlGl, - бН,О („Каћlbaum“ pro analysi). Ти

тар овог раствора одредили смо на два начина, и то: тало

жењем с амонијаком према Н. Biltz-у и И. Biltz-у“) и

жарењем као Аl,O, у платинској пећи до константнетежине

при чему смо добили следеће вредности: 0,1910g; 0,1908.g;

и 0,1908g. Al,O, у 25 ml. стандардног раствора; и, директним

испаравањем 25 ml. стандардног раствора, према препоруци

Б. Шолаје“) затим, жарењем хидролизом насталог Аl(OH),

до константне тежине и мерењем као Аl,O, (као и у првом

случају), при чему смо добили следеће вредности: 0,1914g;

О,1910g и 0,1910g Al,O,. Узмемо ли средњу вредност ана

лиза рађених на оба начина добијемо 0,1910g Al,O, у 25

ml стандардног раствора, што прерачунато на алуминијум

износи 101,1 mg Al“+ у 25 ml.

Код првих одређивања варирали смо количину НgСl,

испод и изнад теорискеу односу на таложење с НgМН,Cl

да бисмо видели могућност одређивања алуминијума из

система Al“ –Mn“+. Код свих анализа додато је 50—100 mg

мангана и 1–1,5g NH,Cl. Додавање малих количина NH,“

—соли оправдано је тиме, што сеталогAl(OH), као типичан

амфотерни колоид теже коагулише него талог Fe(OH),

који нема изразита амфотерна својства због чега и није

било потребно додавање МН,f–соли. Резултати ових испи-

тивања наведени су у таблици I.

Таблица 1

Израчунато Нађено Разлика Додато g || Однос према

mg Al mg Al у %о.“) Hg Cla теориском

101,1 96,9 –42 0,25 0,16 : 1

101,1 96,3 —48 1j 99

101,1 96,7 —44 93 9)

101,1 97,1 —40 99 99

101,1 98,9 –22 0,50 0,33 : 1

101,1 98,1 –30 уy 9y

101,1 98,1 –30 уy 99

101,1 99,3 —18 9) 99

101,1 99,8 –13 1,00 0,66 :1

101,1 99,5 –16 уу 9)

101,1 99,6 - 15 19 99

101,1 100,1 – 8 99 19.

101,1 101,3 -- 2 1,50 1

101,1 101,0 – 1 }} уy

101,1 101,4 -- 3 уy 93

101,1 100,9 – 2 ур 9)

101,1 101,6 -- 5 2,00 1,33 : 1

101,1 100,8 — 3 99 99

101,1 101,3 -- 2 }} 9)

101,1 101,1 () ур 9y

Из таблице I може се закључити да таложење алуми

нијума амонијаком уз НgCl, исподтеориске количине према
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- u.

таложењу са Нg NH,Cl, не иде квантитативно.

ћањем количине НgСl, до или изнад теориске

добри резултати. Ово повећање НgСl, у однос

жење гвожђа истим начином, као и потребно

амонијумових соли код таложења алуминијума

су обзиром на изразито колоидна својства :

Al(OH),. --

Да бисмо проверили горњезакључке изврши

један низ анализа на описани начин чији су резу

дени у таблици II.

Таблица II

* Израчунато Нађено Разлика Додато g || Одн

mgAl mgAl у 9,n, *) HgCla ТеC

101,1 101,1 0 1,5

101,1 101,2 +1 93

101,1 101,0 —1 уу

101,1 100,9 –2 pу

101,1 101,2 --1 уу

101,1 101.3 --2 у у

101,1 101,0 -1 ур

101,1 101,1 0

101,1 100,9 –2 29

101,1 101,4 --3 v1,

101,1 101,1 () 20 1,

101,1 101,2 --1 9)

101,1 100,9 –2 29

101,1 101,3 +-2 уy

101,1 101,1 () ру

Из таблице ПI јасно се види да се алумини

kвантитативно одређивати из система All*+– М.

жењем kao Al(OH), с амонијаkом уз НgСl, u

случају аkо се НgCl, налази у шаложном раство

чини koja je paвнa или већа од теориcke у односу

жење са НgVH,Cl. Према томе, модификацијо

Б. Шолаје на описани начин може се смањити

живиних соли за шаложење алуминијума у одн.

ложење са НgМН,Cl, за приближно два пута, а

поједностављује се начин таложења, јер отпада и

рада таложног реakтива НgМН,Cl.

Овде изражавам захвалност г. проф. др В.

на свестраној помоћи пруженој у току испитива

г-ђи проф. др В. Марјановић–Крајован која је

... податке рада у току фашистичке окупације.

И в в о д

Испитана је могућност квантитативног о

алуминијума из система Al“+–Mn“+ таложењем

*) У раду под истим насловом, Гласник хем. друштва

треба у таблицама исправити проценте у промиле.
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ca 2.50/o aMOHMjaKOM y paCTBopy cmeme xnopnna anyMMHM

ija, maHraHa, muse M aMOHujyma, npu ųeMy ce nonaBarbeM

aMOHHjaKa TaJIOJKH HgNH2 Cl Koju Jlenyje Kao nytþep M xmlpo

nmwnm Tanoxn anyMMHijM. MchTnBaiba cy noxaaana:

l) ,Zla je oôpeÿusarbe anymunujyma us cucülema A13+

-Mn2+ kaanu‘iumamuauo, ezaaklfluo u ôa ce üocûîualce jedno

cu‘ipykum manomcetbem y x/zaômm.

2) fla je sa kaanüluzüatüunno oôpeÿuaarbe anymuuulyma üo

mpeđno ôoàau‘iu HgCl2 y konuuuuu _koia je jeônaka u/w Beha

oô üZeopacke paqynamo Ha mafias/6eme c zoüîoaum üpeûapamom

HgNH2 Cl.

3) ,Zla ie manama/wa konuquna HgClz, koja je üouîaeôna

3a manoucerbe anymuuujyma amonujakou, .Mama 3a 05a ûyaîa

00 konurtune HgNHzCl ûompeône sa I-beZOBO manoxærbe üo

.Mcuîoàu B. [Ho/laje.

Ka'renpa onun'e xeMnje

flomonpuspenuor (þaKyJITeTa flpumbeflo Maja 1952

YHnBepsnTeTa y Beorpany

I I

RESUME

La détermination quantitative d’aluminium par les

combinaisons de mercure

par

5. K. Sušić

La possibilité de la détermination quantitative de l'alumi—

.nium, à partir du système Als+—Mn2+, au moyen d’une préci—

pitation à froid, avec .2,5°/o d’ammoniaque, dans une solution

du mélange de chlorure d'aluminium, du Mn, Hg et d’ammonia

que a été étudiée. En ajoutant l’ammoniaque, il en résulte une

précipitation de HgNHzCl qui agit comme répercusseur et on

précipite l’aluminium par hydrolyse. '

Les essais ont montré que;

l) la détermination de l'aluminium à partir du systéme

Al"’+—Mn2+ est quantitative ét exacte. Elle s'effectue au moyen

d’une seule précipitation, à froid;

2) pour une détermination quantitative de Al”, il est néce's—

saire d'a/outer une quantité de HgCl2 plus grande ou au moins

égale à la quantité calculée théoriquement pour une préczpitation

au moyen de HgNHzCl, préparé d’avance. r
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износи и алкалитет према метилоранжу. Мањи апс

износи развијене запремине угљендиоксида и алкали.

већи однос између ових двеју количина указују на де

рану калцинисану соду, то јест на соду која је дуг

жањем у додиру с атмосфером привукла влагу и уг.

Оксид. Таква сода претставља смешу безводног нат

карбоната (Na,CO,), кристалног монохидрата (Na,CO

и натријумбикарбоната (NaffСО,). С друге стране,

апсолутни износ угљендиоксида, већи алкалитет и

Однос ових величина својствен је модифицираним с

то јест смешама калцинисане и млевене каустичне

које се производе ради задовољења потребе за алка

блажим од каустичне, а јачим од калцинисане соде

бројни односи између запремине ослобођеногугљендис

алкалитета и концентрације појединих натријумових ал

могу графички да се прикажу номограмом (цртеж 1

служи за израчунавање састава модификованих и де

саних сода, као и раствора који се јављају при инд

ској изради и примени калцинисане, каустичне с

бикарбоната натријума. -

Номограм за техничку анализу натријумових

састоји се од апсцисне и ординатне Осовине на кој

означени алкалитет према метилоранжу у милиeкви

ТИМa ( ml# нс ) и запремина ослобођеног угљенди

у нормалним милилитрима по граму супстанце. Осим

двеју осовина које чине правоугли координатни с

уцртане су још пет с означеним параметрима. Ов

осовина чине два троугла с једном заједничком ст

Као параметри појављују се садржаји воде (или .

материја инактивних према разблаженим минералним

линама), натријумкарбоната, натријумбикарбоната и

јумхидроксида.

Параметарске и експлицитне функције унутрашњ

осовина дате су следећим изразима у којима б прет.

процентуални садржај натријумбикарбоната, k натриј

боната, ћ натријумхидроксида, и воде,док а и а озна

угљендиоксид и алкалитет у т"/g односно тval/g.

а) Осовина Н„О—Na,CO,

a –0,1887. k

d—2,1004. k } -

d= 11,131. а; 000- a< 1887

b) Осовина NaHCO,— Н,O

a– 0,1191.(100— v)

d = 2,6512. (100—v) }
d=22.262. a; 000 - a < 11,91
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c) Осовина NaOH–H,O

a=0,2499-(100— v)

d =0,0000 }
d=f(a); 000< a<2499 --

d) Осовина Na,CO,–NaOH -

a–0,0612. h-1887

d= —2,1004. h --210,04 }
d =–34,32. a+857,66; 1887 - a<24,99

е) Осовина Nа,CO,–NaHCO,

a– –0,0696. b-||- 1887

d– 0,5508. b+210,04 }
d= —7,9137. а +359,35; 11,91 < a< 1887

Из цртежа и функција види се даје параметар на осо

винама NaHCO,— Н.,О и МаОН—Н„О садржај воде (или

неактивне материје), на осовини Н„О—Na,CO, садржај на

тријумкарбоната, на осовини Ма,CO,–NaffСО, садржај на

тријумбикарбоната и на осовини Ма,CO,—NaOH садржај

натријумхидроксида. Свака тачка на било којој од унутра

шњих осовина претставља систем од две компоненте.

Карактер смеше или једињења тих двеју компоненти не

може да се прикаже на номограму. Дијаграми који седоби

јају на основу термиске анализе споменутих пет бинарних

система не могу да се замене овим номограмом, али дија

грами и номограм чине целину која омогућава да се гра

фичким путем брзо реше извесни технички проблеми при

раду са смешама и растворима алкалија.

Тачке у троуглима H,O–Na,CO,—NaHCO, и Н,О—

— Na,CO,– NaOH претстављају тернерне системе. Тачке

- првог троугла претстављају овлажене смеше или растворе

калцинисане и бикарбонатне соде, то јест систем вода-на

тријумкарбонат–натријумбикарбонат. Овамо спадају дегра

дисане соде настале од калцинисане или бикарбонатне, као

и раствори који се јављају при изради бикарбонатне и кау

стичне соде. Други троугао садржи тачке које претстав

љају овлажене смеше или растворе калцинисане и каустичне

соде, то јест систем вода-натријумкарбонат–натријумхи

дроксид. У пракси се овакви системи јављају у лужинама

при изради каустичне соде и као производ деградације

каустичних и модификованих сода.

Као резултат испитивањадеградисаних сода или фабри

кационих лужина хемиска анализа даје алкалитет у тval/g

и садржај везаног анхидрида угљене киселине у тl/g под

атмосферским условима. Превођење овог другог податка у

ml/g под нормалним условима може графички брзо да се

2x
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Карактеристичнетачкеномограмазатехничкуанализунатријумовихалкалија

Тадлица2

   

 

 

  

 

 

 

 

ПроцентуалнисаставКоординате

ТивиалниихемискиназивФомла

pipуNaoH„дсе,Ncho3Hzo“жиг„Чад/д

Содабикарбона,натријумхидрокар

бонат,натријум-бикарбонатNaHCOa0,00,0100,00,0-11,90265,10 Калциинсанасода,натријум-карбонатNazCO,ł0,0-100,00,00,018,90210,00

Термонатрит.кристалнинатријум

карбонат,монохидратNazCOs-HzO0,085,50,014,516,10179,40
Натријумкарбонат,хептахидратмашСО3-7НЗО0,045,70,054,38,6096,20

Кристалнасода.натријумкарбонат,

декахидратМа,СО,~10H„00.037,10.062,97,0077,90

Трона,урао.натријумсесквикарбонатМадсоз-Мансоа-анш0,046,937,215,913,30197,20

Каустичнасода,натријумхидроксидNaOHтодододОд25,000,00

Hanuijxunpchun,хептахидратNaOH-7Н,О24,10,00,075,96,050,00

Натријумхидроксил.пентахидратNaOH-5H2030,8_0,00'069,27,700,0:)

Натријумхидроксид,тетрахидратNaOH-4Н,О35,70,00,0-04,33,350,00
Натријумхидроксил.8.5-хидратNaOH-3,5H,O38,30,00,0~01,29,700,00

Натријумхилроксид,дихидратNaOH-2H3052,60,00,047,413,150,00
НатријумхидроксиљмонохидратNaOH-H,009,00,00,031,017,250,00

Sacuhenuрастворикол200)_

натријумхидрокарбоната0,00,08,891,21,0523,15

иатриЈумкарбоната0,017,70,082,33,3537,20
uanuijxunpchuna52,20,00,047,813,050,00

llerpmmpauaсода,Вкаопример0,030,055,015,012,20208,80

Модифициранасода,Акаопример15,070,00,015,016,95146,90

  

  



Таблица3S
OО

Карактеристичнетачкеномограмазатехничкуанализуједињењаамонијака,угљендиоксидаиводе

ПроцентуалнисаставКоординате

ТривијалниихемискиназивФормула

аЛКаЛИТеTCO

(NН.),CO,|NH,HCO,H,Oтиаl/gN-mig

Амонијумкарбонат,кристални-(NH,),CO,-Н,О84200158175019500

АмонијумкарбаматNH,.CO,-NH,123,10,0О,62560285,20

NH,-CO,-NH,-

Амонијумкарбамат-хидрокарбонат-NH,HCO,61,250,30,019,05283.05

АмонијумбикарбонатNH,HCO,(),010000,01265281,60

Амонијумсесквикарбонат(NН.),H.,(CO3)3-H.O35358,1661470245,45

Амонијумкарбанат-дихидрокарбо-(NH,HCO,),.--

нат,амонијум-дехидросесквикар-|

бOHaT.NH,CO,NIH,I.40,76700,0169529280|

Амонијумкарбонат,безводни(NH4),CO.,10000,00,0280231,65

Засићенрастворамонијумкарбона
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I/IsBoų

Ha ocHoBy ananm‘wmor nonarica o amcann‘re'ry npeivia

MeTvmopany n pesynrara racHoBonyMeTpucKor onpeBMBaflza

BeaaHor yrmeHJluchmla Mome cacTaB cMeLua n pacrßopa an

Kannja c MCTHM meTannnM aToMoM (mm aMoHuijoBoM rpynoM)

‚11a ce nspaqyna rpadinlncom meronoM Ha npnicaaannm HOMO

rpamnma. PesynTaT ce noönja öpao c Taqnoiuhy Koja saßncn

011 Bennlmne upTexa. C pasMepaMa 1mval= 1 cm n lml= l mm

nochKe ce TaųHocT on 0,Z°/„.

XeMucKa naóopaTopuja IlpnMrbeno 10 Maja 1952

(Daöpnxe cone leKaBau

ZUSAMMENFASSUNG

Nomogramme zur technischen Analyse von Alkaligemischen

und Laugen

VO“

ALEKSANDAR Mošlć

Die Ergebnisse der nach Schnellmethoden ausgeführten

chemischen Analyse von Alkaligemischen mit gemeinsamen

Metallatom (oder Ammoniumgruppe) lassen sich mittels Nomo—

graphie ermitteln. Die Anzahl der entwickelten Normalmililiter

von gasförmigem Kohlendioxyd und die Alkalität in Miliäqui

valenten ausgedrückt, bestimmen als Ordinate und Abszisse

einen Punkt, von welchem aus drei mit den Funktionsleitern

paralelle Strahlen die prozentuale Zusammensetzung des Gemi

sches angeben. Das erste Nomogramm dient für Lösungen und

trockene oder feuchte Gemische von Natriumalkalien. Punkte/1

und B seien als Beispiele für den graphischen Rechnungsvorgang

dargestellt. Ganz ähnliche Nomogramme werden auch für

Kaliumalkalien und technisches Ammoniumkarbonat aufgestellt,

von welchen das zweite durch Zeichnung Nr. 2 dargestellt ist.

Chemisches Laboratorium der Erhalten am 10 Mai 1952

Soda-Fabrik Lukavac
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4) Hodgman C. D. — Handbook of Chemistry and Physics - Cleve
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5) Te-Pang Hou _ Manufacture of Soda — New York, 1942.

6) Drews K., Geuther T. — Die technischen Ammoniumsalze —

Stuttgart, 1938 — crp. 9—37.





Fizičko-hemiska ispitivanja voda Dunava i Tises)

Od

Tamare Marić -

U vezi sa projektovanjem dunavskog vodovoda za grad

Novi Sad bilo je potrebno da se izvrše sistematska ispitivanja

dunavske vode. Prvi radovi na analizama dunavske vode vršeni

su od godine 1940 do meseca aprila 1941, kada su usled rata

obustavljeni. Te radove je preduzeo po privatnoj inicijativi ing.

M. Mirkov u saradnji sa D-r P. Svarcom. Ove analizesu imale

širi obim od sadašnjih.

Godine 1945 ponovo je pokrenuto pitanje izgradnje novo

sadskog dunavskog vodovoda i stoga su nastavljena istraživanja

dunavske vode. Ovaj rad je bio poveren Hemiskom odelenju

Higijenskog zavoda u Novom Sadu, s tim da se analize vrše

u istom obimu i po metodama kao i redovne sanitarne analize

pijaćih voda. Dopunsko određivanje količinesuspendovane mate

rije vršeno je u cilju pravilnog projektovanja stanice za pre

čišćavanje. Naš rad je otpočeo meseca juna 1947. i traje sve

do danas. Uzorci se uzimaju jedanput nedeljno na mestu pro

jektovanog vodozahvata na levoj obali Dunava na km 1263, tj.

8 km uzvodno od Novog Sada. Od 5. januara 1951 godine

uzorci se uzimaju nizvodno odželezničkog mosta na km 1255,3

odnosno km 1255,4, a u vezi sa parcijelnom izgradnjom vodo

voda, koja je već u toku. -

Nema sumnje da ova ispitivanja, koja su vršena povodom

izgradnje novosadskog dunavskog vodovoda, imaju.i širi zna

čaj za privredu i za higijenu. Zato su marta 1950 godine

otpočela i ispitivanja vode iz Tise kod Bečeja, na desnoj obali

kОd km 73.

Koliko je nama poznato, ovo su prva sistematska ispiti

vanja voda Dunava i Tise na našoj teritoriji. S togasmatramo

da će publikacija glavnih rezultata ovih analiza biti od interesa

za stručnjake koji se bave ovim pitanjima.

----

-

-{- +

Našim fizičko-hemiskim analizama obuhvaćene su:

1) Temperatura vode u C“, 2) Boja, miris i ukus vode,

i 3) Suspendovane materije— mg/l, 4) Suvi ostatak — mg/l,

*) Saopšteno na Drugom savetovanju hemičara NRSrbije7-Х-1952g.
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5) Nitriti— NO," u mg/l, 6) Nitrati— NO," u mg/l, 7) Amoni

jak— NIH, u mg/l, 8) Нloridi— Cl” u mg/l, 9). Gvožđe—Fe

u mg/l, 10) Utrošak kalijumpermanganata u mg/l, 11) Alkalini

tet kao CaCO, u mg/l, 12) Ukupna tvrdoća u nem. stepenima,

13) Sulfati—SO." u mg/l (povremeno), 14) Zareni ostatak u

mg/l (povremeno), 15) pH (povremeno).

Određivanje rastvorenog kiseonika i slobodne ugljene

kiseline nije vršeno obzirom na veliku udaljenost mesta uzi

manja uzoraka vode.

Uzimanje i prenos uzoraka dunavske vode vršio je Pro

jektni zavod A. P. Vojvodine u Novom Sadu. Uzorke vode iz

Tise dostavljala je Vodna zadruga u Bečeju. Uzorci su stizali

u laboratoriju na sam dan uzimanja i odmah uzimani u rad.

Za pojedina određivanja primenjivali smo poznate propi

sane metode za analize pijaćih voda i to:

1—Podatke o temperaturi vode Dunava dobijali smo od

Kapetanije pristaništa u Novom Sadu, a za Tisu od Vodne

|- zadruge u Bečeju.

|- 2—Suvi ostatak određivali smo isparavanjem 100 ml pro

сеđene vode u zdeli od porcelana i sušenjem istog za vreme

Od 3 sata na 105°C. |

3—Nitrite smo određivali pomoću zink-jod-skrobnog |

IraSt\WOra. Ф. |

4—Na nitrate je prethodno kvalitativno ispitivano sa |

diphenylaminom, a u pozitivnom slučaju kvantitativno pomoću

brucina sa Hellige-komparatorom. |

5—Amonijak je određivan sa Nesler-ovim reagensom

pomoću Hellige-komparatora.

б— Hloriae smo određivali titracijom sa rastvorom nitrata

srebra.

| |- 7.— Gvožđe je određivano pomoću kalijumrodanida sa

| __ Hellige-komparatorom. --

| __ 8—Utrošak kalijum-permanganata, po metodi Kubel

| __ Tillman-a. |

9—Ukupna tvrdoća, po metodi Warta-Pfeiffer modifi- |

kovanoj prema američkim standardnim metodama za analize

pijaćih voda.

10— Alkalinitet je određivan titracijom sa rastvorom sum

porne kiseline n/50.

11— Sulfati su određivani po Winkler-ovoj metodi.

12—Određivanje pH je vršeno sa Hellige-komparatorom.

Za projektovanje vodovoda potrebno je bilo tačno pozna

vanje kretanja količine suspendovane materije u rečnoj vodi.

Naši propisi ne sadrže odgovarajući način za ovo određivanje. --

Stoga smo u toku rada sami izradili metodu za gravimetrisko |

određivanje suspendovane materije u rečnoj vodi, koju detaljno

opisujemo.

| |

___ - ,
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Prethodno se suši kvantitativni filtar za vreme od 3 sata,

u staklenom Sudu za vaganje sa poklopcem, u sušioniku na

105°. Zatim se filtarhartija zajedno sa staklenim sudom važe na

analitičkoj vagi. Kroz tako spremljenu filtarhartiju procedi se

jedan litar rečne vode (ceo uzorak). Na kraju se boca više

puta ispere destilisanom vodom kako bi se sa nje sprali even

tualni ostaci suspendovane materije. Ova voda se takođe pro

pušta kroz filtar, ali u drugi sud, jer se proceđena rečna voda

upotrebljava za ostala određivanja koja su napred pobrojana.

Na kraju se filtarhartija, na kojoj se nalazi sva suspendo

vana materija, više puta ispere destilisanom vodom. Na taj se

način iz filtarhartije otstranjuju sve rastvorene soli rečne vode,

koje su se nalazile u vodi upijenoj u filtarhartiji prilikom

сеđenja.

Ovako ispran filtar stavlja se ponovo u isto staklo za

vaganje i suši 3 sata u sušioniku na 105". Nakon ohlađenja

fltra u eksikatoru, vrši se vaganje na analitičkoj vagi zajedno

sa staklom.

Razlika u težini stakla sa filtrom posle i pre сeđenja

pretstavlja težinsku količinu suspendovane materije u jednom

1itru rečne vОde. -

Proces ceđenja jednog litra rečne vode je dosta dugotra

jan. Naročito voda iz Tise u izvesnim slučajevima sadrži mno

go finoga mulja, koji delom prolazi kroz filtar. Kodponovnog

сеđenja već istaloženi mulj na filtru površinskim silama takođe

deluje kao filtar i zadržava jedan deo mulja koji je kodprvog

сеđenja prošao kroz filtar. Bilo je slučajeva da smo vodu iz

Tise kroz isti filtar ponovo propuštali i po tri put m, da bi po

stigli odgovarajuću bistrinu vode.

Da bi skratili vreme сeđenja na polovinu, pokušali smo

podeliti litar vode sa muljem na dva jednaka dela, uz prethodno

energično mućkanje uzorka. Međutim, iako je u većini sluča

jeva uspela i podela suspendovane materije na dva jednaka dela,

kontrolom smo utvrdili, da je bilo slučajeva, naročito ako je

suspendovana materija sadržavala i grube čestice peska, da je

nemoguće uvek izvršiti i tačnu podelu suspendovane materije.

Rezultati kontrole o podeli suspendovane materije na dva jednaka

dela kod nekoliko uzoraka dunavskih voda

В Dat Susp. mater. Susp. mater.

roj atum u prvih 500 ml | u drugih 500 ml Razlika

analize analize u mg/l u mg

105 27–4–49 50,5 55,2 4,7

109 26–5—49 119,0 121,0 2,0

133 16—11—49 25,5 19,5 6,0

173 13–9–50 19,5 19,65 0,15

181 9—11–50 583 54,2 4,1

214 12—7—51 37,6 46,6 9,0
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Posle ovih pokušaja tačne raspodele suspendovane

rije, koji, kao što se iz prednje tabele vidi, nisu uspeli, o

smo, da se kod svih uzoraka vode iz Dunava i iz Tis

сеđenje celog litra.

Na kraju primećujemo, da se suspendovana materij

nih voda sastoji iz mineralnih i organskih čestica. Iako i

važno poznavati odnos između mineralnog i organsko,

suspenzije, što bi se moglo utvrditi žarenjem suspenc

materije, mi to nažalost, iz tehničkih razloga, nismo

vršiti.

Sva naša određivanja odnose se, ne na sirovu, ne

сеđenu rečnu vodu. Prema tome, naročito što se tiče g

naši rezultati ne daju potpunu sliku. Naime, veliki deo g

u sirovoj rečnoj vodi vezan je za suspendovanu materiju,

kao adsorрtivni kompleks. Jedan deo gvožđa je rastvoren

kao fero-jedinjenje. Ova fero-jedinjenja za vreme stojani

i kod mućkanja oksidišu se i pretvaraju u nerastvorljiv

jedinjenja koja se pri ceđenju zadržavaju većim delom na

Celokupno gvožđe pak u sirovoj vodi, pre сeđenja,

vršili. Međutim pošto se u vezi sa izgradnjom vodovoda

o oceni kvaliteta vode nakon prečišćavanja, gdese najve

gvožđa zadržava u taložniku ili na filtrima, smatrali smo

naše određivanje gvožđa u proceđenoj vodi bliže onoj k

gvožđa, koju ćesadržavatiprećišćena dunavskavoda uvodi

Spomenuli smo da na mestu uzimanja uzoraka rečni

nismo mogli određivati slobodni CO, niti smo to određ

vršili u uzorku vode za vreme analize. Stoga nam nisu i

te promene sadržaja slobodne CO, u reci na dan uz

uzorka, odnosno u samom uzorku kod analize. Isto tako

mogli utvrđivati ni promene nastale tokom vremena u he

ravnoteži uzorka vode, a naročito promene u alkalini

karbonatnoj tvrdoći, koje su usko vezane sa sadržaje

bodne CO, (poznata Tillman-ova tabela). Po ovoj tabe

primer, kod sadržaja od б mg/l slobodne CO, karb

tvrdoća iznosi 8,28 nem. step., a kod slobodne CO, o

mg/l karbonatna tvrdoća je 10,6 nem. step.

Pored određivanja suvog ostatka na 105° C, vršil

krajem 1947. i početkom 1948 godine u 13 uzoraka i (

vanje žarenog ostatka dunavske vode, radi dobivanja or

cione slike o odnosu između mineralnog i organskoj

suvog ostatka. U donjoj tabeli navodimo rezultate iz 1

raka dunavske vode.

Kao što se vidi iz gornje tabele, gubitak žarenje.

dunavskih voda je prilično velik i kreće se od 24%, do

ispranog ostatka.

Izvršili smo osim toga u više mahova uporedno c

vanje suvog ostatka ceđene i neproceđene dunavske V

istog uzorka, u nameri da ovom metodom olakšamo r
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određivanju suspendovane materije. Navodimo nekoliko poda

taka ovih određivanja i količine susp. mater. određene filtracijom.

D Suvi Ž - Razlika Razlika

оan ostatak na areIl1 između u 9/o od

uzimanja 1050 С Ostatak 2 i 3 SUIVOCI

uzorka u mg l u mg/l u mg ostatka

1 2 3 4 5

6-IX-47 190 124 66 35

16-IX-47 206 128 78 38

19-IX-47 194 109 85 44

. 30-IX-47 202 107 95 47

8-Х-47 203 129 74 36

30-Х-47 221 168 53 24

24-XI-47 263 164 99 38

12-XII-47 214 105 1()9 51

18-III-48 220 138 82 37

23-III-48 218 144 104 48

Iz gornje tabele se vidi da u izvesnom broju slučajeva nije

bilo razlike u rezultatima količine suspendovane materije odre

dene uporedo na dva načina. Međutim u nekim slučajevima su

se pokazale osetne razlike. Usled toga smo kod svih određi

vanja suspendovane materije radili po napred opisanoj metodi

tj. ceđenjem celog uzorka vode.

Suvi ostat. l. Suvi ostat. -- Suspend. -

Datum proceđene |neproceđene nim materija radi
rana vode vode in:: Određena иri
11ZOT"Ka u mg/l u mg/l 1 сеđenjem 1

1 2 3 4 5 6

3-VII-47 237 327. 90 90 ()

9-VII-47 161 227 66 66 ()

11-VII-47 157 295 138 138 ()

22-VII-47 179 331 152 152 0

24-VII-47 187 288 101 101 ()

30-VII-47 196 290 94 94 0

16-VIII-47 158 256 98 98 ()

19-IX-47 194 276 82 57,8 --24,2

26-IX-47 194 261 67 47,2 +20,2.

30-IX-47 202 257 55 49,4 -- 5,6

Sto se tiče metoda za određivanje ostalih sastojaka, skre

cemo pažnju na nedostatke rada za Hellige-komparatorom.Ovde

je u pitanju određivanje gvožđa, nitrata i amonijaka. Ovi sa

stojci nalaze se u rečnim vodama u vrlo malim količinama i

njihove fluktuacije se kreću u uskim granicama. Promene u

pH vrednosti su takođe male.

Za sva ova određivanja upotrebljavali smo Hellige-kom

parator čiji su stupnjevi preveliki za ove male vrednosti.

Osim toga neke industrije su jako osetljive i na najmanje koli

čine pomenutih sastojaka, a naročito gvožđa. Stoga za naše
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svrhe ne odgovara primena Hellige-komparatora. Isto t

grafički prikaz ovako dobivenih rezultata ne pruža vernu

kretanja tih sastojaka. Ovde bi došle u obzir preciznije m

a eventualno primena elektrofotometra.

Do kraja godine 1951 izvršili smo 234 analize dun

vode kod Novoga Sada, i 91 analizu vode iz Tise kod B

Tablica 1

Analize dunavskih voda kod Novog Sada za godinu 1951

E S” Datum “: туа- 5: S. g: S. šio s ššS је :
Tr: ZСl. | pi- = s. -- cr: S :

СС 5 CITl Со g= = • a s |= S =e s ja 5

188 | 5–1 |292–271|+1 +3 | 282 | 241 | 14,6 | 159 | 10,5

189 |12–1 | 184.–176| --3 -- 8 | 18,4 | 288 11,1 | 169 11,2

190 |18–1 | 145—148| --3 – 2 || 29— || 282 11,1 | 178 12,0

191 ||26–1 | 176–206| +3 -- 7. || 30,7 | 266 10,0 | 183 11,6

192 1–2 |292–300| --2 --2 | 42,6 | 242 14,0 | 149 9,8

193 || 8–2 57,2 | 283 | 10,1 | 160 | 10,6

194 | 15–2 |252–254| +-5 –-2 273 9,8 | 167 12,5

195 |22–2 |294–304| +5 + 5 142 9,9

196 1–3 |323–327|+5–0,2| 333 | 250 80 | 147 9,7

197 9–3 |322–308| +5 +8 | 15,6 | 286 10,1 | 158 10,5

198 |15–3 |308–315|+6 +5 | 30,0 | 301 10,0

199 |24.–3 |363–379|+7 +8 | 40,8 | 295 9,6 | 145 10,6

200 |29–3 |429–435|+7 +10| 44,4 | 270 8,6 | 140 10,2

201. || 5–4 |440–442|+7 20,0 | 270 9,6 | 150 | 8,9

202 |13—4 |442–435|--10+7 22,0 | 242 8,6 | 140

203 |24–4 |352–340|+11+-8 |185,0 | 233 16,1 | 165 8,7

204 | 3–5 |354—363|+15+13| 55,0 | 241 7,6 | 140 8,0

205 . 10–5 |386—390| +16+19| 63,3 | 213 7,1 | 123 78

206 |17–5 |452–469| +9+10|1338 | 202 7,1 | 108 7,2

207 |24–5 |554—550| ––16–-18 197 | ... 8,1 | 130 7,6

208 |31–5 |482–472| +19+15| 230 | 208 | 10,1 | 136 | 8,2

209 7–6 |480–486| .--18+-18| 134,0 | 122 8,1 | 114 6,8

210 |14–6 |488—496| .--18+18| 30,3 | 174 7,1 | 122 7,9

211 |22–6 |544–545| +22-I-18| 79,8 | 214 12,1 | 125 7,4

212 |28–6 |515 501|+22-- 19| 183,1 | 178 19,6 | 119 7,4

213 5–7 |473–461|+20+23| 78,1 | 171 6,1 | 133 7,5

214 |12–7 |341—327| +23+26| 93,3 | 184 6,6 | 133 8,0

215 |19–7 |296–302|+24+19|110,9 | 193 6,6 | 127 8,4

216 |27–7 |388–386|+20--16|127,4 | 198 6,6 | 120 6,9

217 2–8 | 365–368|+21+21| 71,4 | 198 6,2 | 130 8,7

218 | 9–8 |303—290 |+24+30| 742 | 210 | 6.7 | 132 | 87

219 |16–8 |243–244|+22+15|104,7 | 212 6,7 | 135 | 10,6

220 |23–8 |237–240|+21+-18| 75,2 | 238 6,7 | 143 10,6

221 |30–8 |189–180|+23--21| 87,0 | 217 10,0 | 135 10,6

222 | 6–9 |150—144| --22--22| 20,0 | 202 6,6 | 158 9,5

223 |13–9 | 127—123| --22--23| 21,9 | 219 7,1 | 147 8,8

224 | 4–10| 96–100|--16+18| 920 | 228 8,1

225 | 10–10|109–110||-||- 13+10| 71,5 | 196 9,1

226 |18–10| 52— 49 |+10 +8| 652 | 258 | 10,3 | 172 | 126

227 8–11| 40— 49| +9 +9|1786 | 267 22,5 | 164 10,3

228 | 15–11 | 95–105|+ 10 +9| 28,0 | 243 11,1 | 162 9,5

229 |21–11 | 162—150| --9 —-5| 91,5 | 247 19,1 | 153 9,8

230 |28–11|146—154| +8 –2|3122 | 222 7,1 | 145 8,2

231 5–12||142—133| +6 +4| 14,8 9,1

232 | 12–12| 135—136| +5 –2 5,1 | 272 9,1 163 8,7

233 |20–12| 116–110| --3 –5 6,1 | 270 10,1 | 170 9,2

234 |26–12| 133–132| +2 -- 1 10,1 | 173 9,6
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Nažalost nismo u mogućnosti iz razloga tehničke prirode ovde

izneti sve rezultate brojnih analiza. Ograničavamo se samo na

prikaz u tabelarnom iskazu rezultata analiza za godinu 1951,

kako za Dunav tako i zaTisu. Ujedno dajemo i grafički prikaz

važnijih određivanja dunavske vode za istu godinu na sl. 1.

Tablica 2

Analize vode iz Tise kod Bečeja za godinu 1951

 

S S := To vode |- ---- se a. ; I.: -

5. S ; ; s | 55, S. |S -| - -|:=S -| 3-4; “ | 5 S. -

& = |Datum| E 3 S | i vazd. | Si | 83 S. |S SE | E_S || Е. g|EŠ S

a = 33 Т |EEE| == ==3 = 35 EEEE

40 3–1 –349|+ 2+ 4| 309,1| 218 | 11,1 85 5,1 | 17

41 |10–1 | 185–160|+ 2+ 5| 1530| 202 | 15,1 95 59 | 15,1

42 | 14–1 88— 78|+ 3+ 3| 1289| 211 19,6 | 108 7,1 | 13

43 |24–1 40—44| + 2+ 1 | 115,5| 235 | 22 118 7,1 | 11

44 |31–1 96–94|+ 2+ 6| 378| 246 | 28 116 67 | 10

45 7—2 | 134—137|+ 3+ 7| 1612| 265 | 24 118 5,7 | 11

47 |21–2 | 114–119|+ 4+ 6 101 67

48 |28–2 | 218–232| + 4+ 2| 442,9 15,1 93 60

49 | 7–3 | 334–350|+ 5+10| 106,4| 208 | 130 | 78 22

50 | 14–3 | 278–280|+ 6-I-13| 333 240 14,0 16

51 |21–3 | 338–340|+ 8+ 7| 382 171 100 80 84 | 11,0

52 |27–3 | 386–397| + 7+ 8| 4550| 210 | 13,6 | 100 72 | 140

53 | 4–4 | 380–375|+ 9+ 8| 1870| 203 | 12,1 | 110 | 56 | 12

54 | 11–4 | 405.–400| +12+11 188 | 11,1 90 56 | 11

55 |18–4 | 367—378|+12+16| 480 173 12, 1 90 4,4

56 |25–4 | 342–324|+11+16| 225 | 174 | 146 | 90 | 50 | 11

57 3–5 347|+14+ 14 | 32 178 15,6 90 5,0

58 |10–5 | 280–276|+16+14| 1468| 185 | 146 87 56 | 28

59 | 16–5 | 354–390|+14+13| 3249| 187 10,6 89 5,6 | 19

60 |23–5 | 478–496|+17+24| 4604| 164 | 106 | 86 | 57 | 14

61 | 30–5 | 478–455| --18+19| 271,4 171 | 15,1 | 98 | 56 | 17

62 6–6 323|+18+16| 2247| 130 | 140 97 52 | 17

63 |13–6 | 289–280|+19-I-25| 640,7| 204 | 19,6 | 112 68 | 14

64 |20–6 | 321–345|+23+28| 1877| 343 15,1 | 123 69 | 27

65 |27–6 | 280–278|+23+18| 2064| 211 16,1 | 113 67 | 16

66 4–7 | 264–258| +23+27| 273 197 | 20,1 | 113 66 | 13

67 |11–7 | 176—152|+24+30| 282 211 18,1 | 114 67 | 13

68 | 18–7 66— 60| 126--23| 1372| 251 280 | 152 92 | 13

69 |25–7 | 62–78| +24+24| 1280| 275 | 240 | 137 | 86 | 20

70 1–8 | 110–104|+22+21 | 90,6| 263 | 310 | 136 86 | 24

71 8 - 8 +25+28| 2303| 258 | 370 | 140 82 | 12

72 | 15–8 24– 0|+24+22| 110,6| 252 | 370 | 145 85 | 16

73 |22–8 | 10– 8|+22+22 i 2184| 256 + 32,5 | 118 7,5 | 17

74 |29–8 40– 38|+24+28| 217 258 | 36 145 85 | 17

75 5–9 | -22— 24|+23+21 | 234 250 | 125 69 | 14

76 |12–9 | -56— 61 | +23+21 234 | 270 | 134 79 | 18

77 |19–9 | -94— 98| +18+21 268 16

78 |26–9 |—110–108|+16+18| 1046| 298 11

79 3–10|—117.–115| +16+12| 51,0| 278 17

80 9—10 – 40|+13+ 9| 1080| 218 | 31,5 | 176 84 | 17

81 |17–10| -98–114| +11+11 | 428| 257 | 372 | 131 10,4 | 16

83 |31–10|—160–160|+ 8+ 9| 56,2| 296 | 44,1 | 153 | 11,2 | 15

84 6–11|—160—162 170| 317 | 46,1 | 189 | 112 | 19

85 | 13–11|—125–124|+11+19| 29,8| 293 | 440 | 164 9,8 | 14

86 |20–11| -46–34|+ 9+23| 18,1| 231 | 490 | 159 | 10,6 | 15

87 |27–11| -42– 50|+ 7+10| 374| 227 | 390 | 151 | 8,9 | 12

88 4–12| -40— 35|+ 5+ 8| 24,4 265 17

89 | 12–12 404| 260 | 32,5 | 162 70 | 13

90 |18–12| -31– 24|+ 2+11| 375| 270 | 40,5 | 133 69 | 15

91 |25–12| -79–81 0 0| 270| 250 | 277 | 116 58 | 12
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U ovim tablicama nisu uneti rezultati određivanja za gvožđe,

nitrite, nitrate, amonijak, sulfate i pH vrednost. Ove podatke

nismo uneli u tablice niti u grafički prikaz zbog obima ovog

članka, a osim toga ta određivanja, kao što je napred spome

nuto, ne daju vernu sliku o kretanju odgovarajućih sastojaka.

Isto tako nismo uneli u gornjetablicesvakodnevne podatke

o vodostaju reke, temperature vode i vazduha, iako raspola

žemo sa njima, nego su uneti samo odgovarajući podaci na

dan uzimanja uzoraka. -

Iz gornjeg grafičkog prikaza se vidi skoro uporedo kre

tanje tvrdoće, alkaliniteta i suvog ostatka (v.sliku 1). Potvrđuje

se osnovno pravilo, da suvi ostatak i tvrdoća sa alkalinitetom

imaju veće vrednosti kod malih voda i obrnuto manje vred

nosti kod velikih voda reke. Ističemo još, da često i paralelno

sa porastom suspendovane materije ide i porast hlorida. Treba

napomenuti, da se maksimalne vrednosti suspendovane materije

ne javljaju pri maksimalnom vodostaju reke, nego redovno pri

naglijem porastu vode. Interesantno je pratiti uporedo promene

temperature vode i vazduha. Dok je karakter linije temperature

vazduha nemiran, sa velikim fluktuacijama, dotle grafikon tem

perature vode pruža mirniju sliku sa malim talasanjem.

. Gornje tablice i grafički prikaz date su samo za jednu

jedinu godinu i ne sadrže sva određivanja.

Želeli smo da i pored ovog nepotpunog iznošenja rezul

tata analiza damo glavne karakteristike kretanja svih sastojaka

u vodama Dunava i Tise, u celom razdoblju našeg rada na

ispitivanju. U tu svrhu sastavili smo i za Dunav i za Tisu

tabelarni i grafički pregled fluktuacija svih određivanih sasto

jaka, i to posebno za letnja i zimska polugodišta i napokon

dajemo u tablici apsolutne minimume i maksimume odnosno

amplitude za iste u celom radnom razdoblju. Na taj način

nadamo se da smo uspeli da donekle popunimo praznine i ne

potpunosti iznašanja podataka u tablicama i grafičkom prikazu

ovog članka.

Izneli smo posebno amplitude pojedinih sastojaka voda

1)unava i Tise, u letnjim i zimskim polugodištima, obzirom na

interese poljoprivrede, a taj način obrade podataka koristan

je i za industriju i privredu uopšte kao i za higijenu.

Tablica 3

Minimumi, maksimumi i amplitude pojedinih sastojaka dunavske vode u

letnjim i zimskim polugodištima i u celom razdoblju

od juna 1947. do kraja 1951. godine

Letnjefluktuacije Zimske fluktuacije Apsolutne fluktuacije

april–septembar oktobar–mart 1947.–51

God. Maks. Minin. Ampl. God. Maks. Minim. Ampl. Maks. Minim. Ampl

S u v i o s t a t a k mg/l

1947 237 130 107 1947–48 267 203 64

1948 272 134 138 1948–49 300 206 94

3 Гласник хемиског друштва
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S u v i o s t a t a k mg/l

1949 228 179 49 1949–50 318 221 97

1950. 256 135 121 1950-51 288 177 1 11

1951 301 122 179 1951-52 272 196 76

301 122 179

H. 1 o r i d i mgil

1947. 13,3 5.8 7,5. 1917-48 10,7. 6,2 4.5

1948 11.6 3.7 7.9 1948–49 13,0 52 7.8

1949 10,0 6,0. 4.0 1949–50 1 1.6 7,6 4.0

1950 1 1.6 4.6 70 1950-51 14 6 8,1 6.5

1951 19,6 6.1 13,5. 1951-52 22,5. 7.1 15,4

22.5 3.7 18.8

A 1 k a l i n i t e t mg/l CaCO,

1947 235 122 113 1947–48 170 134 36

1948 156 110 46 1948-49 200 139 61

1949 146 116 30 1949–50 171 140 31

1950 157 100 57 1950-51 183 | 42 41

1951 165 108 57 1951-52 174 145 29

235 1U0 135

C e 1 o k u p n a t v r d o ć a u nem. step.

1947. 13,7. 5,9 7,8. 1947–48 11,9 63 56

1948 10,6. 6.8 38 1948–49 13,4. 9.1 4.3

1949 9.6 6,6. 30 1949–50 12,5 89 3 6

195() 11.2 63 4.9 1950–51 12,5 8,7 3.8

1951 1().6 7.2 34 1951-52 12,6 8,2 4.4

13,7 5.9 7.8

P o t r o š n j a KMnO,mg l

1950 30 14 16 1950-51 47 18 29

1951 32 17 15 1951-52 35 24 1 1

47 14 33

S u s p e n d o v a n a m a t e r i j a mg l

1947. 185 39 146 1947–48 110 30 80

1948 265 16 249 1948–49 109 5 1 () 1

1949. 238 18 220 1949–50 220 13 207

1950 149 29. 120 1950-5 | 300 18 282

1951 183 20 163 1951-52: 312 4.6. 307.4

312 -4.6 307.4

Prim. Letnje polugodište 1947god. obuhvata samo

mesece juni-septembar.
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Tablica 4

Minimumi, maksimumi i amplitude pojedinih sastojaka vode iz Tise u

letnjim i zimskim polugodištima i u celom razdoblju od

marta 1950 do kraja 1951 godine --

Letnje fluktuacije Zimske fluktuacije Apsolutne fluktuacije

april–septembar oktobar—mart 1950– 1951

God. Maks. Minim. Ampl. God. Maks. Minim. Amb1. Maks. Mlnim. Amp1.

S u v i o s t a t a k mg/l

1950 328 174 154 1950-51 265 164 101

1951 . 343 130 213 1951-52 317 218 99

343 99 244

H 1 o r i d i mg/l

1950 49 1 1 38 1950–51 53 10 43

1951 37 1 1 26 1951-52 49 27 22

------- ---- 53 10 43

A 1 k a l i n i t e t mg/l CaCO,

1950 169 84. - 85 1950–51 180 77 103

1951 152 86 66 1951-52: 189 1 1 1 78

189 7:7 112

C e l o k u p n a t v r d o ć a u nem. step.

1950. 10.

1951

5.4. 1950–51 11,2. 3.9 | 7.35.0

4.4 4.8 1951–52 1 1.2 5.8 5.4

11.2 3,9 7.3

P o t r o š n j a KMnO,mg l

1950 33 7 26 1950-51 46 1() 36

1951 28 11 17 1951-52: 38 12 26

46 10 36

S u s p e n d o v a n a m a t e r i j a mg/l

1950 435 22 413 1950-51 1028 14 1014

1951 640 32 608 1951-52 151 17 134

1028 14 1014

U tablicama 3 i 4 izneti su podaci fluktuacija pojedinih sasto

jaka Dunava i Tise. Ove fluktuacije dali smo i u grafikonima,

jer samo na taj način dolaze do markantnog izraza ova kre

tanja sastojaka, a specijalno razlike u karakteru reka Dunava

i Tise.

Grafički smo obradili samo važnije sastojke i to suvi

int i suspendovanu materiju, a zatim alkalinitet i celokupnu

tVrdС)ĆU.

3ж
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Smatramo, da su sa ekstremnim vrednostima sastojaka u

tabelarnom i grafičkom prikazu date glavne karakteristike

dinamike suspendovane materije i hemizma Dunava i Tise.

Posmatrajući ove prikaze dolazimo do ovih zaključaka:

-- гимsко рошворište

LETМЛА ДОДUGOD/STE -
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Sl. 2 – Ekstremne vrednosti suspendovane materije u letnjim i zimskim

polugodištima u vodama Dunava i Tise

- гмзио дошsоaše
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Sl. 3— Ekstremne vrednosti suvog ostatka u letnjim i zimskim

polugodištima u vodama Dunava i Tise

1) Velika je razlika u količini suspendovane materije

Dunava i Tise. Dok su ekstremne donje vrednosti podjednake

na obe reke i vrlo male, jer se reke kod malih voda skoro

potpuno izbistre, dotle su maksimumi suspendovane materije

znatno veći kod Tise nego kod Dunava. Ove maksimalne vre

dnosti su na Tisi preko tri puta veće od maksimalnih vrednosti
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na Dunavu. Linija letnjih maksimuma na Dunavu je mirnija

nego linija zimskih maksimuma. Uopšte su na Dunavu zimske

amplitude veće od 1etnjih. Za Tisu nemamo još dovoljno

podataka.

ер zмsко дошsоašir

LETMJE. D0/UG00/57:

0 S

Q) SS \v. N. - |- м

S S, š. š š š $ š š.

Sl. 4. — Ekstremne vrednosti alkaliniteta u letnjim i zimskim

polugodištima u vodama Dunava i Tise

LETNJE рошsoo157E Z/MSKO DOLUGOO/57'E

š

N. со Q, CS

»Sr »Sj Уг,

$ š š Š š

Sl. 5– Ekstremne vrednosti ukupne tvrdoće u letnjim i zimskim

polugodištima u vodama Dunava i Tise

2) Kretanje suvog ostatka i kod Dunava i kod Tise je

mnogo mirnije nego kretanje suspendovane materije. Zimski

maksimumi i minimumi su veći od letnjih. Amplitude i zimi i

leti su relativno male jer se minimumi stalno kreću iznad po

lovine do dve trećlne maksimuma. U vodi iz Tise u toku Od

dve godine letnje amplitude su veće od zimskih.

3) Donji zimski ekstremi alkaliniteta su kod Dunava

prosečno veći nego letnji. Gornje zimske vrednosti su takođe

većinom veće nego letnje. Amplitude se kreću u relativno

--------- -rrrrr an a'-------- ======њЕњЕвангентнiАНаган
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uskim granicama jer su minimumi većinom iznad dve trećine

maksimuma. Za Tisu nema dosta podataka, ali se vidi da su

amplitude alkaliniteta kod Tise prilično veće nego kod Dunava.

4) Donje granice celokupne tvrdoće kod Dunava su veće

zimi nego leti, a isto tako i gornje vrednosti. Prema tome su

na Dunavu zimske amplitude tvrdoće veće od letnjih amplituda.

Maksimumi kod Tise su nešto manji nego na Dunavu, a mini

mumi znatno manji nego minimumi dunavskih voda. Prema tome

se može reći, da su vode iz Tise mekše od dunavskih voda,

ali su amplitude tvrdoće voda izTise veće odfluktuacija dunav

skih voda.

Za amonijak, nitrite, nitrate i gvožđe navodimo samo

ekstremne vrednosti u celom radnom razdoblju kako za Dunav

tako i za Tisu.

Amonijak— NIH, kretao se u vodama Dunava i Tise od

О,1 mg/l do 0,7 mg/l. U najvećem broju uzoraka količina amo

nijaka iznosila je 0,2 mg/l.

Nitriti— NO,” sa metodom koju smo primenjivali nisu

mogli biti dokazani ni u tragovima ni u jednom uzorku dunav

ske vode ili vode iz Tise. Minimalna količina koja se ovom

metodom mogla odrediti iznosi 0,05 mg/l. Prema tome se vidi

da se i na Dunavu i na Tisi nitriti kreću u niskim granicama

i nikad ne dostižu ni količinu od 0,05 mg/l.

Nitrati— NO,” određivani su u dunavskoj vodi u toku

1951. godine, i kretali su se od 2,5 do 25 mg/l. U istoj godini

u vodama Tise javljali su se nitrati od 4 do 25 mg/l. Primeću

jemo da se sa primenjenom metodom mogla odrediti minimalna

količina nitrata od 2 mg/l.

Potrebno je pomenuti, da je bilo dosta uzoraka vode iz

Dunava i Tise u kojima nije bilo ni tragova nitrata.

Gvožđe-- Fe se kretalo u dunavskim vodama Od 0,05 do

О,4 mg/l, a u vodama Tise od 0,05 do 0,2 mg/l. Ovi podaci

imaju samo orijentacioni karakter jer primenjena metoda ne

daje precizno određivanje tako malih količina gvožđa koje

sadrže vode Dunava i Tise.

Uzgred pominjemo, da smo povremeno vršili posmatranja

i identifikaciju mikrobiološkog sveta u Dunavu i Tisi. Sma

tramo, da bi i u ovom pravcu trebalo pokrenuti sistematski

istraživački rad, radi upoznavanja mikrobiološkog sveta naših

reka.

Kao što je pomenuto, radovi na projektovanjn dunavskog

vodovoda za grad Novi Sad bili su neposredni povod za siste

matska ispitivanja dunavskih voda. Ovaj naš rad se proširio

kasnije i na ispitivanje vode iz Tise u vezi snabdevenja poti

skih gradova sa vodom, kao i u vezi sa izgradnjom kanala

Dunav-Tisa-Dunav.

U toku ovog dugogodišnjeg rada sve je više dolazio do

izražaja širi značaj dobivenih rezultata kako za higijenu tako i
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za privredu. Stoga će ova opsežna materija biti svestranoi

detaljno obrađena u zasebnoj publikaciji u kojoj c'e biti izneti i

svi rezultati izvršenih analiza.

U uskom okviru ovoga članka mi smo pokušali da damo

samo opšti prikaz načina rada i primenjenih metoda, a ujedno,

koristeći se ovim podacima, da iznesemo dosadašnje ekstremne

vrednosti u dinamici hemizma i suspendovane materije i na taj

način pružimo glavne karakteristike voda naših reka Dunava

i Tise. '

Higijęnskí Zavod Primljenol jula 1952

ovi Sad

r r

RESUME

Les analyses physico-chimiques des eaux du Danube

et de la Tissa

par

TAMARA MARITCH

Les premières analyses systematiques des eaux du Danube

ont été' commencés en vue du projet de conduite d’eau muni

cipale de la ville de Novi Sad. Les echantillons d’eau ont étê

prises à 8 km en amont de Novi Sad à km 1263.

Parallelement nous avons fait des analyses des eaux de la

rivière Tissa à km '13 prés de la ville de Bečej.

Les travaux pour les eaux du Danube ont été commencés

au mois de juin 1947 et pour les eaux de la Tissa au mois de

mars 1950. Jusqu’a la fin de l’année 1951 nous avons fait 234

analyses des eaux du Danube et 91 analyses des eaux de la

Tissa.

Ces analyses ont été effectuées d’après les prescriptions et

methodes existantes pour les analyses des eaux potables. Pour

déterminer les substances en suspension nous avons été obligées

de recourir à une methode speciale dont nous donnons ici la

déscription.

Nos analyses renferment les déterminations suivantes:

1) Temperature de l’eau en C”, 2) Couleur, odeur et gout

de l’eau, 3) Les substances en suspension en mg/l, 4) Le rési

du sec a 105° en mg/l, 5) L’anhydride azoteux (N02') en mg/l,

6) L’anhydride azotique (N03’) en mg/l, '1) L'ammoniaque en mg/l,

8) Chlore Cl’ en mg/l, 9) Le fer en mg/l, 10) La dépense du

permanganate de potassiumfiMrz04K en mg/l, 11) L’alacalinité

comme C0,,Ca en mg/l, 12) Degré hydrotimetrique en degré

allemand, 13) Sulfates 504” en mg/l, 14) Residu fixe, 15) pH.

Dans cet article nous donnons un exposé des resultats des ana

lyses des eaux des deux rivières pour l’année 1951 (voir les
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[tableaux Ne l et Ne 2). De même nous exposons graphiquement

ces resultats pour les eaux du Danube (voir le dessin Ne 1).

Nous avons essayé de donner les caracteristiques principa—

les de la dynamique physico—chimique des eaux de ces rivie

res. Pour cette raison nous donnons les valeurs extrêmes

des éléments principaux des analyses pendant la saison d’été

(avril—septembre) et la saison d’hiver (octobre—mars) que

nous exposons dans les tableaux .Ne 3 et 4 et graphiquement

(voir les dessins Ne 2, 3, 4 et 5).

Les valeurs absolues extremes pendant toute la période des

travaux de recherches sont les suivantes:

 

 

 

 

 

D a n u b e T i s s a

max. min. ampl. max. min ampl.

en mg/i en me!!

Résidue sec 301,0 122,0 179,0 343,0 99,0 244,0

Chlore Cl' 22,5 3.7 18,8 58,0 10,0 43,0

L’alcalinité 285,0 100,0 135,0 189,0 77,0 112,0

Degré hydrot. 13,7 5,9 7,8 11,2 3,9 7,3 en” allem.

Depense MnO4K 47,0 14,0 33,0 46,0 10,0 36,0

La subst. en susp. 312,0 4,6 307,4 1028,0 14,0 1014,0

Les conclusions générales sont:

1) Les valeurs maximales des résidus secs, de l’alcalinité,

et des degrés hydrotimetriques, ainsi que les valeurs minimales

respectives sont généralement plus grandes pendant les saisons

d’hiver que pendant les saisons d’été. Les amplitudes entre les

lignes des maxima et celle des minima sont relativement petites.

Les amplitudes des mêmes valeurs pour les eaux de la Tissa

sont plus grandes que les amplitudes pour les eaux du Danube.

Les valeurs maximales des substances en suspension n’ont

pas été constatées pendant les eaux hautes des rivière mais

pandant les croissances rapides des eaux.

L’institut d’hygiène . .
Novi Sad, Yougoslavie v Reçu “unet I" 1952



Једна проста адаптација Lange-ОВОГ

универзалног колориметра за колориметрисање

чврстих површинаудифузноодбијенојсветлости

ОД

С. Кончар—Ђурђевића и Аните Дмитровић

При обради постављеног проблема руководила нас је

у првом реду мисао да решење буде што простије, како би

се адаптација могла извршити примитивним средствима, а да

се истовремено послужи свим преимућствима које модел

„Универзалног Lange-овог колориметра“ пружа због своје

симетричности. Сам Гр. В. Lange“) је дао једно овакво

решење, према коме се уместо кивета са растворима став

љају специјални уређаји за рефлексију и ношење обојених

објеката. То су металне диспозиције у којима се светлост,

која долази из светлосног извора, рефлектује са огледала

навише, дифузно одбија о објекат који се колориметрише,

поново рефлектује о друго огледало да би затим пала на

фотоелементе. Овакве две диспозиције, с једне и с друге

стране светлосног извора,служеза мерење интензитета обо

јења прашкастих чврстих материја, које се стављају у

КИВеTe ИЗНaД ОГЛедаЛа.

Наша замисао је била да се послужимо једном тро

страном призмом и да је поставимо, уместо извора свет

лости, у средину колориметра, симетрично према фотоеле

ментима; обојене листасте објекте чије интензитете обојења

поредимо да причврстимо за површине призме и да их

истовремено осветљавамо из заједничког извора светлости;

дадифузно рефлектована светлост одбијена са једне обојене

површине пада у један фотоелеменат, а са друге у други,

при чему, због различите апсорпције на објектима, постају

фотострује потребне за мерење. Схемауређаја са којим смо

ми радили дата је на слици 1: призма (Р) са извором свет

лости у кућица (К) чини крут систем пошто су причвршће

ни на металну плочу (М). Део овог система се можеувућиу

фиксиран колориметар (С)иизвући из њега. Обојени објекти

сепричвршћују на призму помоћу еластичнограма (R)(сл. 1b).

Као светлосни извор служи јача сијалица (у нашим мерењима

од 25 W.), због знатног слабљења интензитета светлости
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које проузрокује дифузно расипање. На металну кућицу (К),

са отворима са стране, ради хлађења сијалице надовезује

се цев од пластичне масе (Т) без икакве оптике, ради усме

равања светлости према призми. На једну страну призме

ставља се обојени стандард,док се на другу ставља објекат

који се са њиме упоређује. Извлачењем целог система из

колориметра могуће је објекте на призми врло лако и брзо

променити.
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::==== = ----

-----–––––––

|

|

|

- -- - -- -J

С

Сл. 1а—Положај уређаја према колориметру Сл. 1b—Рам К

r - | - P

4-), (

Сл. 1c — Изглед уређаја

Експериментални рад

Мерења су вршена на Универзалном Lange-овом колори

метру са Мultiplex-галванометром са највећом осетљивошћу.

Да бисмо могли оценити репродуктивност колориме

триских мерења на објектима различитих интензитета обо

јења, обојили смо читав низ филтар-хартије, одређеног

садржаја пепела (Genuine Whatman No. 40) помоћу атсорп

ције добијајући атсорпционе изотерме употребљених ани

линских боја. Као боје су нам служиле метиленско плаво

(према Dr. Löfler-у) и конго-црвено.
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При овом бојењу узимали смо по 100сm“ одређеног

воденог раствора и у њега стављали по једну на анали

тичкој ваги измерену филтар-хартију. После 72 часа хартије

смо вадили а у преосталом раствору колориметриски одре

ђивали преосталу боју. Из тежине филтар-хартије и промене

концентрације раствора анилинске боје одређивали смо

тежину боје атсорбоване по јединици тежине филтар-хар

тије у (gr/gr), дефинишући на тај начин интензитет обојења

само помоћу тежина.

При бојењу филтар-хартије служили смо се са 30 во

дених раствора метиленског плавог у концентрацијама од

00000025%, до 0,001 %, а за конго-црвено са 7 раствора

од 0,00005%, до 0,0010%. Филтар-хартије које су се нала

зиле у првих 5 разблажених раствора метиленског плавог

биле су за наше око, као и сами раствори, безбојни. Ни

сам колориметар није могао да реагује довољно прецизно

на овако слаба обојења.

4. 5 9%

A.O

3)5

3O

26

2о

4. 5

4. O

5

О

O,OOО4 О осоз одоoos o oooj. ooooе одоон Ооо42 OОО44 00016

Сл. 2—Крива апсорпције светлости на филтар-хартијама

обојеним метиленским плавим

Сва мерења смо вршили тако што смо колориметар

уравнотежавали стављајући сједне и сдруге стране призме

необојену хартију при чему смо дотеривали галванометар

на 0“/, а при потпуном замрачењу десне ћелије на 100%

апсорпције светлости. Стављајући на десну страну призме

- хартију чији интензитет обојења желимо да одредимо иза

зивали смо скретање галванометра и на тај начин одређи

вали апсорпцију светлости на објекту који колориметри

шемо. При свим овим мерењима приступ спољње светлости

у колориметар био је онемогућен пажљивим затварањем

отвора колориметра непрозирном тканином. Да бисмо про

верили репродуктивност мерења,упоређење интензитета смо
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вршили по четири пута тако што смо целу серију четири

пута узастопно колориметрисали. На тај начин морали смо

да скидамо и намештамо сваки објекат по четири пута.

На сликама 2и3 дати су резултати мерења на основу

средњих вредности наведених одређивања. На апсцису нано

шен је садржај боје у грамима по граму филтар-хартије, а

на ординату проценти апсорпције светлости за одговарајуће

обојење. У таблици 1 дати су бројни податци мерења хар

тије обојене конго-црвеним који су претстављени на сл. 3.

Таблица 1

Апсорпција беле светлости на филтар-хартији

обојеној у раствору „конго-црвеног“

Број узорка Бр о ј м ер е њ a cr::

| II III IV

1 60 60 55 60 59

2 89 80 8,1 80 8,2

3 128 | 11,7 | 120 | 130 12,4

4 17,1 | 18,1 | 165 | 170 172

5 19,3 | 19,7 | 190 | 19,0 19,2

6 208 | 208 | 21,0 | 21,2 20,9

7 219 | 222 | 226 | 220 222

26 (R}

2. O

45

4.O

О

Opoo2 O,OO4 O,002 O,OO3

Сл. 3—Крива апсорпције светлости на филтар-хартијама

обојеним конго-црвеним

Из приложене криве дате на сл. 2 излази привидна

неправилност с обзиром на редни број узорака и величину

апсорпције светлости. Ово долази као природна последица

различитих тежина филтар-хартија које су стављенеутачно

одређене растворе.
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Наше објекте смо колориметрисали и помоћу инстру

мента специјално начињеног за колориметрисање чврстих

површина. Истина он је био субјективан, пошто се радило

о визуелном колориметру, али су зато отступања при уза

стопном мерењу била знатно већа, чему је много доприно

сила и промена боје под утицајем јаке сијалице која је

осветљавала објекте.

И з В о д

Извршена је проста адаптација Lange-овог Универ

залног колориметра за колориметрисање чврстих површина

у дифузно одбијеној светлости. На самом колориметру

није извршена никаква промена.Уместо сијалице, као извора

светлости, стављена је равнострана призма. На једну страну

призме је причвршћен обојен стандард а на другу објекат

који се колориметрише. Обе стране призме су помоћу дур

бина, без оптике, осветљаване из заједничког јаког извора

светлости, која после дифузне рефлексије о објекте пада

на фотоелементе. Испитивањерепродуктивности је извршено

у широким границама обојења филтар-хартије које су изо

термски атсорпционо бојене. Хартије су биле обојене од

O,00001 до 0,0014 грама метиленског плавог по граму филтар

хартије и од 0,0001 до 0,0026 грама конго-црвеног по граму

филтар-хартије. Репродуктивност мерења је добра, боља од

оне коју дају визуелни колориметри начињени специјално

за колориметрисање чврстих површина.

Београд, Техничка велика школа

Технолошки факултет Примљено 12 маја 1952 г.

3авод за Неорганску хемиску технологију

Z. U S A M M E IN F A SS U IN G

Ein einfaches Zusatzgerät zu Lange's Universalkolorimeter

für das Kolorimetrieren fester Fláchen in difusem

reflektiertem Licht

VOП.

S. Končar—Djurdjević und Anita Dmitrović

Es wurde ein einfaches Zusatzgerät zu Lange's Universal

1Коlerimeter für das Kolorimetrieren fester Flächen in difusem

reflektiertem Licht ausgeführt. An dem Kolorimeter ist gar keine

Umänderung vorgenommen. Statt der Glihlampe ist ein gleich

seitiges Prisma aufgestellt. An einer Seite des Prismas wurde

gefärbter Standard befestigt und an der anderen Seite das Objekt

welches kolorimetriert wird. Beide Seiten des Prismas wurden

mittels Rohr ohne Optik von einer starken Lichtguelle aus
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beleuchtet, so dass das Licht nach der difusen Reflexion von

den Objekten aus auf die Fotoelemente fällt. Die Reproduzier

barkeit wurde in breiten Gränzen der Färbung des Filterpapiers,’

welches isotermisch adsorptiv gefärbt war, durchgeführt. Die

Papiere wurden mit Methylenblau von 0,00001 bis 0,0014 g.

pro Gramm Filterpapier und mit Kongorot von 0,0001 bis

0,0026 g pro Gramm Filterpapier gefärbt. Die Reproduktion

der Messung ist gut, besser als jene welche visuelle Kolorimeter,

speziell für das Kolorimetnieren fester Flächen bestimmt, ergeben.

Belgrad, Technische Hochschule

Technologische Fakultät An die Redaktion eingegangen

lnstitut für Unorganische chemische l2 Mai 1952

Technologie

‚'lHTEPATYPA

l) B. Lange: Kolorimetrische Analyse, Verl. Chemie, Berlin (1944)



Добијање кадмијума из муља који отпада при

пречишћавању Лужина за производњу литопона

од

Јерка З. Аљанчића

Муљ који отпада при пречишћавању лужина за произ

водњу литопона је цењена сировина, јер у себи садржи

веће количине кадмијума и других ретких метала. Овај муљ

се у мањим количинама добија и у нашојземљи теје испи

тана могућност његове прераде на метални камдијум.

Анализом муља нађено је да он има следећи састав:

Нерастворно у киселинама 1,16%,

CdO бб,339/,

ZnO 800%,

PbO 0,15%,

Tl,O 4,15%,

NI 0,10%,

Ге,O,+Al,O, 2.55%,

при чему се кадмијум и цинк у њему налазе у облику

метала, оксида, сулфата и карбоната.

С обзиром на мале количине расположивог муља и

његова својства изабран је као метод прераде електроли

тички поступак. Проблематика електролитичког добијања

кадмијума из овог муља била је двојака: с једне стране

било је потребно извршити пречишћавање добивене лужине

и уклањање штетних примеса, а с друге стране требало је

утврдити оптималне услове саме електролизе.

На основу извршене анализе муља одмах се могло

претпоставити да потешкоће треба очекивати углавном од

Олова, гвожђа и, нарочито, талијума и никла“). Све ове

примесе су електропозитивније од кадмијума и оне се стога

депонују на катоди заједно са њиме. Међутим, пренапетост

водоника на њима је знатнб нижа него у случају кадмијума,

због чега оне стварају на катоди места ниске пренапетости

на којима долази до развијања водоника и због тога не

само до снижења искоришћења струје, него и до стварања

шупљикаве и некомпактне структуре метала, услед које се
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метал под прстима лако троши и скида са катодау облику

праха. Осим тога, метали електропозитивнији од кадмијума,

стварају на катоди локалне елементе, услед чијег дејства

неплeмeнитији кадмијум понова прелази у раствор.

Тачност ових претпоставки проверена је на неколико

опита који су изведени на овај начин: 300g кадмијумовог

муља растворено је у одговарајућој киселини па јераствор

разблажен на 1000 ml. Овако добивени електролит садржао

је, поред осталих примеса, 160—170 g/l Ca, 12g/l. Tl и око

300 mg/l Ni. Електролизом овог раствора на катоди је

стварно добивен производ који ничим није потсећао на

метални кадмијум и који се састојао из црног сасвим финог

праха који се лепио за прсте и сасвим лако скидао са

КатоДе. -

У вези уклањања олова нису очекиване никакве те

шкоће с обзиром на његову нерастворљивост у сумпорној

киселини. За уклањање талијума постајале су две могућно

сти: (1) поступак са смешом хлороводоничне киселине и

натријум хлорида и одвајање добивене двоструке соли

кадмијум-талијум хлорида“) и (2)таложењеталијумау облику

талијум хромата са натријум бихроматом“). Прва могућност

није узета у обзир, јер условљава увођење хлор-јона у

раствор који би доцније онемогућили електролизу. Прихва

ћена је друга метода, нарочито с обзиром на сразмерну

јевтиноћу натријум бихромата као техничке сировине. Те

шкоћа се састојала у томе што је за квантитативно тало

жење талијума неопходан велики вишак бихромата у коли

чини од око 2%, који доцније смета при електролизи, јер

се у случају већих концентрација натријум бихромата кад

мијум издваја у облику финих иглица, грана и гранчица

разних димензија, што је утврђено огледима. Ово питање

је решено растварањем муља у одговарајућој количини

концентроване киселине, тако да се добије јако концентро

ван неутрални раствор, из кога је онда исталожен талијум

хромат додатком натријум бихромата у вишку. Накнадним

разблаживањем раствора после филтрирања, смањена је

концентрација бихромата испод границе која се, на основу

огледа, показала штетна за електролизу (на око2 g/l).

Једина сметња коју чини бихромат при овој концентрацији

јесте смањење искоришћења струјеуслед катодне редукције

бихромата у хроми сулфат.

Никал је као нечистоћа у електролизама цинка изван

редно штетан“). Стога се могао очекивати и његов штетан

утицај приликом електролитичког депоновања кадмијума.

Међутим, даља потешкоћа састоји се у томе што је никал

изванредно тешко уклонити из раствора. Одвајање цемента

цијом није могуће, док је таложење кречњаком, после

претходне оксидације у тровалентан облик, операција која

је неизводљива у техничкимусловима. Зато је решење овога

проблема тражено на другој страни и нађено у повећаној
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употреби колоида. Наиме, разблаживањем раствора, ради

уклањања штетног дејства бихромата, концентрација никла

доводи се на 100 mg/l. Већим бројем квалитативних опита

утврђено је да се електролиза може успешно извршити и

при оволикој концентрацији никла у раствору, ако електро

лит садржи 3g/l туткала. Додатак туткала показао се од

изванредне важности; он не само да омогућује добијање

ситнокристалиничног метала, јасно изражене ламеларне

структуре, него и умањује штетно дејство никлау електро

литу. Оваквим начином рада концентрација кадмијума у

електролиту доведена је на неуобичајену величину од око

б0 g/l, али је тешкоће у вези са тиме било лакше савладати

од тешкоћа у вези са штетним утицајем никла, талијума и

бихромата.

Пошто је на овај начин решено питање нечистоћа у -

електролиту преостало је још да се одреде услови рада

саме електролизе. Тешкоће су се могле очекивати с обзи

ром на ниску концентрацију кадмијума у електролиту—

свега око б0g/l—док се у нормалном раду примењују

концентрације од 100 до 150g/l Cal. Ниска концентрација

има за последицу смањење броја језгара кристализације при

електролитичком депоновању метала и тиме добијање ме

тала не у облику дуктилног слоја, него у облику крупних

зрна која су слабо повезана са подлогом. Повишење тем

пературе је корисно, јер убрзава дифузију, а тиме и криста

лизацију, али неко специјално загревање није потребно, јер

се оптимална температура од 30 до 40° постиже већ отпо

ром који супротставља електролит пролазу струје. Ниска

концентрација кадмијума у електролиту компензована је

углавном радом са високом густином струје од 100A/m“ и

високом почетном концентрацијом сумпорне киселине од

30 g. l.

У већини опита постигнуто је искоришћење струје од

80 до 90%. --

На основу резултата наведених опита конструисано

је полуиндустриско постројење које се састојало изб каца

запремине 80 l. са по 5 оловних анода и 4 алуминијумске

катоде. Растварање муља је вршено у кацама од V2A че

лика, а филтрирањеу нучи запремине 150 l са вакуум пумпом.

100 kg муља наведеног састава растварано је у 200 l

растварача са 5б kg сумпорне киселине. Из добивеног

неутралног раствора таложен је талијум хромат, тако да је

у раствору преостало 10g/l натријумбихромата у вишку.

Разблаживањем на 1000 l. концентрација бихромата сведена је

на 2 g/l. Пре електролизе електролиту једодато 30 kg H,SO,

и 3 kg туткала. Електролит је имао следећи састав:

Cd 55.87g/l

Zn 7,91 g/l

H,SO, (слоб) 30,75 g/l

4. Гласник хемиског друштва
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TI 50 mg/l

ЛWi 97 mg/l

туткало 3 g/l

Електролиза је извођена под следећим условима:

Јачина струје 100 A.

Густина струје -- 100 A/m”

Напон електролизе - 28 V

Искоришћење струје 85%,

Температура - 350

На завршетку електролизе електролит је садржао још

18,6g/l Cal и око б5g/l слободне сумпорне киселине. Испод

ове концентрације кадмијума у електролиту електролиза се

више није могла вршити, јер је кадмијум понова почињао

да се депонује на катоди у облику крупних зрна која нису

пријањала за катоду. Из електролита је преостали кадмијум

издвојен цементацијом на цинковом лиму.

У току опитног погона овог постројења добивено је

око 100 kg металног кадмијума који је, претопљен, имао

овај састав:

Си 0002%,

Pb 0,042"/,

Ту 0,156%,

Ре 0010%,

Al 00079/,

. Zn 0,040%,

Mi . . 0001%,

Cd - 99,7429/,

Као споредни производи добивени су цементни кад

мијум са 41,51 процената Са и талијум хромат са 529/, TI.

Институт металургије -- Примљено 25 јула 1952 г.

z UsAммЕм FAssUN G

cadmiumgewinnung . . . "

aus dem Schlamm der bei der Reinigung der Laugen der

Litoponerzeugung abfält

VOП -

JERKo Z. ALJANčić .

, Es sind die Arbeitsbedingungen fesigesetzt und eine halb

industrielle Anlage konstruiert worden in der durch Lösen,

Reinigen der Lösung und Elektrolyse der bei der Litoponerzeu
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gungabfallendeKadmiumschlamm verarbeitetwurde. DerSchlamm

hatte folgende Zusammensetzung: CaO бб,33%, Zn0 800%,

PbО 0,15%, TI,O 4,15%, Ni 0,10%, Fe,O,+Al,O, 2.55%.

Durch die Elektrolyse bei еiner Stromdichte von 100 A/m”,

einer Spannung von 28 Vund einer Temperatur von 35°wurde

bei еiner Ausbeute von 85%, Cadmiummetall folgender Zusam

mensetzung gewonnen: --

Си 00029/,

Pb 0,0429/,

T/ 0,156%,

Rе 0010%, 1

Al 00079/,

Zn 0,040%,

ЛWi. 0001%,

Cd 99,7429/,

Institut für Mefalhüttenkunde Eingegangen bei der Redaktion

am 26. Juli 1952
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Термичка дисоцијација јодоводоника

на вишим температурама -

ОД

С. Љ. Јовановића и В. С. Јовановића

Прва тачна мерења равнотежне константе реакције

грађења јодоводоника

Н,+Ј,=2HJ

извршио је Bodenstein“) 1894.годинеза температурски интер

вал од 283 до 508 C°. У своје време била су ова мерења

„најегзактнији доказ закона о дејству маса” (Nernst). Ка

сније, 1909 године, на основу експерименталних података

Nernst је поставио емпириску једначину за израчунавање

логаритма равнотежне константе горње реакције (в. даље).

1909 и 1910 године проширио је и... Valkenstein”) Bodenstein

ове радове до температуре 1490 К“, и истовремено упоредио

добивене резултате са вредностима израчунатим из Nernst

ове једначине. Иако је ова једначина изведена на основу

експерименталних података из мерења која су већ сама по

себи обухватила повећану дисоцијацијујодоводоника услед

дисоцијације јодових молекула, ипак последња реакција

утиче на дисоцијацију НЈ у толикој мери, да се Меrnst-ова

једначина за температуре више од 1500 К“ не може више

да користи (по Меrnst-овој једначини проценатдисоцијације

јодоводоника на 1490°К=356, а по и. Иalkenstein-овом ме

рењу=375). Природно је да ће се на вишим температурама

морати очекивати још већа отступања, јер дисоцијација

јодових молекула на атоме почиње већ на diji, а по Вiltz-у“)

на 1700° егзистирају још само атоми јода, тј. дисоцијација

молекула је потпуна“). Даљим излагањем показаће се да

ова отступања заиста постоје, и да до температуре2400К“

износе бар 20%, од вредности израчунате из Nernst-ове

једначине.

*) Међутим, не би се смело претпоставити да ће степен дисоци

јације молекулског јода и у горе посматраном случају бити исти. Мора

се узети у обзир да ће и атомски јод да реагује са водониковим моле

кулима, на пример у смислу реакције:

Н,--2Ј=2HJ
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Претставићемо процес дисоцијацијејодоводоника двема

реакцијама

Н,+Ј,—2H/+W, cal 1)

Н,+2/-2HJ+W, cal 2)

од којих последња постаје приметна тек на вишим темпе

ратурама. По закону о дејству маса за реакцију 1) постоји

однос

ЦИ

В -

– A-e “.Те—К, 3)

а за реакцију 2) Ау

”. те-p-. — К,. 4)

Сн,“ Cf а"
—ан-- • Q

НЈ

(У доказивање и извођење горњих формулација нећемо

улазити; о томе в. лит“). Да би се једначине 3) и 4) могле

да употребе довољно је помоћу неколико вредности за

степен дисоцијације (с) на различитим температурама саста

вити три једначине са три непознате A, B и C (односно А",

В” и С’), и решити их. Или, израчунати вредности равнотеж

них константи К, и К, помоћу III термодинамичког прин

ципа из искључиво термичких података. Како реакција 2)

до сада није експериментално посматрана, остаје нам на

расположењу последња метода.

До равнотежних константи на разним температурама

доћи ћемо преко низа вредности за слободну енергију

(афинитет) помоћу обрасца

– Ат.=—RTlnК„. 5)

Вредности за слободну енергију (—Ат) извешћемо из често

употребљаване једначине III принципа:

* . . c., –с
- А- | - - - | AT A ,, - -- _Ч p T. Чак „ут
Ат.= И,–TS, јатј #-ат. б)

Бројне вредности, које су за овај обрачун потребне, налазе

се у таблици 1.

Двогуби интеграл решен је графичком методом—на

основу података из таблице 1 нацртане су криве промене

Ср.–Ce

т

Ср - Ce

са температуром, и претстављене на дијаграму 1 са

као ординатом, и Т као температуром. Ради уштеде

Ср -- Ce --

у простору криве—-- за обе реакције нацртане су на

истом дијаграму; за криву I димензија дијаграма је 1 сm“=

*) Све вредности означене са у односе се на Т=298 К“.л р --
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=3. 10-?“ cal/“, а за криву II 1 сm“. – 1.5-10-4 cal/“. Површина

обухваћена кривом, ординатом и апсцисом претставља ре

шење унутрашњег интеграла. Ове вредности налазе се у

таблицама 2 и 3. На основу тих података нацртане су криве
т

c,—с

промене ј чај- dТ са температуром; оне су обе прет

у т

e e Ср ---- Ce

стављене на дијаграму 2, где је —- dТ ордината, а Т

- V

Таблица 1

-- C.—С C.—С

С 96. i Yp I k. I | - P. I k IIТК" | Сну Ple 7. || су т т

у с. l у саl/T2

300 6,96 6,90 7 7 5 22.7.10-4 8.35,10-3

450 7.05 6,99 7.85 16,4 6.42

- 600 7,26 7.01 8,0 7.8 4.08

900 7.72 7.14 83 ().0 1.89

1200 8.10 7.41 8.6 — 1.6 1.01

1500 8.36 7.72 8.9 – 0.7 0.67

1800 853 8.01 9.2 +0,8 0.53

2100 8,6“ 8,14. 9.5 1.9 0,43

2400 89“ 8,47 9.8 2,0 0,28

ИV 6.2 0,0 149 18.15

5 49.36 31.23 62,29 . | 43.19

Подаци су наведени по Ulich-у5), а они означени звездицом (*)

по Цеwis и Каndall-y“). Вредности W, и Sу су за реакцију 1) Wv = 2500

cal, и Sv =—52 Cl; за реакцију 2) S, = 1889 Cl, a вредиост Wv = 34100

cal је израчуната индиректно из мерења реакционих топлота. Последња

је вредност релативно висока, што ће се одразити на вредности Ка и

с које ће услед тога бити нешто ниже, али ипак боља од вредности

која се израчунава по Ulich-у (W,=23900 cal), и која је неупотребљива.

Дијаграм 1
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опет апсциса. Површииа обухваћена кривом, ординатом и

апсцисом претставља решење двогубoг интеграла. За криву

I димензија дијаграма је 1 сm“= 15 cal., а за криву II 1 сm“=

=75 cal. Вредности двогубог интеграла налазе се у табли

цама 2 и 3.

Дијаграм 2

Н., “ Ј

06

о6

о4

}
7-| )

JN00 600 S00 1200 fö00 fa00 2100 2400

Таблица 2

за решавање двогубoг интеграла реакције 1)

{c с т {c с

p - C-k p-C-k
– 7" jere. dТ јатјеца ат T || -A

р- V у

сm“. | cal o сm“. | cal CCI.

-- 300 | 4060

– 450 9,76 ()29 1.62 24 450 | 4.816

– 600 15.68 0.47 5,40 81 600 | 5539

– 900 19,03 ()57 16.14 246 900 | 6934

-1200 17.97 0.54 27 24 409 1200 | 8331

—1.500 16.62 ().50 37,54 563 1500 | 9738

-1800 16.70 0.50 47.52 713 1800 |11147

–2100 18.08 0.54 57,87 868 2100 |12552

–2400 20.04 0.60 69.18 1038 2400 | 13942

Таблица 3

за решавање двогубог интеграла реакције 2)

т т

Ср—Ск Ср-Ск

-r, -r- ar jer ----- ат || г. || -4
V

т

-

т

ј
сm? | cal/9 сm“. | cal cal

- 300 | 28534

– 450 7.37 1.11 1.18 89 450 | 2551 1

— 600 1266 | 1,90 4.19 314 600 | 22451

– 900 18.23 | 2,73 13.51 1014 900 | 16086

—1200 21.13 | 3.17 25,26 1895 1200 | 9540

—1500 22.80 | 342 38.34 2876 1500 | 2889

-1800 23.93 | 3.59 52.36 3927 1800 |- 3827

–2100 24.85 | 3.73 67.94 5028 2100 |–10588

-2400 25.60 | 3.84 82.17 6163 2400 |- 17393
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Сада се могу применити једначине 5) и б); резултати за

-A I и -ATI налазе се такође у таблицама 2 и 3. На овај на

чин израчунате вредности равнотежних константи за реакције

1) и 2) налазе се у таблици 4. У истој таблици налазе се

и вредности за степен дисоцијације јодоводоника (о,) изра

чунате из константе К, по обрасцу -

си?

4(1– c.)“

Ове вредности, природно, односе се на случај када се

молекули јода не би даље дисосовали. Ради поређења у

истој таблици наведене су и вредности за степен дисоци

јације (о,) израчунате помоћу горњег обрасца, употребља

вајућиза равнотежну константу вредности коједаје Mernst”)

ова једначина:

= К, .

540.4

т

Најзад, у истој таблици налазе се под се, неколико експе

риментално одређених вредности за степен дисоцијације.

Сада ћемо прећи на израчунавање степена дисоција

ције јодоводоника узевши у обзир и дисоцијацију јода.

Нека се у једној смеси налазе п, мола НJ, n, мола Н,,

п, мола Ј, и п, мола Ј. Укупан број водоникових атома у

систему нека је

log К: =— +0.503 log T—2.35.

n,+2n,= 1, I)

а укупан број јодових атома у систему нека буде

п,+2n,+n = 1. II)

Концентрација било које од ових компонената дата је

односом

г

с” 2-——

n"+ n”-- n”

Заменимо сада концентрације молским разломцима; једна

чине 3) и 4) добиће облик

по - па

2

пј

= К., -- III)

... n?

пе- па
—— =Ке, IV

ni (n, +n,+n,+n) -- )

Из једначине I) налазимо да је

п,— 1— п.,;
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из једначина I) и III) да је

n,-”“-4 к.-4 к. п, ,

Па

и из једначина I), II) и III) да је

2K

*+8К,–8К, n, .

По

Уношењем ових вредности у једначину IV) и сређивањем

добивених израза долази се до једначине четвртог степена

ПО п., :

п,—2п,—

n:(4+1бK, K,+64K –32K,—4K)+ni (32K,+ 128K –

–32K, K.)+n,(96K-3К,-24K, K,–8К.)—

– n,(32 К-8K,-K)+4К-K,K,-0.

Бројне вредности за К, и К, налазе се у таблици 4.

Решења ове једначине одређена су графичком методом

и, прерачуната на степен дисоцијације (о,=2n, ), налазе се

исто у таблици 4.

Таблица 4

+

т к. Кра Cit Cla Olg “exp

300 1.1 . 10-3 1,9 . 10-21 | 0,06 | 0,07 0,06

450 4,6 . 10-3 4.0 . 10-13 | 0.12 | 0.13 0.12

600 9,6 . 10-3 6,6 . 10-9 0.16 | 0.19 0.17 | 0.19

900 2,1 . 10-2 1.2 . 10-4 0.22 | 0.27 0.24 | 0.25(8000)

1200 3,0 . 10-2 1,8 . 10-2 ()26 | 0.31 0.29 | 0.33(13000)

1500 3,8 . 10-2 3.8 . 10-1 0.28 | 0.356| 0.35 | 0.375

1800 4,4 . 10-? 2.9 0.31 | 0.38 0,42

2100 4.9 . 10-2 12,7 0.31 | 0.41 0,46

2400 5,4 . 10-2 38,4 0,32 | 0,42 0.51

*) Вредности Кса израчунате су из односа Кра- Кс, RT.

Како се одмах види, већ од б00К“ дисоцијација јода

утиче у све већој мери на дисоцијацију јодоводоника. Ради

боље прегледности добивени резултати су графички прика

зани на дијаграму 3.

Подаци, који су за овај обрачун употребљени узети су

од разних аутора, услед чега се јављају извесне разлике

у израчунатим и експериментално одређеним вредностима.

И поред тога овај обрачун даје доста добре резултате,

иако се у основи пошло од посебног начина претстављања

дисоцијационе равнотеже јодоводоника; па ако горњим про

рачунима и недостају даљи експериментални докази, ипак

је овим још једном проверен и потврђен III термодинамички

ПрИНЦИП.
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И з в о д

Подаци за термичку дисоцијацију јодоводоника налазе

се у литератури само до 1500° К. Међутим, баш на овој

температури постаје приметан утицај дисоцијације јодових

молекула на дисоцијацију јодоводоника. Помоћу III термо

Дијаграм 3
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динамичког принципа израчунате су вредности за степен

дисоцијације јодоводоника за температурски интервал од

300–2400К“, водећи рачуна и о термичкојдисоцијацији јода

претставивши овај процес двема реакцијама

Н.,--J,=2HJ

Н,+2.J=2HJ.

Према добивеним резултатима, за степен дисоцијације тре

бало би очекивати следеће вредности о воo =0.42, ogloo =0.4б

и ogиоo =0.51.

Универзитет у Београду Примљено марта 1952

Хемиски институт

ZU S A M M. E. N. F. A. S S U IN G

Thermische Dissoziation des Jodwasserstoffes

auf höheren Temperaturen

voп

S. LJ. JOVANOVIĆ und V. S. JOVANOVIĆ

In der Literatur findet man Werte fir die Dissoziation

des Jodwasserstoffes nur bis 1500 К“. Doch gerade bei dieser

Temperatur macht sich der Einfluss der Joddissoziation auf die
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Dissoziation des Jodwasserstoffes bemerkbar. Mit Ricksicht

auf die thermische Dissoziation des JOdmoleküls, und mit Hilfe

des III thermodynamischen Prinzips wurden die Werte für den

Dissoziationsgrad des Jodwasserstoffs berechnet, indem man den

letzten Prozess mit folgenden Reaktionen

Н,+Ј,=2HJ

Н,--2.J–2HJ

vorstellte. Nach den erhaltenen Resultaten, soll man für den

Dissoziationsgrad des Jodwasserstoffes folgende Werte erwarten:

одвоо=0.42, ogloo=0.46 und ozoo= 0.51.

Universität Belgrad An die Redaktion eingegangen März 1952
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Searching the Chemical Literature. Четврта свеска из

серије „Advances in Chemistry“. Издала редакција часописа
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Књига претставља збирку чланака који су читани на Симпозијуму

о тражењу информација у хемиској литератури, који је одржан у

Секцији за хемискулитературу Америчкогхемискогдруштва на 117-том

националном скупу 1950 год. (20 чланака). У њу је укључено такође и

четири чланка са Симпозијума о припремању прегледа литературе и

патената, који је одржан у Секцији за хемиско васпитање на 111-том

националном скупу 1947 год. Наслови појединих чланака могу се наћи

у Сhem. Abstr. 45, 5467 (1951). Приликом уношења у ову збирку сви

чланци су употпуњени библиографским подацима. На крају књиге на

лази се пажљиво израђен индекс по материји.

У чланцима су обрађена у првом реду питања природе поједи

них публикација, начина да се до њих дође и начина њихове употребе.

У овом смислу су обухваћени журнали извода, тезе и дисертације,

старија хемиска литература, мање познати часописи, комерцијална

хемиска литература, медицинска хемиска литература и патенти амерички

и страни. Осим тога изложена су и питања која су у уској вези са

хемиском литературом, као што су питања номенклатуре, заштитних

марака и трговачких назива хемискихједињења. Петчланака посвећени

„су проблемима састављања индекса и служења њима. Један кратак

и разумљив чланак даје најважније карактеристике прегледа развоја

немачке науке у периоду од 1939—1946, који је израдила савезничка

обавештајна агенција „Fiat“ (FieldInformation Agency, Technical). Обра

ћена је такође пажња методама налажења непубликованих података.

Чланци који се односе на припремање прегледа литературе и патената

садрже корисних упустава за рад на тражењу хемиске литературе

уопште, а специјално дају слику о начину на који се литература обра

ђује и сређује у великим компанијама (примери из индустрије прераде

нафте).
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Пошто чланци потичу од разних аутора, разумљивоје да у њима

имаизвесних неуједначености у погледу начина обраде и обима. Понекад

је једно питање, које је опширно обрађеноуједномчланку. дотакнуто

мање или више и у неком другом. Ипак избором материјала збирка

делује као целина, а чланци о појединим питањима спадају свакако

међу најисцрпније о датојтеми до данасухемискојлитерат ри уопште.

М. Л. и И. Д.

ERRATA

Књ. 17 стр. 201 ред 11 одоздо формула треба да гласи:
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Књ. 17 стр. 202 ред 19 одоздо формула треба да гласи:
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Књ. 17 стр. 205 ред 11 одозго стоји Cl C,H,ON, а треба за

СиНиONg.
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О квантитативном одређивањумангана узживу“)

Саопштење III

од

С. К. Шушића

У исто време кад се појавила метода Б. Шолаје“) за

квантитативно одређивање и одељивање гвожђа и алумини

јума од мангана помоћу меркуриамидохлорида (НgМН,Cl),

појавио се и проблем одређивања мангана уз живу, и то

из ових разлога:

1) одељивањем гвожђа и алуминијума од мангана, тало

жењем њиховиххидроксида,чврстим меркуриамидохлоридом

по методи Б. Шолаје“), или амонијакомуз НgСl, по нашој“)

модификацији исте методе, прелази у раствор Нg”-H-јон

према једначини:

2FeCl,+3HgNH,Cl--бНОН=2Fe(OH),+3HgСl,+3NH,Cl

услед чега остајеу филтрату аналитички систем Mn”-H–Hg“

из кога треба одредити манган.

2) директним одређивањем мангана уз живу по методи

P. Jannasch-a“) (за директно одређивање и постоји само та

метода)добијајусеза манган сувишениски резултати(—5%.)

зато, што жарени талог нијеувек формуле Mn,O, збогчега

и метода није поуздана.

3) одређивањем мангана после редукције живе по ме

тоди Р. Jannasch-a и F. Alffers-a“) успорава се начин испи

тивања зато, што се редукована елементарна жива мора

Оцедити и испрати од мангана.

Ови разлози навели су нас на мисао,да проблем одре

ђивања мангана уз живу решимо директним таложењемман

гана у облику MnМН,РО, . Н,О, а да притом жива останеу

раствору. На тај начин могли бисмо за манган добити врло

прецизне резултате, јер се талог манганамонијумфосфата

може добити хемиски потпуно чист“).

*) Саопштено на II Саветовању хемичара НР Србије 6-Х-1952 г.
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Испитивања смо вршили помоћу стандарднихраствора

мангана чије смо концентрације одредили контролом коли

чине МnSO, у аликвотним деловима раствора.

При првим испитивањима експериментално смо утвр

дили да није могуће директно одређивање мангана уз живу,

таложењем амонијаком у облику MnМН,РО,- Н.,О и жаре

њем до Mn,P,* ,, јер се под тим условима таложи, Осим

MnМН,РО,- H,O, још и НgNH,Cl. Додуше, НgМН,Cl, субли

мише у току жарења, али, изгледа, спречава таложење чистог

MnМН,РО,- Н,О и његову кристализацију, због чега се до

бијају потпуно непоуздани резултати, што се јасно види

из таблице I.

Таблица I

Израчунато Нађено mg Paзлика Додато g Варијација
иmgMn,P.O, Mn, P.O., у %о НgСl, јациј

441,2 416,0 — 61 0,4 Ta_102ReНО

441,2 427,4 –30 9) BIа, ХЛaДН0

441,2 4200 – 50 уу И ОДМаХ

441,2 435,0 – 14 уy. цеђено

441,2 446,8 -- 13 »» загревано

441,2 471,6 -- 69 »p 3 часа на

441,2 437,6 – 8 ту ВОДенOM

441,2 454,0 -- 29 уу купатилу

Из ових података може се извести закључак, да је

директно одређивање мангана уз живу могуће једино ако

сва жива остане у раствору и онда када је манган кванти

тативно исталожен у облику MnМН,РО,- Н,О.

Према томе, требало је најпре решити проблем одржа

вања живе у раствору у слабо амонијачној средини, и тек

тада прећи на одређивање начина таложења мангана уз

живу под тим експерименталним условима.

Међутим, тај се проблем компликовао, као што смо

видели, зато што се Нg“+-јон квантитативно таложи амо

нијаком у облику НgМН,Cl према једначини:

HgСl,+2NH,=HgМН,Cl+NH,Cl

Ово значи, да се за таложење мангана уз живу не може

употребити амонијак, него, вероватно, неко једињење које

даје амонијак хидролизом а не таложи живуу слабо алкал

Ној средини.

Квалитативним испитивањима установили смо, да хек

саметилентетрамин, који хидролизом ослобађа амонијакпрема

једначини:

(СН,),N,+10H,O=бCH,O+4NH,OH

таложи из Нg“+-раствора вероватно НgМН,Сlу присуству ма

лихколичина NH,f-соли, анеталожига,кадасу присутне веће
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количине МН,f-соли; шта више под тим условима остаје

Hg“+-јон у раствору и после додавања већих количина са

мог амонијака. --

На основу тих чињеница претпоставили смо, да се

директно одређивање мангана уз живу,Таложењему Облику

MnМН,РО, . H,O, може постићи помоћу хексаметилентетра

мина у присуству већих количина амонијумових соли. Али,

да бисмо то постигли морали смо најпре решити проблем

квантитативног одређивања мангана у присуству хексаме

тилентетрамина и амонијумових соли из чистих раствора и

тек тада наћи најповољније услове његовог одређивања из

система Мn“+– Hg“.

У принципу тај се проблем може решити на два на

чина, и то:

1) таложењем мангана хексаметилентетрамином у при

суству NH,“-соли из раствора високих концентрација на

принципу, који је поставио В. Његован“) и

2) таложењем из разблажених раствора.

Међутим, пре самих испитивања треба да нагласимо, да

су квалитативне пробе показале, да хексаметилентетрамин

у смеши с амонијумовим солима делује као пуфер чији се

пуферни интервал налази у границама рH од б,2 до б,8.

Ово значи да таложење мангана у облику МnМН,РО, - Н,О

самим хексаметилентетрамином у присуству амонијумових

соли неће бити квантитативно, пошто је за квантитативно

таложење потребно да рH буде изнад 7. Због тога се мора

ТалOЖење Мангана завршити ДОдавањем извесне количине

амонијака, који под тим условима не таложи живу и не

утиче на решење горњег проблема.

Прва испитивања вршили смо таложећи манган хек

саметилентетраминому присуству већих количина NIH, P-соли

из раствора високих концентрација, користећи се при том

искуствима В. Његована“). Ова испитивања су показала да

се из раствора мангана високих концентрација не добијају

задовољавајући резултати као што се види из таблице II.

Таблица II

Израчунато Нађено Разлика Разлика

mg Mn mg Mn у тg у %о

130,7 1349 ––4,2 --32

130,7 134,5 --38 --29

130,7 135,6 ––4,9 ––38

130,7 134,0 ––3,3 --25

130,7 134,7 --4,0 +-31

Из ових се резултата још види, да се из раствора

мангана високих концентрација конзеквентно добијају су



324

више високи резултати, што значи да се под тимусловима

таложења не добија талог хемиски чист, због чега смо и

Прешли на испитивање Таложења мангана хексаметиленте

трамином у присуству NH, P-соли из разблажених раствора.

Овдетреба истаћи,дајерешењепроблема таложења ман

гана хексаметилентетрамином изразблажених раствора наро

чито важно баш у случају одељивања гвожђа и алуминијума

од мангана таложењем меркуриамидохлоридом, јер се после

цеђења и испирања талога Ре(OH), и Al(OH), добијају

разблажени раствори мангана и живе, које би у случају

таложења из раствора високих концентрација требало дуго

трајним отпаравањем концентровати.

При утврђивању начина таложења мангана из разбла

жених раствора хексаметилентетраминому присуству амони

јумових соли, дошли смо до закључка, да је баш уз те

услове врло лако остварити опште оптималне услове тало

жења из разблажених раствора.

Први услов за добијање талога одређеног састава из

разблажених раствора је да се таложење катјона врши уз

сталан мањак решеткиних анјонова или обрнуто, јер се на

тај начин спречава оклузија страних јонова и талог се из

дваја хемиски чист.

Ако се узме за таложење мангана раствор фосфата,

хексаметилентетрамина и амонијумових соли, добија се та

кав таложни раствор у коме се налази РО,“--јон у вишку

према МН, Р-јону, пошто се амонијак постепено солобађа

хидролизом хексаметилентетрамина. Према томе, ако се

постепено додаје и други катјон, то јест Мn“+-катјон, у

наведени таложни раствор, готово идеално се остварује

услов таложења анјона (РО,“-) уз сталан мањак решетки

них катјонова (Mn't и MH,f). Дакле,таложењеМnМН,РО, -

- Н„О уз те услове треба вршити прикапљивањем раствора

| мангана у таложни раствор фосфата, хексаметилентетра

мина и амонијумових соли.

Шруги услов је да се таложење врши у средини, у

којој се талог делимично раствара, чиме се, такође, спре

чава оклузија страних јонова и то из овог разлога:

Раст кристала у току таложења врши се атсорпцијом

јонова из раствора на површинским јоновима кристалне

решетке. Услед тога, осим решеткиних јонова, атсорбују се

и страни јонови, који с површинским јоновима кристала

дају нерастворљива једињења другогхемиског састава. Зато

је потребно извесно време да се успостави равнотежа

атсорпције, то јест, да се атсорбовани страни јонови за

мене решеткиним јоновима, који дају кристалу талога одре

ђени хемиски састав. Свакако, да се равнотежа атсорпције

брже успоставља у средини у којој се талог делимично

раствара, пошто се на тај начин површина кристала ЧИСТИ

одстраних атсорбованихјонова што омогућујебржу атсорп

цију одговарајућих решеткиних јонова.
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Пошто хексаметилентетрамин у смеши с амонијумовим

солима, као што смо видели, одржава рH таложнограствора.

испод 7, a MnМН,РО,- Н,О се квантитативно таложи на

* phi изнад 7, излази да се баш на тај начин аутоматски

остварује други услов потребан за добијање талога одре

ђеног састава из разблажених раствора.

Коначно, таложењем мангана на хладно добија се

колоидни талог МnМН,РО,- Н„О, који прелази у кристални

облик на повишеној температури, што значи да се тало

жење мора вршити при загревању.

На основу горњег разматрања и многобројних испи

тивања начин таложења мангана је следећи:

у 200 ml. бидестиловане воде раствори се 2g Na,HРО,

10g (NH,),SO, и 5g хексаметилентетрамина ((СН,),V,) и за

греје до близине кључања. Затим се, уз стално мешање и

загревање, прикапљује из пипете испитивани раствор ман

гана, тако да до појаве кристалног талога МnМН,РО,Н,О

буде брзина прикапљивања 4 секунде а затим 2 секунде.

После мангана дода се прикапљивањем 1 ml. конц.. амонијака

(1 ml MH, је довољан да би се рH раствора попео нешто

изнад 7,6), охлади се и цеди кроз стаклену („Јена“ 1 G3).

или порцуланску („Берлин“ А. 2) нуч теглицу. Талог се

испира с 0,1%, раствором (СН,),W, уз 2 капи конц. NH, на

1 l, док се не изгуби реакција на SO,“--јон с Васl.,. После

тога испере се с 5 ml aлкохола, суши на 105°до константне

тежине (1 час) и мери као MnМН,РО,- Н,О.

Резултати ових испитивања наведени су у таблици III.

Таблица III

Израчунато Нађено Разлика Разлика

mg. Mn mg. Mn у тg у %о

25,5 255 0,0 ()

25,5 256 ––0,1 ––4

32,7 32,7 0,0 ()

32,7 32,7 0,0 ()

51,1 51,2 ––0,1 ––2

51,1 51,1 0,0 ()

1022 102,1 –0,1 – 1

1022 1022 0,0 ()

130,7 130,6 –0,1 —1

130,7 130,7 0,0 ()

Из таблице III се Види да се манган МОже квантита

тивно одређивати у облику MnМН,РО, - Н,О помоћу хекса

метилентетрамина у присуству већих количина амонијумових

соли и да се при том добијају резултати у допуштеној

граници отступања. Ови резултати, уједно, показују да се
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манган таложи у облику хемиски чистог МnМН,РО,- Н,O

због чега се не мора одређивати жарењем као Мл,P,O,.

Пошто смо успели да на описани начин добијемо та

лог МnNH,PO, - Н,О хемиски потпуно чист, а из литературе

нам је познато”) да се магнезијум и цинк могу индиректно

одредити титрацијом киселих раствора њихових амонијачних

фосфата, претпоставили смо, да ће се на исти начин моћи

да одреди и манган, пошто је његова количина у талогу

ЛMnМН,РО, - Н,О еквивалентна количини везане фосфорне

ТКИCelЛИНе.

Свакако, ако талог МnМН,РО, - Н.,О не одговара наве

деној хемиској формули, да ће и резултати за манган

бити нетачни, јер се у том случају мења и однос Мn“:

:РО,“-. Обрнуто, ако сетитрацијом фосфорне киселине до

бију за мангантачни резултати,значида јеталог МnМН,РО, -

- Н,О хемиски потпуно чист и да одговара наведеној хеми

ској формули.

Да бисмо проверили ову могућност вршили смо титра

цију талога МnМН,РО, - Н,О на следећи начин:

талог МnМН,РО,- Н,О добијен на описани начин раст

ворили смо у одређеној количини 0,1 m HCl, уз известан

вишак према теориском, ради бржег растварања талога.

Затим смо раствор титрисали 0,1 m NaOH у присуству инди

катора бромкрезолзелено до рЊ 4,66 према упутству 1. М.

ЛКоlthoff-а и Е. В. Sandell-a“). На тај начин фосфорна кисе

лина се титрише као једнобазна.

На основу оваквог начина титрацијеталога МnМН,РО,-

- Н,О израчунавање количине мангана врши се према сле

дећој формули:

Mn=(a— b)-00027465

где „а“ означава тl. 0,1 m HCl употребљене за растварање

талога, „b“ ml 0,1 mNaOH утрошене за титрацију талога,

дo phil 4,66, a 00027465 милилитарски еквивалент раствора

EVla HIT"aHa.

Резултати одређивања наведени су у таблици IV.

Таблица I V

Израчунато Разлика тl. Habeнo Разлика

mg Mn HClиNaOH mg Mn у %о

7,93 2,90 7,95 -- 3

15,85 5,77 15,85 - ()

2377 8,67 23.81 -- 1

31,72 11,54 31,69 – 1

39,62 14,36 39,43 — 4

47,54 17,14 47,08 . — 10

55,47 19,95 51,80 —12

t,3,40 22,77 62,5-4 — 13
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Из ових резултата се види да је могуће индиректно

волуметриско одређивање мангана и да се тачни резултати

добијају титрацијом киселих раствора MnМН,РО,- Н,О који

не садрже више од 40 mg мангана. Код већих количина та-

лога долази до изражаја пуферно дејство МаћI,PO, наста

лог у току титрације, који спречава промену концентрације

H+-јонова у близини тачке неутрализације, због чега се

троши већа количина базе од теориске и добијају сувише

ниски резултати. Према томе код раствора MnМН,РО,- Н„О,

који садрже више од 40 mg мангана титрише се одговара

јући аликвотни део.

Овим је доказано да титрацији фосфорне киселине

као једнобазне не смета присуство Мn“+-јонова, а осим

тога скраћује се време трајања поједине анализе у Односу

на гравиметриско одређивање за неколико часова.

Према томе, пошто смо успешно решили проблем

квантитативног одређивања мангана помоћу хексаметилен

тетрамина у присуству амонијумових соли значи да смо

остварили и могућност директног одређивања мангана из

система Мn“+–Hg“, таложењем у облику MnМН,РО,- Н,O.

Али, и поред тога не могу се оба проблема ндентифико

вати, због чега смо морали посебно испитати услове ди

ректног таложења мангана из система Мn“+—Hg“+ и то:

1) Најповољнији моларни однос амонијумових соли и

живе при одвајању мангана из система Мn“+—Hg“+ помоћу

хексаметилентетрамина, -...

2) Граничну моларну концентрацију живе у раствору

после таложења мангана, до које се добијају за манган

тачни резултати.

3) Утицај разних моларних односа мангана и живе на

тачност резултата.

При овим испитивањима остао је начин таложења исти

као и при одређивању мангана из чистих раствора, само

смо овде манган таложили из заједничког раствора Са Жи

вом, као што имамо у пракси, при чему смо варирали МО

ларни однос Mn*H–Hg“- испитиваних раствора и количину

амонијумових соли у таложном раствору.

У првом реду испитали смо најповољнији моларни

однос амонијумових соли и живе—Mn“:Hg“+—који је

потребан да би се за манган, таложењемиз система Мn“—

—Нg“+ у облику MnМН,РО,... Н,О добили тачни резултати.

Ово смо постигли на тај начин што смо варирали количину

NIH,f-соли уз исту крајњу концентрацију живе у Таложном

растворукао штоје наведеноутаблициV(в.табл.5на стр.328).

Из добијених резултата се види да се манган може

директно квантитативно таложити у облику манганамони

јумфосфата из система Мn“ –Hg“+ помоћу хексаметилен

тетрамина, ако у таложном раствору буде, након таложења
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мангана, моларни однос NIH, P.: Hg“+ најмање 80: II уз МО

ларну концентрацију Нg од 1.10-“М. Ако је моларни однос

NH, F: Hg“- мањи од 80:1 добијају се за манган сувише

високи резултати услед накнадно исталоженог НgЛWH,Cl

Таблица И

Израчунато Нађено Разлнка Мол. однос Мол. конц.

mg Mn mg Mn у 9/o, NH4+:Hg2+ Hg

81,8 94,5 --155 40 : 1 1,10-2M

81,8 93,8 --146 9y уy

81,8 86,6 -- 60 60 : 1 уу

81,8 87,0 -- 63 уу ур

92,0 92,1 -- 1 80 : 1 1}}

920 92,0 0 уy. уу

61,1 61,2 + 2 100 : 1 59

* 61,1 61,0 – 2 93 55

Утицај разних моларних концентрација живе у талож

ном раствору на резултате за манган испитали смо на тај

начин, што смо повећавали количину NIH, P-соли и количину

живе у таложном раствору тако, да је њихов моларни Од

нос остао константан, а да се повећавала моларна концен

трација живе, При том је моларни однос NH, F– Hg“+ био

на потребној висини. Резултате ових испитивања показује

Таблица VI. --

Таблица И

Израчунато Нађено Разлика Мол. конц. Мол. однос

mg Mn mg Mn у %о Hg NH,--: Hg2+

61,1 61,1 0 1.10-2 M 100 ; 1

| 61,1 61,2 -- 2 » . 93

40,1 40,1 () 2.10 -2 M 53

40,1 40,2 -- 2 29 уy

61,1 63,8 –– 45 3.10—2M 55

61,1 64,4 –– 54 59 9)

81,8 | 935 –– 143 4.10–2 M 99

81,8 92,0 --122 » }}

Из резултата у таблици VI може се закључити да се

при директном одређивању мангана уз живу добијају тачни

резултати, ако је после таложења морална концентрација

Hg у таложном раствору мања од 2.10-“М, уз услов да је

моларни однос NH, F:Hg“+ најмање 80: 1. Ако моларна кон

центрација живе пређе величину од 2.10-“М долази до

накнадног таложења НgМН,Сl и сувише високих резултата

За МанГаН.

_ _ - - -- - -- ---------
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Испитивање утицаја разних моларних односа Mn“:

:Hg“+ на резултате одређивања мангана уз живу, вршили

смо на тај начин да смо моларни однос NIH, P.: Hg“+ и мо

ларну концентрацију Hg у таложном раствору држали на

оптималној висини, а варирали само моларни однос Ми“:

:Hg“- као што се види из таблице VII.

e- Таблица ИIII

Израчунато Нађено Разлика Мол. однос

mg Mn mg Mn у %о Mn2+: Hg2+

30,6 30,6 0 1,5: 1,0

612 61,3 ––2 у

61,2 61,0 –3 1,0: 1,0

92,0 92,0 0 w,

40,9 40,9 0 1,0:25

81,8 81,9 -- 1
у

Из ових резултата може се закључити да моларни

однос Mn“+:Hg“+ нема утицаја на резултате, ако у току и

након таложења мангана уз живу, остане у таложном ра

створу моларни однос NH, H.: Hg“+ изнад размере 80: 1 а

моларна концентрација живе не пређе висину од2.10-“M. Hg.

На основу горњих испитивања директног одређивања

мангана у облику MnМН,РО,- Н,О из система Мn“+—Hg“+

помоћу хексаметилентетрамина у присуству амонијумових

соли, нашли смо да је најбољи следећи начин таложења:

2gNa,HРО, 20g(NH,),SO, и 8g(CN,),N, раствори се

у 200 ml. бидестиловане воде и загреједо близине кључања.

Затим се прикапљује на описани начин испитивани раствор

мингана и живе. После тога дода се 1 ml конц.. амонијака,

охлади се и цеди као код чистог мангана. Талог се пере

са 0,1%, (CH,),N, док се не изгуби реакција на SO,“-јон

са ВаСl, . (Талог од 100 mg ЛМn довољно је испрати са 400

ml наведеног раствора). На крају сеталог испере алкохолом,

суши на 105° и мери као MnМН,РО,- Н,0.

Да бисмо проверили, да ли је талог МnМН,РО,- H,O,

који се добије директним таложењем мангана из система

ЛМn“+— Нg“- хемиски чист, извршили смо титрацију неколико

оваквих талога на описани начин, чији су резултати наве

дени у таблици VIII. (в. табл. VIII на стр. 330).

Ови резултати показују да се одређивањем мангана уз

живу описаном методом добија талог МnМН,РО,- Н,О хе

миски чист. Због тога може манган да се одређује инди

ректно, титрацијом фосфорне киселинедобијенерастварањем

талога МnМН,РО,-Н,О, што још више олакшава и убрзава

одређивање мангана из система Мn“+–Hg“.
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Таблица ИIII

Израчунато Разлика ml Нађено Разлика

mg Mn HCl i NaOH mg Mn у %о

30,6 11,19 30,7 ––3

30,6 11.15 30,6 ()

61,2 22.22 61,0 –3 Че

61,2 2226 61,1 –2

92,0 3344 91,9 –1

92,0 3350 920 0

И з в о д

Испитивана је могућност одређивања мангана у облику

MnМН,РО,- Н,О, директним таложењем из система Мn“+–

–Hg“, при чему је установљено следеће:

1) Манган се не може директно таложити амонијаком

у облику Mn/NH,PO, . Н,О из система Мn“+—Hg“, јер се

под тим условима таложи и жива у облику НgМН„Cl и

спречава добијање чистог талога МnМН,РО,- Н„О (табл. I).

2) Hg“+-јон се не таложи амонијаком ако је у раст

вору присутан хексаметилентетрамин и веће количине амо

нијумових соли.

3) Одређивањем манgaнa из раствора високих концен

трација, таложењем у облику МnМН,РО, -Н,О помоћу хек

саметилентетрамина, у присуству амонијумових соли не

добијају се тачни резултати (таблица II).

4) Из чистих разблажених раствора може се манган

тачно одређивати, таложењем у облику MnМН,РО, - Н,0

помоћу хексаметилентетрамина, у присуству амонијумових

соли, јер се на тај начин остварују сви оптимални услови

таложења из разблажених раствора (таблица III).

5) Манган се може индиректно одредити титрацијом

фосфорне киселине, која се добије растварањем талога

ЛИnМН,РО, - Н„О у одређеној количини 0,1 m HCl. При том

се добијају тачни резултати само титрацијом талога, који

не садрже више од 40 mg Mn. Овим је доказано да титра

цији фосфорне киселине као једнобазне не смета прису

ство ЛИm“—и NH,f-јонова, а осим тога скраћује се време

трајања поједине анализе за 4—5 часова (таблица IV).

б) Манган се може директно одређивати из система

Mn“+–Hg“- помоћу хексаметилентетрамина, у присуству

амонијумових соли, таложењем у облику MnМН,РО, - Н,0,

ако у матичном раствору, после таложења, буде моларни

однос NH,H.: Hg“+ најмање 80:1 (таблица V), а моларна

концентрација живе мања од 2.10-“MHg (таблица VI), при

чему моларни однос Mn“+:Hg“+ нема никаквог утицаја на

резултате (таблица VII).
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OnpebMBaibeM MaHraHa 143 cucTeMa Mn‘+—Hg“'+ Ha OBaj

Haqnn uoôujajy ce rpaBMMeTpncKu pesynTaTn y rpaHuuu uony—

LUTeHMX ananurnqunx oTcTynaiba (Taönuue V, V] n Vil).

7) Tanor MnNH4PO4-H20, Koju ce uoôuje onnebnsaisem

MaHraHa ns cncTeMa Mrz+-Hg2+ xeMncKH je lmcr, jep ce

iberoBoM anpauujoivi ,uoônjajy TaqHH pesynTaTn (Taônnua Vili).

OBne uspaxcaBaM saxsannocr r. r. npocþ. n-p B. [Ho/taja

n n—p B. I'bezoaany Ha cBechaHoj noMoi'm npymeHoj y TOKy

Haseneunx ucnnTnBaiba.

Karenpa onui're xemnje florbonpuspeuuor
iþaKynTe-ra yfluaepsure'ra y Beorpany npnmbeflo aBrycTa 1952

RÉSUMÉ

La détermination quantitative du manganèse en présence

de mercure

par

s. K. šušić

On a examiné le probleme de la détermination du manga—

nèse sous forme de MnNHjP0ł-H20 par la précipitation directe

du système Mn"+—Hg2+, et l’on est parvenu aux conclusions

suivantes:

1. Le manganèse ne précipite pas directement par l’am

moniac sous forme de MnNH4P04-H20 en présence de mercure

car celui-ci précipite aussi dans ces mêmes conditions, sous

forme de HgNH2Cl, (tableau 1).

2. Hg"+—ion ne donne pas un précipité par l’ammoniac,

si le héxaméthylène—tétramine est présent dans la solution avec

une grandé quantité des sels d’ammoniac.

3. On ne peut pas doser exactement le manganèse dans

les solutions des concentrations extrêmes, sous forme de

Ma VH4P04-H20 en presence de héxaméthylène-tétramine et

des sels d’ammoniac (tableau 11). v

4. On peut doser le manganèse exactement dans les solu—

tions pures, en le précipitant sous forme de zwnNH4P04-H2O

au moyen de héxaméthylène-tétramine en présence des sels d’am

moniac parcequ’on réalise de cette manière le milieu optimal

pour la précipitations des solutions diluées (tableau lil).

5. On peut doser le manganèse indirectement en titrant de

l’acide phosphorique, que l’on obtient par la dissolution du prè—

cipité MnNI-I4P04-H2U dans la quantité déterminée de 0,1 n HCl.

On obtient des resultats exacts seulement si la solution ne con—

tiennent plus de 40 mg Mrz. On a prouvé de cette façon la

présence de `Mn2+ — et NH4+—ions, n‘est pas nuisible à la titra

tion de l’acide phosphorique monobasique et la durée de l’analyse

se reduit à 4-5 heures (tableau lV).
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6. On peut doser le manganèse directement du système

Mn2+- Hg’+ en présence du héxaméthylène-tétramine et des

sels d’ammoniac précipitant, sous forme de MnNH4P04-H20,

si le rapport molaire NH4+:Hg2+ dans la solution-mère, après

la précipitation, est au moins 80:1 (tableau V), et la concen

tration du mercure plus petite que 2.10-2M Hg (tableau V1); le

rapport molaire Mrzz+2Hg2+ n‘a aucune influence sur les resul

tats (tableau VII).

Le procédé de la précipitation est le suivant:

On ajoute, goutte à goutte, la solution chaude du,

manganèse et du mercure dans une solution chaude, de

2gNa2HP04, 20g(NH4)2SO4 et 8g de héxaméthylène-tétramine

dissous dans 200 ml de l’eau redestilée. On ajOute une goutte par 4»

secondes jusqu’à la formation d’une petite quantité de MnNH4P04

-H20 et ensuite une goutte par 2 secondes. Pendant tout ce

temps on continue de chauffer et de mélanger la solution.

L’addition terminée, on ajoute 1 ml de l’ammoniac concentré, l’on.

refroidit et l’on filtre à travers un creuseut de Gooch (Jena

163). On lave le précipité par une solution de 0,1/°0 hèxamé—l

thylène-tétramine avec deux gouttes d’ammoniac dans l l,

jusqu’à la disparition de Soi—don. Enfin, on lave avec 5-10G

ml d’alcool, on séche à 105°C et pèse comme MnNH4P04-H20.

Cette nouvelle méthode donne des resultats exacts (table

aux V, V1 et VII).

7. Le précipité de MnNH4P04-H20, que l’on obtient de

facon décrite est chimiquement pur, car la titration, donne des

resultats exacts. (tableau VIII). '
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Анализе Минералних вода

I Минералне воде Пећке и Сијаринске бање

- ОД

Јелене Ђорић

У нашој земљи има велики број минералних вода које

су испитивали наши и страни хемичари. Све што је било

познато о нашим минералним водама до 1922 г. сакупљено

је у књизи Лековите воде и климатска места,“) а до 1936

г., делимично, у књизи д-р Лазе Ненадовића: Бање, морска

и климатска места“). Доцније анализе минералних вода об

јављене сууглавному Гласнику скопског научногдруштва“)

и Гласнику хемиског друштва Југославије, а многе анализе

нису ни објављене.“) Међутим, има доста минералних вода.

које нису испитане, или недовољно испитане, а и извора

чија је каптажа мењана током времена.

У сарадњи са Министарством народног здравља под

чијим су старањем наше бање, аналитички отсек Хемиског

института САН приступио је систематском испитивању ми

нералних вода и то: а) досад неиспитаних минералних вода;

б) вода које више година нису испитиване.

Пећка бања

Пећка бања удаљена је око 12км од Пећи. У околини

бања је на гласу као лековита и тамошње становништво је

посећује ради купања и лечења. Хемиска анализа ове воде

није досад била извршена. -

Извори термалне воде налазе се у засебној згради

одакле отичу затвореним каналима у басен. Као што ћемо

видети из анализа, извори дају једну исту воду.

Вода за анализуузета је 11-IX-1948 год.“) ито из главног

извора „Први млаз“ и из канала који одводи воду избасена.

Одређивање слободне угљене киселине извршили су

на извору Тутунџић и Ђорђевић“). Анализому лабораторији

добијене су исте вредности.

*) П, С. Тутунџић и С. Ђорђевић узели угледе воде Пећке Бање.
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Таблица I

Анализа минералне воде „Први млаз“

Темрература воде: 47,59С

1 литар воде садржи:

Јона: грама: : : “: |
Катјона: рсте материје:

Натријум (Nar) . . . . . 0,0429 1,8654 1,8654 | Na . . 33307

Калијум (К) - - - - - - - 0,0099 0,2531 0,2531 || к. . . . 0,7686

Калцијум(Car) . . . . . . 0,2748 13,7159 6,8579 | Са . . 21,3354

Магнезијум (Mg") - - - - . 0,1200 9.8684 49342 || Мg . . 9,3167

групту || сов . 585326

Анјона: 3O4 . 0,466

Бикарбоната (CO3H") - - 1,5329 25,1300 25,1300 | CI. . . . 1,351

Сулфата (SO4”) - - - - - 0,0060 0,1249 0,0624 | SiO2 . . 4,6273

Хлора (Сl") - - - - - - - - 0,0174 0,4907 0,4907 || Fe2O3 . 0,093

р- 25,7456 | Al2O3 0.1785

колоидално растворенмх оксида: I ()()

Силицијум диоксид (SiO2) - 0,0596

Гвожђе оксид (Fe2O3) - - - 0,00I2

Алуминијум оксид (Al?О“) . 0,0023

Бикарбонати прерачунати

у карбонате - - - - - - 1,2880

Суви остатак на 1800 . . 12542 Салинитет (у

Слободне угљене 1000 делова

киселине (СО2) . . - . . 0,380 воде) 1,2880

Сумпор водоника (H2S) - - трагова

Температура воде мерена на извору 11-IX-1948 године

била је 47,5°C “).

Вода је бистра, без боје, са слабим мирисом на Н*S,

алкалне реакције (лакмус).

Према хемиском карактеру и температури можемо ову

воду на Основу принципа које је усвојила бањска службена

књига“) убројати у ред земно-алкалних киселих хипертерма

са слабо алкалним карактером. Према интернационалној кла

сификацији“) воду карактерише састав: Калцијум и магне

зијум хидрокарбонат. Укупна минерализација N/1000—51,4,

Са 13,7, Mg 9,9, СО“H 25,1. Реакција алкална.



335

Таблица II

Анализа воде из канала:

Температура воде: 465°C

1 литар воде садржи:

- -- I)

лона грама нi i: | tit.
Катјона:

Натријум (Nar.) - - - - - - 0,0432 1,8785 1,8785 | Na . . . 3358

Калијум (К) - - - - - - - 00101 0,2582 0.2582 || к.. . . . 0,785

Калцијум (Са“) - - - - - 0,2741 13.6810 6,8405 || Са . . . 21.310

Магнезијум (Mg") - - - - - 0,1205 9,9095 4,9547 || Мg . . . 9,368

25,7272 CO3 . . 58,610

Анјона: Cl. . . . 1,360

Бикарбоната (CO3H") . . . 1,5329 25,1300 25,1300 | SO4 . . 0,427

Хлора (Сl") - - - - - - - 0,0175 0,4935 0,4935 | SiO2 . 451

Сулфата (SO4”) - - - - - - 00055 0.1145 0.0572 | Fe2O3 . . 0,093

–357550 Al2O3 . 0,179

Колоидално растворених оксида: 100

Силицијум диоксид (SiO2) - 0,0580

Гвожђе оксида (Fe2O3) ... - 0,0012

Алуминнјум оксид (Al-O3) ... 00023

Укупно -20653

Бикарбонати прерачунат

у карбонате - - - - - - 1,2863

Суви остатак на 1800 . . . 1 2502 “:
Слободне угљене воде) ј 2863
киселине (СО2) - - - - - 0,325 Де) 1,

Сумпор водоник (H2S)- - - трагова

Температура воде мерена приликом узимања угледа

11-IX-1948 г. била је 46,59C “). "

Вода је бистра, без боје, мириса и укуса, реакције ал

калне (лакмус).

Из резултата анализа (таблица I и II) видимо да

је вода из одводног канала из базена иста са водом

„Први млаз“. Нешто нижа температура и мања количина

слободнеугљене киселине последица је отицања воде. Иначе

су то исте воде. Као што смо рекли за „Први млаз“, ове

воде долазе у групу земно-алкално-киселих хипертерма са

слабо алкалним карактером. Овај тип воде се ређе налази

КОД НаС.
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Сијаринска бања

(Лесковачка бања, Стара бања, Арнаутска бања)

52 км од Лесковца у шумовитој клисури налази се

бања са групом извора разне температуре. Бања је врло

примитивно уређена. Сматра се као лековита — лечи сто

мачне и цревне болести.

Главни извор је најтоплији и најјачи. Има врло инте

ресантну појаву — током године се затвара, као што опи

сује М. Т. Леко“): „У околини извора одвајају се из воде

лепи слојеви беле кристалиничне, на површини бубрежасте,

камене масе, која углавном није ништа друго него калцијум

карбонат у облику арагонита (пошто се издваја на вишој

температури). Услед издвајања те камене масе, отвори из

вора после извесног времена запуше се и тутњавом, која се

и иначе чује, отварају се нови извори.У овој околини виде

се трагови старих извора који су овом каменом масом за

пушени”. И данас имамо исту слику извора.

Једну анализу главног извора имамо од М. Т. Леко“).

Према тој анализи један литар воде садржи:

Сувог остатка - - - - - - - - 3,032

Калијума (К)- - - - - - - . . 0,039

Натријума (Na)- - - - - - - - 0,747

Калцијума (Ca). - - - - - - - 0,0364

Магнезијума(Mg) - - - - - - 0,0223

Алуминијум оксида (Al2O3) ... - 000I

Гвожђа оксида (Fe2O3) . . . . 0,015

Хлора (Сl)- - - - - - - - - - 0,114

Сумпорне киселине (SO4) - - - 0,059

Силицијум диоксида (SiO2) - - 0,062

Угљене кис. слободне (СО2) ... 0,850

Температура 719С.

Радиоактивитет 0,11 Маховихјединица

Између анализе Марка Т. Леко и наше (таблица III).

постоје знатне разлике у количинама гвожђа, слободне

угљене киселине, натријума и калијума, незнатније у По

гледу осталих састојака и температуре. Према анализи М.

Т.Леко ова вода је била гвожђевита, међутим сад се гвожђе

налази скоро у траговима.

Нажалост, немамо податке о времену постојања овог

сад „главног извора” те према томе не знамо да ли је то

ком година настала промена воде једног те истог извора,

или се садањи извор отворио после М. Т. Леко анализе.

Од М. Т. Леко има и две краће анализе које се Од

носе на извор „Малог базена“ и извор „базена на школ

ском плацу”. Међутим, ми данас немамо ни један извор ПОД

тим називима, а и анализе поменутих извора су непотпуне

и стога не можемо учинити неко поређење ни закључак о

стању мењања Тих вода.

Остали извори нису до сада испитивани.
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Таблица III

Анализа термалне воде „Главног извора“*)*)

Температура воде: 69,89С

1 литар воде садржи:

- - МИЛИ- МИЛИ- Прерачунато у
- Јона: грама: B8.Љla: МОЛа. чар“:рије.

Катјона:

Натријума (Na“). - - - - - 1,1139 48,4367 48,4367 | Na . . 37,477

Калијума (К)- - - - - - - 0,0665 1,7005 1,7005. || К. . . - 2,237

Калцијума (Carr) - - - - - 0,0320 1,5972 0,7986. || Са ... - 1,0766

Магнезијума (Mg") - - - - 0,0190 1,5625 0,7812 || Мg - - 0,639

-- 53,2969 CO3 . 49,438

Анјона: SO4 . . 2,547

Бикарбоната (СО“H”) . . . 29874 489800 48,9800 | Cl . . . 3297

Сулфата (SO“”) - - - - - 0,0757 1,5760 0,7880 | SiO2 . . 325

Хлора (CI")- . . . . . . . 0,0980 27639 27639 | Fe2O3 . 00047

53,3199 Al2O3 . 0,0336

Колоидно растворених оксида: -па

-Силицијум диоксида (SiO2) - 0,0966

Гвожђа оксида (Fe?O3) - - 0,00014

Алуминијум оксида (Al2O3) 00010

Укупно - 4,49024

Бикарбонати прерачунати

у кароонате - - - - - - 2,97224 C}

Сувн остатак на 1800 - . . 29783 ““,“
Слободне угљене - воде)29722

киселине (СО2)- . - - - 0,25

Температура водемерена на извору приликом узимања

угледа 13-IX-1948 г. била је б9,8°C 12).

Вода је бистра, без боје и мириса, слабо лужнатог

укуса, реакције алкалне (лакмус).

Према интернационалној класификацији воду каракте

рише састав: Натријум бикарбонат. Укупна концентрација

N/1000-10б.б, Na 48,4, CO“H 489. Реакција алкална. На ос

нову принципа које јеусвојила службена бањска књига, ова

ВОДа Долази у ред хипертермних алкалних вода са слабо

киселим и слабо муријатичним карактером.

*) Угледе свих вода из Сијаринске Бање узели су П. С. Тутун

нџић и С. Ђорђевић.

2. Гласник хемиског друштва
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Таблица IV

Анализа термалне воде из б зена у Горњој бањи

Температура воде: 47,5°C

1 литар воде садржи:

МИЛИ

Btl.Да:

46.8800

1,5420

2,5205

1,5296

52,4721

Јона: fрама:

Катјона:

Натријума (Nar). - - - - - 1,0781

Калијума (К)- - - - - . . 0,0603

Калцијума (Са“) - - - - - 0,0505

Магнезијума (Mg")- - - - - 0,0186

Анјона: -

Бикарбоната (CO3H") - - 2.9334

Сулфата (SO4”) . . . . . . 0,0842

Хлора (Сl") - - - - - - - - 0,0943

48,0900

1,7530

2,6595

52,5025

Колоидалио растворених оксида:

Силицијум диоксида (SiO2) - 0,0920

Гвожђа оксида (Fe2O3) . . 000014

Алуминијум оксида (APO) - 00011

Укупно 4,41264

Бикарбонати прерачунати

у карбонате - - - - - - - 2,92191

Суви остатак на 1800 - - - 2,9300

Слободне угљене

киселине (СО2) - - - - - 0,63

МИЛИ

MUJA 2 :

46,8800

1,5420

1,2602

0,7648

48,0900

0,8765

2,6595

Прерачунато у

проценте

чврсте материје

Na . 36,897

К. . - 2,0637

Са 1,728

Mg 0,6365

CO3 . . 49,375

SO4 . . 28816

Cl. . - 3,227

SiO2 . . 3,1486

Fe2O3 0,0048

Al2O3 0,0376

100

Салинитет (у

1000 делова

воде) 29219

Температура воде мерена 13-IX-1948 г. приликом узи

мања угледа била је 47,5°C*).

Вода је бистра, без боје и мириса, слабо лужнатог

укуса, реакције алкалне (лакмус).

По свом хемиском карактеру и температури ова вода

долази у ред алкално-киселих хипертерма са слабо мури

јатичним карактером. Према интернационалној класификацији

воду карактерише састав: Натријум бикарбонат. Укупна

концентрација N/1000=105, Na 469, CO“H

алкална.

48,1. Реакција
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Таблица. И

Анализа воде из „Римског басеиа“

Температура воде: 40,59С

1 литар воде садржи:

Јона:

Катјона:

Натријума (Na)

Калијума (К)- - - - -

Калцијума (Са“)

Магнезијума (Mg“)

грама:

МИЛИ

Ва,Лali.

0,9826 42,7271

0,0529 1,3528

0,0618 3,0846

0,0200 1,6447

Мавгана (Mn“) - - - - - - трагова - - -

Аијона:

Бикарбоната (CO3H") . . .

Сулфата (SO4”) - - - - - -

Хлора (Сl") - - - - - -

Колоидно растворених оксида:

Силицијум диоксид(SiO2) -

Гвожђа оксида ( Fe-O3)

Алуминијум оксида (Al2O3)

Бикарбонати прерачу

у карбонате -

Суви остатак на 1809

Слободне угљене

киселине (СО2) . . . . .

48.8092

2,6705 43.7800

0,1189 2,4755

0,0905 2,5523

48,8078

0,0874

0,0080

00016

. 4,0942

2,7371

2,7412

0,72

МИЛИ

МОЛа:

42,7271

1.3528

1,5423

0,8223

43.7800

12377

2,5523

Прерачунато у

проценте

чврсте материје:

. Na . . 35,899

к. . . . 1,933

Са . . 2,258

Мg - . 0.7307

CO3 . . 47,985

SO4 . . 4,344

Cl - . . 33064

SiO2 . . 3,193

Fe2O3 . 0,2922

Al2O3 . 0,0584

100

Салинитет (у

1000 делова

воде) 2,7371

Температура воде мерена 13-IX-1948 г. приликом узи

мања угледа била је 40.5°C.“). --

Вода је бистра, без боје и мириса, слабо лужнатог

укуса, алкалне реакције (лакмус). --

На основу хемиског карактера и температуре ову воду

убрајамо у ред алкално-киселих хипертерма са карактером

слабо муријатичним, доста гвожђа и траговима мангана.

Према интернационалној класификацији воду карактерише

састав: Натријум бикарбонаш.Укупна концентрација М/1000—

=9б,8, Na 42,7, CO“H 43,8. Реакција алкална.
ч

24.
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Таблица ИI

Анализа воде „Спaс“

Температура воде:379С

1 литар воде садржи:

Јона: грама: :

Катјоиа:

Натријума (Nar)- - - - - - 1,0909 47,4366

Калијума (К)- - - - - - - 0,0603 1,5420

Калцијума (Са“) - - - - - 0,0488 24357

Магнезијума (Mgr") 0,0176 1,4473

52,8616

Анјона:

Бикарбоната (CO3H") . . - 29402 48,2000

Сулфата (SO“) - - - - - - 0,0889 1,8509

Хлора (Сl") - - - - - - - - 0,0998 2,8146

52,8655

Колоидално растворених оксида:

Силицијум диоксида (Sl0?)- 0,0932

Гвожђа оксида (Fe2O3) 0,00014

Алуминијум оксида (Al2O3)- 0,0012

Укупно 4,44104

Бикарбонати прерачунати

у карбонате - - - - - - - 2,94684

Суви остатак на 1800 29512

Слободне угљене

киселине (СО2) - - - - - 0,26

МИЛИ

МО.1a:

47,4366

1,5420

1,2178

0,7236

48,2000

0,9254

2,8146

Прерачунато у

пDoЦенте

чврсте материје:

Na - 37,019

К - - - 2,046

Са - - 1.656

Mg 0,597

CO3 . . 49,07

SO4 . . 30168

Cl з,3867

5tО2 . 3,1627

Fe2O3 0,0047

Al:2O3 0,0407

100

Салинитет (у

1000 делова

воде) 29468

Температура воде мерена на извору приликом узимања

угледа за анализу 13-IV-1948 г. била је 379С 1°).

Према интернационалној класификацији воду каракте

рише састав: Натријум бикарбонат. Укупна концентрација

ЛW/1000= 105,7, Na 47,4, CO“H 48,2. Према класификацији

наше службене бањске књиге ову воду можемо убројити у

ред алкалних хомеотерма са слабо киселим и слабо мури

јатичним карактером.
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Таблица VII

Анализа воде „Здравље“

Температура воде: 32,39С

1 литар воде садржи :

МИЛИ

Јона: грама: „ „.

Катјона:

Натријума (Nar)- - - - - - 1,0529, 45,7842

Калијума (К)- - - - - - 0,0655 1,6750

Калцијума (Car) - - - - - 0,0533 2,6603

Магнезијума (Mg") - - - - 00167 1,3733

—ЕТадру

Анјона:

Бикарбоната (CO3H”) . . . 2,8792 47,2000

Сулфата (SO4“) . . . . . 0,0807 1,6801

Хлора (Сl”)- - - - - - - - 0,0930 2,6228

–ETETE

Коло идалио растворених оксида:

Силицијум диоксида (SiO2) 0,0846

Гвожђа оксида (Fe2O3) . . 000014

Алуминијум оксида (Al2O3) - 00012

Укупно - 4,32724

Бикарбонати прерачунати

у карбонате - - - - - - - 2.86404

Суви остатак на 1800 - - - 2,8705

Слободне угљене

киселине (CO3) . . . . . 1,05

МИЛН

M()Ла:

45,7842

1,6750

1,3301

0,6866

47,2000

0.8400

2.6228

Прерачунато у

upОЦенте

чврсте материје:

Na

к

Са

Mg

CO3 .

SO4 .

Cl

, 4

Fe2O3 .

AIPO5

. . 36,763

2287

1,861

0,583

9,44

2.8177

3227

2,9539

0,0048

0,0418

1()()

Салинитет (у

1000 делова

воде) 2,864

Температура воде мерена на извору приликом узимања

узорака за анализу 13-XI-1948 г. била је 32.3% “).

Вода је бистра, без боје и мириса, слабо лужнатог

укуса, алкалне реакције (лакмус).

По свом хемиском карактеру и температури вода до

лази у ред хипотермних алкалних кисељака са слабо мури

јатичним карактером. Према интернационалној класификацији

воду карактерише састав: Натријум бикарбонат. Укупна

концентрација М/1000= 103, Na 45,8, CO“H 47,2. Реакција

а.ЛКаЛНа.
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Таблица И//

Анализа „Сумпоровите воде“

Температура воде: 20,89С

1 литар воде садржи:

Јона:

Катјона:

Натријума (Na ) - - -

Калијума (К) - - - -

Калцијума (Са“) - - -

Магнезијума (Mg“)

Мангана (Mnr) - -

Анјона:

Викарбоната (сон)

Сулфата (SO4”) . . .

Хлора (Сl")- - - - -

грама:

. . . 0,8952

. . - 0,0470

. . . 0,0485

0,0186

- - трагова - - - -

МИЛН

B8.Д8.

389268

1,2019

2,4207

1,5296

44,0790

- - - 2,4479

. . . 0,0787

- - - 0,0814

40,1300

1,6385

2,2957

44,0642

Колоидно растворених оксида:

Силицијумдиоксида(SiO2)- 0,0720

Гвожђа оксида (Fe?О8) . . 001078

Алуминијум оксида (Al?О8) - 0,0042

Бикарбонати прерачунати

у карбонате - -

Суви остатак на 1800

Слободне угљене

киселине (CO2). -

Укупно 3.70428

2.46028

2,4481

- . . 1,56

Сумпор водоника (H2S)незнатнн трагови

МИЛИ

МОЛа:

389268

12019

1.2103

0,7648

40,1300

0,8192

2,2957

Прерачунато у

прошенте

чврсте материје:

Na - 36,386

к. . . - 1,9103

Са - - 1,9713

Мg - - 0.756

CO3 . . 48.9334

SO4 . . 3,199

Cl. . . . 33085

SiO4 . - 2,926

РезO3 . 0,438

Al-O3 . 0,170

100

Салинитет (у

1000 делова

воде) 2,46028

Температура воде мерена на извору приликом узимања

угледа 13-IX-1948 г.била је20,8°C“).Водаје бистра, без боје

са врло слабим мирисом на сумпорводоник, укуса слабо

лужнатог, реакције алкалне (лакмус).

Према интернационалној класификацији воду каракте

рише састав: Натријум бикарбонат. Укупна концентрација

N/1000=88,1, Na 389, СО“H 40,1. Реакције алкалне.
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Према принципима које је усвојила бањска књига, ова

вода се може убрајати у ред хипотермних алкалних кисе

љака са карактером слабомуријатичних и гвожђевитих вода

са траговима мангана.

Назив „сумпоровите воде” не одговара овој води. Да

би се могла сматрати као сумпоровита требало би да са

држи бар 0,001 gr/1 H*S.

На основу резултата испитивања (таблице III—VIII)

може се закључити да су воде Сијаринске бање у основи

исте, све припадају групи алкалних вода, врло сличнеминера

лизације, али са различитим температурама и слободним СО“.

Воде Главног извора, Спас, Базен у Горњој бањи и

Римски базен долазе у групу алкално киселих вода, док

„Сумпоровита“ и „Здравље“ у групу алкалних кисељака.

Воде „Сумпоровита“ и Римски базен разликују се од

вода својих група знатнијом количином гвожђа (0,01 од

носно 0,008gr/1; Fe“O“) и присуством трагова мангана.

Извод

Анализиране су минералне воде Пећке Илиџе и Сија

ринске бање. Воде Пећке Илиџе долазеуредземно-алкално

киселих хипертерма са слабо алкалним карактером. „Први

млаз”укупна концентрација: N/1000–51,4,Са 13,7, Mg99,CO“H

25,1. Реакција алкална. -

Воде Сијаринске бање у основи су врло сличне, до

лазе у групу алкалних вода. Према количини слободног СO“

разликују се две групе вода:

Алкално киселе :

Главни извор: алкално кисела хипертерма (б9,8°C) са

слабо муријатичним карактером. Укупна концентрација

N/1000– 10б.б, Na 48,4, CO“H 489. Реакција алкална.

Спас: алкално кисела хомеотерма (37°C) са слабо му

ријатичним карактером. Концентрација N/1000= 105,7, Na 47,4,

CU“Н 488. Реакција алкална.

Басен у Горњој бањи: алкално кисела хипертерма (47,5°C)

са слабо муријатичним карактером. Укупна концентрација

N/1000–105, Na 469, CO“H 48,1. Реакција алкална.

Римски басен: алкално кисела хипертерма (40,5°C) са

слабо муријатичним карактером, доста гвожђа (0,008 gr/l

Fe“O“) и траговима мангана. Концентрација М/1000—968,

Na 42,7,CO“H 43,8. Реакција алкална.

Алкални кисељаци:

Здравље: хипотермни (32,3°C) алкални кисељак са слабо

муријатичнимкарактером.Концентрација N/1000=103,Na458,

CO“H 47,2. Реакција алкална.
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„CyMüoponulüa“: xunorepMHu (20,8 °C) amcanHH Kucerarc

ca cnaôo mypuja'ruqHuM KapaK'repOM, uocra rBoxdja (0,01 gr/1

Fe20’) H Tparoauma mauraHa. Kouuenrpauuja N/1000=88,1,

Na 38,9, COSH 40,1. PeaKqua anKanHa.

Xeucucku aucuîuu‘iyüz

Cpûcke Akaomuje Hayka flpummeno neuemôpa 1951.

Bempaô

RESUMÉ

On a analysé les eaux thermales de Pećska Ilidja et de

Siyarinska bagna. Les eaux de Peéska llidja sont des eaux bi

carbonatées calciques et magnesiennes, hyperthermales, faible

ment gazeuses (CO’). La source. principal caractérise N/1000=

=51,4, Ca 13,7, Mg 9,9, C03H 25,4.

Les eaux de Siyarinska banja, vu en général, sont très

semblables; toutes sont bicarbonatées sodiques plus au moins

gazeuses (C02). D'après la quantité de CO2 libre il y a deux

groupes:

Eeux bicarbonatées sadiques faiblement gazeuses (C02):

Source principale: bicarbonatées sodique faiblement chlo— -

rurée et gazeuse: N/1000= 106,6 Na 48,4, COSH 48,9. Hyper

thermale (69,8°C). Réaction alkaline.

,Salut“: bicarbonatée sodique, faiblement chlorurée et ga—

zeuse. N/1000=105,7, Na 47,4, CO’H 48,2. Homéothermale

(37°C). Réaction alcaline.

Bassin des Bains supérieurs: bicarbonatée sodique, faible

ment chlorurée et gazeuse. N/1000- 105, Na 46,9, COSH 48,1.

Réaction alcaline. Hyperthermale (47,50).

"Bassin Romain“: eau bicarbonatée sodique faiblement chlo

rurée, ferrugineuse avec des traces de manganèse. N/1000 = 96,8,

Na 42,7 C03H 43,8. Hyperthermale (40,50€). Réaction alkaline.

Les eaux biearbonate’es sadiques gazeuses (C02):

"L’eau sulfureuse“: bicarbonatée sodique faiblement chlo

rurée, ferrugineuse avec des traces de manganèse. Hypothermale

(20,80€) N/1000=88,1, Na 38,9, COSH 40,1. Réaction alcaline.

,,Sante”: eau bicarbonatée sodique, faiblement chlorurée.

N/1000= 103, C03H 47,2, Na 45,8. Réaction alcaline.

L’ Institut chimique

de l' Académie Serbe des sciences Reçu, decembre 1951.

Belgrade
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Прилог иСПИТивању алекСиначких парафинских

ШIКрИЉaШа

Одређивање органске материје шкриљца. Одређивање

фиксног угљеника и испарљивих материја у полукоксу

ОД

С. Љ. Јовановића || и Д. К. Виторовића

Парафински шкриљци садрже веће количине неорганске

материје која се често приликом анализирања и сама мења,

те се у већини случајева за испитивање шкриљаца не могу

применити методе које су стандардизоване за анализу

угљева. Промене неорганског дела у толикој мери утичу на

добивене резултате да, или јако отежавају или потпуно

онемогућавају примену постојећих метода. Стога је ове

требало модификовати или наћи нове. Овај проблем није ни

до данас успешно решен.

Испитивање наслага наших парафинских шкриљаца до

сада није вршено систематски“). Оно се ограничавало углав

ном на одређивање приноса катрана у стандардној реторти

од алуминијума по Fischer-у. Дешавало се да се и поред

многих анализа пирогене дестилације није могао дати одго

вор на понеко од основних питања: колики је принос ка

трана срачунат на органску материју, или колики је проце

нат испарљивих материја и фиксног угљеника у полукоксу,

јер није постојала погодна метода да се ови Подаци Одреде.

Међутим, без потпуне анализе, не може се доћи до јасне

слике о индустриској вредности неког парафинског шкриљ

ца и могућностима за његову прераду.

А. Одређивање органске материје

Одређивање количине катрана није једино питање које

се поставља при утврђивању индустриске вредности пара

финских шкриљаца. Поред осталих, врло важно питање је

колико органске материје садрже парафински шкриљци.

Помоћу овог податка се може: а) саставити биланс поделе

органске материје на катран, гас и полукокс и видети како

*) Преглед досадашњих радова у области испитивања наших

парафинских шкриљаца изнет је у раду С. Љ. Јовановића и сар. (1).
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се може најбоље искористити органска материја, и б) обра

чунати принос неке индустриске пећи на органску материју.

Ово би било потребно због тога, што лабораториске методе

за одређивање приноса у катрану (који је узет за 100) и

према коме се обрачунава принос индустриских пећи, нису

стандардизоване, иако се реторта по Fischer-у најчешће

примењује.

Код парафинских шкриљаца који не садрже карбонате,

пирит, или неки други неоргански састојак који се мења

при жарењу, органска материја се лако одређује као губи

так при жарењу. На овај начин је одређена органска мате

рија у шкриљцу из Мирановца“).

Код шкриљаца који садрже поменуте састојке, одре

ђивање на овај начин није могуће. При жарењу, карбонати

се разлажу отпуштајући угљендиоксид, пирит прелази у

фериоксид, сулфати и силикати поред осталог отпуштају

своју кристалну воду, те би се сви ови губици урачунавали

у органску материју.

Н. М. Thorne, W. I. R. Murphy, J. S. Ball, K. E. Stan

field и Ј. W. Horne“) одређивали су органску супстанцу

апроксимативно, као губитак при жарењу, умањен за неор

гански угљендиоксид. Узевши у обзир и друге промене које

се могу дешавати поред разлагања карбоната, као и недо

вољну прецизност метода за одређивање процента неор

ганског угљендиоксида у парафинском шкриљцу, овакво

апроксимативно одређивање органске материје није нас

задовољавало за одређивање органске супстанце у пара

финским шкриљцима.

Методе које имају за циљ тачније одређивање количине

као и састава органске материје, могле би се поделити у

две принципијелно различите групе.Уједном иудругом слу

чају органска материја се најпре одваја од неорганске,

потпуно или делимично, па јој се затим елементарном ана

лизом одређује састав; само сеу једном случају служехеми

ским, а у другом механичким методама.

Још 1922 године су Ј. Nabutt“) и нешто касније Е.

Hentze“) покушали да изолују органску материју комбино

ваним, међусобно скоро сличним поступцима: екстракцијом

неорганског дела помођу хлороводоничне киселине и затим

флуороводоничне киселине, и, најзад, екстракцијом органске

материје неким органским растварачем.

Сличан начин изоловања предлагао је и Ј. Barlot“),

само што је он удаљавао и пирит помоћу азотне киселине

J. W. Horne и И. И. Purdy“) третирањем најпре хло

роводоничном киселином и затим смешом хлороводоничне

и флуороводоничне киселине, екстраховали су све неорган

ске састојке изузев пирита. Пирит су одвајали користећи

се његовом већом специфичном тежином: органскуматерију

која садржи пирит суспендовали су у води, па су после

———-- -_ _
- _ -
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стајања од 20 до б0 минута декантовали горњи слој који

је садржавао чисту органску супстанцу. Понављањем овога

поступка до 20 пута, пирит се могао скоро потпуно одво

јити. Они су на овај начин смањивали количину пепела у

органској супстанци до 0,5%. Тако добивену органску

материју су сушили на 104“ и затим анализирали. Недоста

так ове методе је у томе што захтева много времена. Било

је потребно 2 до 4 месеца да се пепео сведе на минимум

од 0,5"/, . Аутори нису могли доказати промене органске

материје, али исто тако нису могли да пруже доказе да се

органска материја оваквим енергичним и дуготрајним трети

рањем не мења.

Један сасвим сличан процес којим се може садржај

неорганске супстанце смањити до 1%, обрадио је и стан- ...

дардизовао А. L. Down”). И овај процес обухвата 3 фазе:

a) третирање хлороводоничном киселином да би се удаљио

карбонат и сулфат, б) третирање хлороводоничном и флу

ороводоничном киселином за разлагање силиката, и в) одва

јање пирита. Пирит је у почетку испитивања удаљавао

третирањем азотном киселином, али касније када је увидео

да азотна киселина дејствује и на органску материју, пирит

је елиминовао дејством Zn праха и хлороводоничне кисе

лине. Експерименти су показали да се на овај начин орган

ска материја само незнатно мења.

Супротно овим двема методама које имају за циљ да

отстране минерални део парафинског шкриљца и да добију

неизмењену органску материју са врло мало пепела, поје

дини аутори су покушавали да употребом органскихраства

рача директно екстрахују органску материју парафинског

iШКрИЉЦа.

Код ових метода разликују се два начина рада:

По једном врши се потпуна екстракција органске

материје без обзира да ли ће се она током процеса хемиски

променити или не. При томе се пре екстракције, загревањем

до 250—350°, претвара органска материја у пиробитумен

који се онда може потпуно екстраховати.

По другом треба добити непромењену органску мате

рију. У овом случају потребно је врло дуго време да би

се екстраховао само мали део органске материје. Темпера

тура при екстракцији не сме се повишавати да се органска

материја не би пиролитички разлагала.

Резултати ових метода не задовољавају, јер у већини

случајева екстракција органске материје није потпуна; стога

се оне за квантитативно одређивање органске материјепара

финских шкриљаца и не примењују.

F. W. Quass“) је одвајао органску материју механичким

путем. Он меље шкриљац са водом и уљем у млину са

куглама, при чему већи део минералне материје остаје

суспендован у води, и може се одвојити од органске
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материје која гради са уљем пасту. Уље се одваја од ор

ганске материје екстракцијом петролеумом и затим угљен

тетрахлоридом. Оваквим поступком, према дужини трети

рања, могу се добити фракције са 4 до 91“/, пепела.

Анализом ових фракција са различитом количином

пепела, G. W. Himus и G. C. Basak”)утврдили су да постоји

линеаран однос између ", пепела и садржаја C, H, N и S.

Овим начином се може,уносећиу дијаграм податке за C, H,

М. и S. за поједине фракције и затим екстраполацијом на

нулу према пепелу, одредити састав и количина органске

материје.

Незгодна страна методе је што овакво одређивање

дуго траје (7 дана). Осим тога, може се десити да се уље

које се употребљава при млевењу не одвоји потпуно од

органске материје, као и да се приликом испирања уља

екстрахује и део органске материје, што би знатно изме

нило састав фракција.

Огледи за одвајање органске материје флотацијом

нису дали очекиване резултате. -

Ниједна од наведених метода за одређивање бил

количине, било састава органске материје није се показала

погодном за испитивање наших парафинских шкриљаца.

Имајући у виду поменуте недостатке наведених метода

с једне стране, и потребу за једном релативно бржом ме

тодом с друге стране, ми смо, при нашим испитивањима,

одређивали органску материју на овај начин:

Одмерен, сув парафински шкриљац смо екстраховали

хлороводоничном киселином (1:1) и тако удаљили карбо

нате и сулфате. Екстраховани парафински шкриљац смо

цедили кроз подмерено квантитативно цедило, испирали до

негативне реакције на хлор, сушили на 105° и мерили.

Тако смо добили парафински шкриљац који не садржи

карбонате и сулфате, а садржи поред органске материје

силикате и пирит. Њега смо жарили до константне тежине

и пепео мерили. Из разлике смо обрачунавали органску ма

терију не узимајући у обзир губитак који настаје при саго

ревању пирита у фериоксид. Овакав начин рада даје при

ближно добре резултате за парафинске шкриљце који

садрже мало пирита или га уопште не садрже. Како наши

парафински шкриљци садрже доста пирита, и овај приликом

жарења прелази у фериоксид уз губитак у тежини, то се

резултат за органску материју увећава за ову количину.Да

би добили садржину, чисте органске материје, потребно је

било да извршимо корекцију за износ који - потиче од

губитка при жарењу пирита.

У ову сврху смо одређивали у пепелу екстрахованог

шкриљца квантитативно фериоксид, па смо га прерачунавали

на пирит. Разлика између израчунате количине пирита и

нађене количине фериоксида јесте губитак који је при
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жарењу одлазио са органском материјом, те смо га од

вредности за органску материју и одбијали. Ове корекције

би биле нарочито важне за шкриљце који, садрже мањи

проценат органске материје. Парафински шкриљци из Алек

синца садрже доста пирита, тесу корекције знатне (до 2%).

Начин описаног рада има ова преимућства:

а) непотребно је третирање флуороводоничном кисе

лином које захтева дуже време рада и ствара могућност

да се при томе врше промене органске материје,

б) краће трајање анализе, а с тиму вези и вероватноћу

да се органска материја при анализи не мења, и

в) упрошћеност операција.

Б. Испитивање полукокса

Пирогеномдестилацијомпарафинскихшкриљацадобивају

се као производи гасови, катран и полукокс. Како је полу

кокс по количини главни производ дестилације, то се оду

век постављало Питање Његове Примене,да би ПрOцес прераде

парафинских шкриљаца био што економичнији.

Полукокс садржи, поред минералних састојака, и део

органске материје која није предестиловала до температуре

на којој се врши дестилација (испарљиве материје), као и

фиксни угљеник који постаје краковањем органске материје.

Од количине испарљивих материја и нарочито од количине

фиксног угљеника зависи да ли ће се полукокс моћи успе

шно употребити као гориво.

Постоји више метода за одређивање фиксногугљеника

и испарљивих материја у коксу од угљева и коксу од

асфалта. Принцип одређивања је овај: кокс се жари најпре

без приступа ваздуха на око 900°; губитак у тежини су

испарљиве материје. Затим се остатак жари на ваздуху, при

чему фиксни угљеник потпуно сагори, а пепео се мери. Из

разлике у тежини израчунава се проценат фиксногугљеника.

Овакав начин одређивања се не може у свим случаје

вима применити за анализу полукокса од парафинских

Шкриљаца. Минерални део полукокса садржи карбонате

који се при жарењу разлажу отпуштајући угљендиоксид.

Ослобођениугљендиоксид реагује са угљеником по једначини

CO,+Cl2CO–41,25 Ксаl

Ова равнотежа је изнад 850° померена јако удесно.

Већ и на температурамаиспод 1000°,у равнотежном стањује

присутан практично само угљенмоноксид“). Из овога се

види да би при одређивању испарљивих материја жарењем

без присуства ваздуха, угљендиоксид који постаје разла

гањем минералних карбоната полукокса реаговао са фикс

ним угљеникомдајућиугљенмоноксид. Ово нам онемогућује

примену метода које су разрађене за угљеве.

- -
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У литератури која нам је стајала на расположењу,

нисмо могли наћи описану методу за одређивање фиксног

угљеника и испарљивих материја у полукоксу од парафин

ских шкриљаца који садрже карбонате.

Н. М. Thorne, W. 1. R. Murphy, J. S. Ball, К. Е. Stan

ifield и Ј. W. Horne“) су одређивали испарљиве материје

и фиксни угљеник заједно, апроксимативно, као губитак

при жарењу одузимајући при обрачуну неоргански угљен

диоксид.

Ми смо испарљиве материје поред фиксног угљеника

Одређивали на овај начин:

Одмерен сув полукокс смо екстраховали хлороводо

ничном киселином (1:1), при чему смо удаљили карбонате,

феросулфид, сулфате и могуће друге неорганске састојке

растворне у хлороводоничној киселини. Екстраховани полу

кокс смо цедили кроз подмерено квантитативно цедило,

испирали до негативне реакције на хлор, сушили на 105° и

мерили. --

Овако добивен полукокс жарили смо у пећи за еле

ментарну анализу у струји азота. При жарењу су одлазили

испарљиви делови. Остатак који је садржавао, поред неор

ганског дела, само фиксни угљеник, мерили смо, и разлику

узимали за количину испарљивих материја, па затим саго

ревали у струји кисеоника, апсорбујући награђени угљенди

оксид. Пепео смо такође мерили, па смо или из губитка у

тежини или из прираштаја у апсорпционом апарату израчу

навали фиксни угљеник.

И у овом случају приликом одређивања врше се про

мене неорганских састојака (FeS), које унеколико утичу

на резултате.

При дестилацији парафинског шкриљца (520°), један

део пирита се разлаже по једначини:

FeS, IT FeS-I-S

тако да у полукоксу имамо поред неразложеног пирита и

феросулфид који постаје разлагањем пирита. При екстрак

цији полукокса хлороводоничном киселином, награђени

феросулфид се раствара, а неразложени пирит остајеу полу

коксу. Када се сада овај полукокс жари у струји азота да

би се одредиле испарљиве материје па потом сагорева да

се одреди фиксни угљеник, онда се остатак пирита мења,

и то у првој фази прелази у феросулфид а у другој се

феросулфид оксидује у фериоксид: --

2FeS+7/2O,=Fe,0,--2SO,

Будући да се ове промене врше с губитком у тежини, то

овај губитак утиче на резултате добивене за испарљиве

материје и фиксни угљеник.
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Одређивањем фериоксида у пепелу екстрахованог полу

кокса и прерачунавањем фериоксида на пирит могу се

извршити корекције.

Експериментални део

Испитивања су вршена на примерку врло богатог алек

синачког парафинског шкриљца.

При дестилацији на 520° у стандардној Рischer-овој

реторти шкриљац је давао:

Ha, B.Mla2RaЕШ на сув

шкриљац шкриљац

Катрана 27,00/, 28,0%

Воде:

Влаге 3,70% ----

Конституционе 4,3% 4,5%

Полукокса - 56,69/o 58,8%

Гаса--губитака 8,4% 8,79/o

(из разлике)

Одређивање органске материје парафинског шкриљца

Парафински шкриљацсмо најфиније иситнилиу ахатном

авану и сушили 2 часа на 105“. Тако сушени парафински

шкриљац одмеравали смо (по око 1,0000 gr), стављали у

порцеланске шоље и додавали хлороводоничну киселину

(1 : 1) у вишку (водили смо рачуна да крајња концентрација

, киселине буде довољно висока, па смо ни 1g парафинског

шкриљца додавали око 20 ml, киселине). Шкриљац се ква

сио тек после стајања од 1 часа и повременог мешања.

После тога смо загревали на воденом купатилу 15 минута

и цедили кроз (претходно сушено и подмерено) квантита

тивно цедило, затим испирали дестилованом водом загре

јаном на око 50", до негативне реакције нахлор, па сушили

до константне тежине на 105° и најзад мерили.

Овако екстраховани шкриљац смо пренели у порце

ланску теглицу, цедило посебно сагорели и пепео спојили

са екстрахованим шкриљцем, па затим све жарили на пуном

пламену Випsen-ове грејалице до константнетежине и пепео

Мерили.

Филтрат, заједно са водом којом је вршено испи

рање, у овим као и у доцнијим огледима, испаравали смо

до сува на воденом купатилу; ако се испирање врши кљу

чалом водом, извесна количина органске материје (што се

познаје по боји) пролази кроз цедило при испирању. То се

не дешава ако се испирање врши дестилованом водом која

је загрејана само до око 50°.

3 Гласник хемиског друштва
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Ради израчунавања корекције за пирит, одређивали

смо квантитативно фериоксид у пепелу екстрахованог

шкриљца (одређивањем пиритног сумпора може се показати

да фериоксид постаје углавном из пирита, и да утицај

евентуално органски везаног гвожђа не може бити знатан).

Добивени фериоксид обрачунавали смо на сув шкриљац

и прерачунавали на пирит.Разлика је губитаку тежини који је

изражену% на сув шкриљац и уједно претставља корекцију.

Пирит се оксидује према једначини:

2FeS,+11/2 O,=Fe,0,--4SO,.

Ако са b означимо количину одређеног фериоксида

изражену у %, на сув шкриљац, онда је

239,96. b

T150 TOT

Одавде се добива корекција k=0,503. b.

Према томе проценат чисте органске материје биће:

| %=a–0,503. b

где је а проценат некориговане органске материје, а b коли

чина фериоксида изражена у “/, на сув шкриљац.

Добивени резултати изнети су у таблицама I и II.

количина пирита из које је фериоксид постао.

Таблица I

Одмерено Теж. После Пепео екстр. органске мат.

Проба шкриљца екстрах. васпустио шкриљца (некориговане)
g g 0 %на шкриљ. /о на сув шкр.

I 0,8580 0,5838 31,96 1327 54,77

II 1.3777 0,9363 32,04 13,32 54,64

III 1,3434 0,9068 32,50 13,95 53.55

IV 0,8466 0,5756 32,01 13,49 54,50

V 1,1513 0,7797 32,28 1327 54,45

VI 1,3146 0,8804 3303 12,85 54,12

Средња вредност: 32,30 1336 - 54,34

Таблица ПI

Корекција нађених вредности у таблици I

Органске материје Fe,0, на Чисте органске

Шроба некориговане сув шкриљац Корекција материје на сув

иа сувдраг % шкриљац у 0 0

1V 54,50 3,14 1,58 52,92

v 54,45 3,42 1,72 52,73

VI 54,12 305 1,53 5259

Средња вредност 54,36 3,20 1,61 52,75

-- ----- - - - - -----unuau
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Одређивање испарљивих материја и фиксног угљеника

, у полукоксу

Одмеравали смо око 1,0000 g полукокса, стављали га

у порцеланске шоље и додавали хлороводоничну киселину

(1:1) у вишку (на 1 g полукокса додавали смо око 25 ml

киселине). Полукокс се бурно разлаже. Када се маса умири,

загрева се 15 минута на воденом купатилу и затим цеди.

кроз (претходно сушено и подмерено) квантитативно це

дило. Испира се до негативне реакције на хлор, па онда

суши до константне тежине на 105“. --

Са овако третираним полукоксом приступили смо одре

- bивању испарљивих материја и фиксног угљеника.

Око 0,2000 g полукокса стави сеу порцелански чунић.

и жари у струји азота у пећи за елементарну анализу на

пуном пламену 1 час. Азот смо уводили из бомбе кроз

испиралицу са раствором пирогалола и преко усијанебакарне

спирале која се налазила у цеви испред чунића, да бисмо

удаљили кисеоник, који се у малој количини може налазити

у азоту. После жарења, кокс смо хладили у струји азота

и затим мерили. Из разлике се добива количина испарљивих

материја. --

Кокс смо после тога сагоревали у струји кисеоника и

апсорбовали производе сагоревања.

Пошто кокс обично садржи сумпора потребно је цев.

пунити и Оловохроматом.

Пепео који заостаје у чунићу се мери.

Фиксни угљеник смо израчунавали на два начина,и то

1) из тежине пепела који заостаје после сагоревања и 2)

из тежине угљендиоксида који је апсорбован у апсорпци

оним судовима.

Овај други начин је тачнији јер овде не постоје грешке

које могу потицати од промена неорганских састојака.

При првом начину мора се увести корекција за промену

пирита који се претвара у фериоксид. Када се и ова корек

ција узме у обзир при обрачунавању, ипак седобивајуувек

више вредности овим начином него што су вредности доби

вене из угљендиоксида. - -

Ради поређења, паралелно смо одређивали укупан

садржај испарљивих материја и фиксног угљеника жарењем

екстрахованог полукоксау порцеланскојтеглици на ваздуху

до константне тежине. У исто време, у овако добивеном

пепелу одређивали смо фериоксид ради израчунавања корек

ције за Пирит.

Резултати су изнети у таблицама III, IV, V и VI.

34.
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Таблица III

Екстраховање полукокса помоћу хлороводоничне киселине (1: 1)|

одмерено Добивено екстрахованог Екстраховано неорганске

Шроба полукокса Полукокса материје

g g % 9%

I 0,5138 0,2000 38,93 61,07

II 0,8093 0,3145 3886 61,14

III 0,9957 0,3850 38,67 61,33

- IV 1,4530 0,5702 39,24 60,76

у 0,7704 0,2963 38,46 61,54

* VI 1,1462 0,4381 3822 61,78

VII 0,6828 0,2666 39,04 60,96

"VIII 0,9918 0,3860 3892 61,08

Средња вредност 38,79 61,21

Таблица IV

Одређивање процента испарљивих материја

полукокса жарењем екстрахованог полукокса у струји азота

Одмерено Губитак Проценат испарљивих материја

екстрах.
Проба полукокса У“ на екстрах. на неразл. на сув

g g полукокс полукокс шкриљад

1 0,1588 0,0232 14,61 5.69 334

II 0,2182 0,0324 1485 577 3,39

III 0,1443 0,0207 1434 5,55 3,26

ГV 0,1709 0,0252 14,74 5.79 3,40

у 0,1968 0,0286 14,53 5.59 329

... VI 0,1557 0,0214 13,74 5,26 309

VII 0,2010 0,0274 1363 5,32 3,18

VIII 0,1570 0,0228 14,52 . 5,65 3,38

Средња вредност 1437 5,57 3,29

Таблица. И

Одређивање фиксног угљеника полукокса жарењем остатка после

| одређивања испарљивих материја у струји кисеоника

% Фиксног угљ.
Губици у */о Фиксног угљен. израч.

израч. из губитка З Те:RИНПроба. Одмерено : у тежини и е апсорп. СO,

на екс. на нер. на сув на екс. на енер. на сув
g полук. полук. шкриљ. полук. полук. шкриљ.

I 0,1588 0,0728 4584 17,85 10,49 -- -- ----

II - 0,2182 0,0984 45,10 17,52 10,30 43,67 1697 9.98

III 0,1443 0,0649 44,98 17,39 10,23 42,34 16,37 9,63

ГV 0,1709 0,0754 44,12 17,31 10,18 42,17 16,55 9,73

у 0 1968 0,0876 44,51 17,12 10,07 42,56 1637 9,62

VI 0,1557 0,0706 45,34 17,33 10,19 42,49 16,24. 9,55

VII 02010 0,0930 46,27 18.06 10,80 42,65 16,65 9,95

VIII 0,1570 0,0708 45,10 17,55 10,50 43,71 17,01 10,17

Средња вредност. 45,16 17,52 10,35 42,80 16,59 9,81
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Таблица VI

Одређивање испарљивих материја и фиксног угљеника заједно,

жарењем екстрахованог полукокса

Одмерено Проценат испарљивих материја и
-- екстрах. Губитак при Фиксног угљеника заједно

Проба полукокса - жарењу

на екстрах. на нераз. на сув

g g - полукокс полукокс шкриљац

I 0,1043 0,0628 60,21 23,59. 1387

II 0,1779 0,1077 60,54 23,41 13,77.

III 0,1165 0,0710 60,94 23,17 13,62

Ту 0,1571 0,0942 59 96 2353 13,84

у 0,0862 0,0534 61,95 24,11 14,42

VI 0,1017 0,0631 62,05 24,23 14,49

Средња вредност 60,94 23,67 14,00
's

Исту ону коректуру за пирит коју смо уводили при

обрачунавању органске материје у парафинском шкриљцу

морали смо увести и при обрачунавању фиксног угљеника

и испарљивих материја. -

Стога смо одређивали фериоксид у пепелу екстрахо

ваног полукокса и обрачунавали га на неразложен полукокс.

Како се овде промене пирита врше у две фазе, то ако

је укупан губитак у тежини, односно корекција, k, онда ће

губитак у II фази износити 0,799. k, а губитак, односно корек

ција у другој фази бити 0,201 - k.

Израчунате корекције одбијали смо директно одрезул

тата за “, испарљивих материја и %, фиксног угљеника, а

ови су проценти били сведени на неразложен полукокс.

Израчунавање корекција:

Нађено фериоксида (просечна вредност

обрачуна1а на полукокс) b=1,67%,

Укупна корекција (k=0,503. b) k=0,849/,

Корекција за испарљиве материје 0,799. k=0,679/,

Корекција за фиксни угљеник 0,201 . k=0,179/o

Ако унесемо корекције:

Испарљиве материје Фиксни угљеник

% 9/,

Некоригована вредност

(просечна) 5,57 1752

Корекција (просечна) 0,67 0,17

Коригована вредност обрач.

на полукокс 4,90 -- 17,35

Коригована вредност обрач.

на шкриљац -- 2,88 10,20
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Види се да садржај пирита у овом случају знатно

утиче једино на резултат за испарљиве материје, а за

фиксни угљеник је без великог значаја, те се у овом слу

чају добивена корекција може и занемарити.

Из добивених података може се саставити биланс

поделе органске материје:

На шкриљац На органске материје

Катрана 280 % 53,089/o

Констит. воде (са крист.) 4,5 % 8,539/,

Испарљ. материја полукокса 2,889/, „... 5,469/,

*Тиксног угљеника 10.20% 19,34%

Таса (из разлике) 7,17% 13,590/,

„Збир 52,75% “ 100,000/,

И в в о д

1) У литератури досада описане методе за одређивање

органске материје парафинских шкриљаца захтевају дуго

времена те нису погодне за сериске анализе.

Описана је метода за квантитативно одређивање орган

ске материје парафинских шкриљаца која јерелативно бржа

и скраћује време третирања парафинског шкриљца, при чему

се смањује могућност оксидације органске материје и избе

гавају извесне операције од којих би могле потицатигрешке.

Метода обухвата: а) екстраховање карбоната и сулфата

хлороводоничном киселином (1:1), б) жарење ради удаља

вања органске материје, при чему се оксидује и пирит, и

в) квантитативно одређивање фериоксида у пепелу екстра

хованог шкриљца ради израчунавања и уношења корекције

за променну пирита.

2) Описана јеметода за одређивање процента испарљи

вих материја и фиксног угљеника у полукоксу парафинских

шкриљаца. Метода обухвата: а) екстраховање карбоната,

феросулфида и сулфата помоћу хлороводоничне киселине

(1:1), б) одређивање испарљивих материја жарењем екстра

хованог полукокса у струји азота, в) сагоревање фиксног

угљеника у струји кисеоника и г) квантитативно одређи

вање фериоксида у пепелу екстрахованог полукокса на

основу чега се израчунава корекција за Промене пирита.

3) Састављен је биланс поделе органске материје

богатог парафинског шкриљца из Алексинца.

Овај парафински шкриљац садржи 52,75%, органске

материје и даје 28%, катрана; што износи 53,08%, обрачу

нато на органске материје. Полукокс од овог шкриљца

садржи 4,90%, испарљивих материја и 17,35°/o, фиксног

угљеника.

Хемиски Институт

Природно математичког факултета Примљено 21 маја 1952

у Београду
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S U M M A R Y

Contribution to the study of oil shalesfrom Aleksinac

(Determination of organic material in oil chale. Determination

of volatile material and fixed carbon in spent shale)

by

(S. LJ. Jovanović) and D. K. Vitorović

| 1) Methods for the determination of organic material in

oil shales described in the literature are rather long and tedious,

and are not suitable for serial analyses.

In this paper is described a method for the quantitative

determination of organic material in oil shales, which requires

1ess time and shortens the period of treatment of the oil shale,

thus diminishing the possibility of oxidation of the organic

material. Moreover by eliminating several operations the num

her of possible sources of errors is diminished. This method

involes: a) the extraction of carbonates and sulphates with

hydrochloric acid (1:1), b) the ingnition of organic material,

including the oxidation of pyrite, and c) the quantitative deter

mination of ferric oxide. in the ash of the extracted oil shale

in order to calculate and introduce the correction forthe change

of pyrite. -- --

2) A method is described for the determination of vola

tile material and fixed carbon in spent shale. This method

consists: a) in the extraction of carbonates, sulphates and fer

rous sulphide by means of hydrochloric acid (1:1), b) in the

determination of volatile material by the ignition of the

extracted spent shale in an atmosphere of nitrogen, c) in the

combustion of fixed carbon in a stream of oxygen and d) in

the quantitative determination of ferric oxide in the ash of

the extracted spent shale which makes it possible to compute

the corrections for the change of pyгite. -

3) A distribution survey of organic material for a rich

oil shale from Aleksinac, Serbia, is given.

This oil shale contains 52,75%, of organic material and

gives 28°/, of oil upon distillation; thereforethe yield is 53,08%

based on the organic material. The spent shale from this oil

shale contains 4.90%, of volatile material and 17,35% offixed

carbon. |

Institute of Chemistry

of the Faculty of Science Received Mai 21th 1952

University of Belgrade
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Лужење бакроносног мајданпечког лимонита

разблаженом сумпорном киселином

ОД

Јерка З. Аљанчића

У Мајданпеку је познато неколико појава руда бакра,

Од којих се данас не експлоатише још ни једна. Пре Другог

светског рата експлоатисан је у Мајданпеку један бакро

носни материјал, мада не ради добијања бакра, него у сврху

добијања лимонита као сировине за високу пећ која је тада

радилау близини Мајданпека. Бакар из те руде не само да

није коришћен већ је претстављао баласт и некорисну при

месу која није могла да будеуклоњена из гвожђа нормалним

начином рада, већ је она извожена у Чехословачку, где је

железара у Витковицама, једина у Европи, имала потребан

| уређај за уклањање бакра.

Лимонит сеу Мајданпеку налази као контактни минерал

између кречњака са једне стране и еруптива са друге. На

местима самог контакта са кречњаком и еруптивом лимонит

је бакроносан и то тако да се количина бакра креће у гра

ницама од 0,4 до преко 5%.

Експлоатација се пре рата вршила у окнима Saint Andre

408, Кречана 330 и Тhorez 29б и то на тај начин што је

бакроносни материјал одабиран и одбациван, док јеу високу

пећ слат само материјал који је садржао незнатне количине

бакра. -,

Овакав начин рада наравно да је одмах поставио про

блем могућности раздвајања минерала бакра од минерала

гвожђа и њихове посебне прераде.

Полазећи од извесних минералошких својстава лимо

нита ипретходнихстудија растворљивостимајданпечкоглимо

нита у разблаженој киселини П.С.Тутунџић (1)је проучавао

могућност лужења бакроносног лимонита разблаженом сум

порном киселином у циљу искоришћења бакра и евентуалног

привођења излуженог лимонита високим пећима. Опити су

вршени на пробраном материјалу из окна Кречана који је

садржао 5,5%, бакра, највећим делом у облику азурита.

Изведени опити су показали да је лужењем са 8%-ном

сумпорном киселином могуће за 24 h излужити из лимонита
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- преко 80% бакра, а да при томе пређе у раствор само

0,45%, гвожђа и преко 70%, алуминијума.

Ослањајући се на ове опите извршена су испитивања

на једној проби од око 200 kg бакроносног лимонита из

окна Тhorez, која је по садржају бакра била знатно сиро

машнија од горе наведене, али јеу погледу осталих састојака

углавном имала исти карактер. Анализа је показала следећи

СаСТаB :

Губитак жарењем - - - - - - - - - 16,559%

Нерастворно у киселинама - - - s. 31,36%

SiO, - - - - - - - - - - - - - - 23,92%

Fe,Os--All,O, - - - - - - - - - - 57,349/,

Fe - - - - - - - - - - - - - - - 25,170%

Al e - - , - - - - - - - 11,32%

Си - - - - - - - - - - - - - - 1,59%

Mn . . . . . . . - - - . . 0,370/,

S - - - - - - - - - - - - - - - 0,27%,

As - - - - - - - - - - e- 0,129/,

CaO we- - - - - - - - - - - - e 0,48%

MgO - - - - - - - - - - - - - - 0,179/o

Ag - - - - - - - - - - - трагови

Аи - - - - - - - - - - - - - - HeMa,

Испитивањем руде под рудним микроскопом утврђено

је да су од минерала бакра присутни само малахит и у не

знатним количинама азурит. Од сулфида запажени су једино

трагови сулфида гвожђа, маркасита. -

Рационална анализа бакроносног лимонита на минерале

бакра такође је потврдила овај налаз, али је показала да је

за тачну анализу неопходно далеко финије ситњење него

што је то у рационалној анализи уобичајено (—50 меш.).

На основу ових налаза, као и претходних опита лужења

разблаженом сумпорном киселином који су показали да је

после 24 h лужења са 200 ml. 10%-не сумпорне киселине

могуће излужити из 100 g pуде 45% бакра и 2%, гвожђа,

приступљено је систематском испитивању лужења подразли

читим условима. Сва лужења су вршена на материјалу осу

шеном на 105° и самлевеном до крупноће 16,8%, —0,25 mm.

(1) Лужење сумпорном киселином разних концентрација

у времену од 24 h, на собној температури, дало јерезултате

који су наведени у таблици 1.

При томе је разблажена киселина употребљена увек у

толикој количини да је остајалау сувишку. Тако је на 100g

руде одмерено 1000 ml204%-неН,SO,500ml4,03%.-не Н,SO,

300ml. б,30%-неН,SO,300ml8,25%-неН,SO,и200ml 11,70%-не

H,SO,. У свим случајевима на 100g pуде деловано је са

око 20g сумпорне киселине различитих концентрација.

(2)Лужење4,06%-ном Н„SO,уразним временскимразма

цима показало је да се растварање минерала бакра не пове
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ћава у знатнојмери продужењем времена лужења. Резултати

су изнети и таблици 2 (однос: 2 kg руде према 10 литара

4.06%-не Н,SO).

Таблица 1 г

Лужење сумпорном киселином различитих концентрација на собнојтемператури

и састав добивених лугова

Употре- Почетна И з л зк, 8, h o

бљена количина Си ће Al HaSO,

киселина киселине , г o/ l
% g /o g/l % g/l % g/l o 8

204 20,40 44,15 0,70 1,94 0,49 10,20 1,16 30,18 14,27

4,03 20,15 45,30 1,44 1,64 0,82 14,70 3,04 31,97 27,42

630 1890 46,20 245 2,06 1,73 14,30 540 4451 35,27

8,25 24,75 46,62 247 , 231 1,94 15,20 574 38.97 50,39

11,70 23,40 47,65 379 2,76 3,46 14,90 8,45 40,30 69,70

Таблица 2

Лужење4069 о-ном Н,SO,уразним временским размацима на собној температури

Време И з л у ж е н о

лужења % Cu 9/, Fe 9/, Al

24 h 4290 . 1,49 12,40

48 h 47,48 1,92 1321

72 h 5305 240 15,23

6 дана 57,00 350 16,41

(3) Резултати лужења 4,03%-ном Н,SO, на температури

од 50° са односом 2 kg руде према 10 литара 4,03%-не

Н„SO, изнети су у таблици 3. -

-- Таблица Ј.

Лужење4,03%-ном Н,SO,уразним временскимразмацима на температури од 50°

Време И з л у ж е н о

лужења 9/, Си o/, Fe 9/, Al

24 h 53,90 4,26 17,49

48 h 61,48 5,93 19,74

72 h - 63,35 7,06 2258

6 дана 66.00 805 24,19

(4) Лужење растварачем који је садржао 100g/l H,SO,

и 10 g/l. гвожђа у облику ферисулфата такође није дало

много боље резултате (2). Лужењеје вршено на температури

од 50° у односу 100 g pуде према 200 ml. закисељеног ра

створа ферисулфата (таблица 4).
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Један фотоелектрични колориметар

за колориметрисање малих површина

ОД

С. Кончар-Ђурђевића и С. Јоксимовићеве-Тјапкин

При проучавању атсорпције (1, 2) указала се потреба

за колориметром који ће моћи да колориметрише чврсте

непровидне површине не веће од 0,5 сm“. Били смо примо

рани да од материјала којим располажемо начинимо такав

колориметар. Како се овај у раду показао као врло добар,

сматрамо да је корисно описати га.

При конструкцији овог колориметра послужили смо се

познатим принципом да светлост из светлосног извора пада

под углом на објекат, о њега се дифузно рефлектује и јед

ним делом пада на фотоелеменат, помоћучије се фотострује

мери интензитет обојења (3, 4). Пошто се у нашем случају

ради са малим површинама, односно слабим фотострујама,

које се нису смеле повећати употребомјаче светлости, због

непостојаности органских боја према јакој светлости, била

је потребна крајња економија са светлошћу одбијеном од

објекта. Поред тога морало се пазити да светлост која

пада на објекат пада само на њега, а не и на околне Повр

шине, како би се добио што специфичнији ефекат дифузног

расипања светлости. У том циљу у колориметар је уграђен

елипсаст заклон који је бацао на површину објекта кружан

траг светлости, не већи него што он сам износи. Дифузно

одбијена светлост сакупљана је помоћу великог сабирног

сочива и усмеравана на активну површину фотоелемента.

Као што се из слике бр. 1 види колориметар се са

стоји из једног ширег (а) и једног ужег цилиндра (b) који

су спојени један према другоме под углом од 48°. У цилин

дру (b) налази се извор светлости (i) снаге 1,8 W, напајан

из акумулатора великог капацитета. Сочиво (о), у чијој се

жижи налази извор светлости, усмерава зраке паралелно.

Елипсаст заклон () има задатак да паралелне зраке из со

чива (о) баца у кружном снопу на објекат (c) који се на

лази на затварачу цилиндра (g). О објекат (c) дифузно

одбијена светлост сакупља се помоћу оптике (d) и баца по

целој. активној површини Lange-овог селеновог фотоеле-.

4 Гласник хемиског друштва
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мента (е). Добијена фотоструја мерена Мултифлекс галва

нометром са највећом осетљивошћу (К=1,7х10-“A по сте

пену поделе) даје довољна скретања на галванометру, тако

да се могу и слабе ниaнсе боја сауспехом колориметрисати.

- во—-

v " 46

o “ =0}=GHr-г

v. С bir-a. „ћ -

r----- ----Pre- |

*ov ----------- __

N -- | -- н „а.

w, t. | | |
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кљ, |- ч

Хчž, U N \ /

ФЕ, JS / C 1

N ZN

Да би објекат имао увек равну површину, што је за пре

цизност колориметрисања од изванредног значаја, притезан

је уз плитко коничан отвор пречника 8 mm помоћу навртке

(f). Ако се желе колориметрисати прахови тада се ови могу

ставити у плитке лончиће па заједно са њима притегнути

помоћу навртке (f) уз отвор за колориметрисање. При свим

овим мерењима врло је важно да струја из акумулатора

има константан напон збогчега се овај мора стално мерити,

Односно потенциометриским путем држати константним.

При узастопном мерењу исте равне површине, када се ова

извади из колориметра и поново стави у њега, грешка ре

продукције износи испод њ: 1%. Скидањемзатварача цилин

дра (g) могуће је колориметрисати површине, а да ове није

потребно претходно исећи у одговарајуће котуриће, што

омогућава колориметрисање врло великих површина превла

чењем колориметра с једног на друго место. У таквим слу

чајевима, захваљујући покретљивости оптике (о и d) могуће

је осветљавати и веће површине што повољно утиче на

јачину фотоструја. - -

Београд, Техничка велика школа

Технолошки факултет
Завод за неорганску хемиску Примљено 6-IX-1952 год.

технологију

-a--
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ZUSAMMENFASSUNG

Ein photoelektrisches Kolorimeter zum Kolorimetrieren

kleiner Flächen

von

S. Končar Djurdjević und S. Joksimović-Tjapkin

Die Konstruktion eines Kolorimeters mit Selenzelle zum

Kolorimetrieren kleiner Flächen im diffus-zerstreuten Licht wird

beschrieben. Das zu kolorimetrierende Objekt wird gegen eine

Offnung von 8 mm Q gespannt, um eine ebene, reproduzierbare

Fläche zu erhalten. Pulverförmige Substanzen, in geeigneten

Tiegeln, können gleichfalls mit Erfolg kolorimetriert werden.

Der Fehler beim Reproduzieren der Messungen beträgt unter il°/„‚

Beograd. Technische Hochschule

Technologische Fakultät An die Redaktitäräsezingegangen

lnstitut für Anorganische chemische 6-lX

Technologie
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1) C. Konuap-Bypäesuh, I‘nacnak xeMncKor npyumsa, 14, 233 (1949)

2) C. Konuap-Zåypýesufi, ľJlacHHK xeMHcKor npyumæa 17, 127 (1952)

3) R. G. Macdorzald: Paper Trade Journ, 67, 29 (1938)

4) B Lange, Glanzmesser, Liste 14
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Arhiv za kemiju, uređuje Redakcioni odbor. Glavni urednik

Dr. Stanko Miholić. Godina XXIII. Broj 3 i 4. Hrvatsko priro

doslovno društvo. Zagreb 1951. Hrvatsko kemijsko društvo.

Izdano oktobra 1952,

У овом двоброју налазе се 7 радова из физичке и неорганске

хемије, 5 радова из органске хемије и биохемије, 5технолошкихчланака,

4. реферата и 3 рецензије.

Од експерименталних радова 12 је израђено у Загребу, 1 у Спли

ту, 1 у Прагу, 1 у Лозовику и 1 у Љубљани.

У загребачким универзитетским институтима израђено је 7 радова

И ТО: “,

УЗаводу за анорганску, аналитичку и физикалну хемију, Фарма

цеутски факултет 2 рада (И. Филиповић: Поларографске студије с биз

мутовим амалгамом I. Поларографске струја-напетост кривуље с ка

пајућом амалгамском електродом и И. Филиповић: студија II. Анодне

реакције у јако киселим и тампонским клоридним отопинама).

У Институту за судску медицину и криминалистику, Медицински

факултет 1 рад (К. Вебер: О луминисценцији луминола V).

У Хемиском институту Природословно-математичког факултета 3.

рада Н. Бретант: О неким халогеним супституираним карбоцијанским

бојама. (Н. Брегенш: Синтеза једне 1,3 диоксо-изоиндолин карбоцијанске

боје. И. Јамбрешић и Д. Сунiko: Синтеза В-фталимидопропионалдехида).

У Физичко-хемиском институту Природословно-математичког фа

култета 1 рад (Л. Шулц и Б. Тежак: Топљивост сребрног јодида у во

деним отопинама калијева и натријева јодида).

У научними индустриским институцијама израђено је 8радова ито:

У Институту за оцеанографију и рибарство ФНРЈ, Сплит 1 рад.

(М. Буљан: Једна измена Теоге!ll-ове методе за одређивање малих коли

чина амонијака).

У Лабораторији за органску синтезу Институт за индустриска

истраживања 1 рад (Т. Врбашku: Студија о хлорофилу III).

У истом институту израђени су и поменути радови Н. Бреганта.

(2 рада) и 1 рад (И. Брихта и П.Луешић: Добивање колофонијско-фу

марних смола).
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У Научној лабораторији „Плива“, Творница лекова, Загреб 1 рад

(Д. М. Дворник. О
нузпродуктима код препарације 5-етил-5-фенил-бар

битурне киселине).

У Институту за лаке метале, Загреб, и Творници глинице и алу

минија, Лозовац-Шибеник 1 рад (E. Херман, С. Маричић и В. Матko

љић: Вискозиметрија као метода одређивања физикално-хемиских карак

теристика црвеног муља).

У Заводу за индустриска разисковања Љубљана 1 рад (И. Белић,

Б. Штраух и М. Башестин:
Семимикро хроматографско долочевање

гама хексахлорциклохексана).

У овим радовима учествовало је 19 сарадника.

Инж. Милан Радојковић: Заваривање. Савет за инду

стрију и грађевинарство Владе ФНРЈ. Савезни институт за

техничко-економска истраживања.
Београд 1952. T0б.1-001

-008.

У својој серији реферата Савет за индустрију и грађевинарство

издао је још једну свеску.

Овај последњи реферат подељен је у два поглавља:

I Зашто треба да заварујемо?

II Које услове морамо остварити да бисмо успешно заваривали?

Реферат садржи 6 цртежа и 10 фотографија.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



из српскогхЕмиског друштвА

СПИСАК ЧЛАНОВА СРПСКОГ ХЕМИСКОГ ДРУШТВА

на дан 31. децембра 1952 год.

1) Аврамовић Велинка, дипл. хем., Ал. Стамболиског 18, Београд

2) Аврамовић Лазар, дипл. хем., Јована Цвијића 11, Бела Црква

3) Алагић Стојанка, дипл. хем, Алајбеговићева 2/II, Сарајево

- 4) Алђин Видосава, технл., Саве Ковачевића 2, Земун

5) Алмажан Владимир, инж., Рударски факултет, ТВШ, Београд

6) Аљанчић Јернеј, инж., Молерова 41, Београд

7) Ангелов Никола, дипл. хем., Ламартинова 25, Београд

8) Антић Михајло, дипл. хем., Пољопривредно-шумарски факул

тет, Земун

9) Арсенијевић Владимир, дипл. фарм., Фармацеутски факултет,

Београд |

10) Арсенијевић Миро, инж., Технолошки факултет, ТВШ, Београд

11) Аршин Љубица, Институт за угаљ САН, Гепратова 16, Београд

12) Аћимов Наталија, дипл. хем, Јевремова 23, Београд

13) Аћимовић Витор, студ, Кнеза од Семберије 5, стан 2, Београд

14) Аћимовић Сима, инж, Булевар Револуције 125, Београд

15) Бајаловић Ивaн, инж., Фармацеутски факултет, Београд

16) Бајић Даница, дипл. хем., Грачаничка 7/III, Београд

17) Бајић Наталија, инж., Хаџи Мелентијева 78, Београд

18) Бакарчић Мирослава, инж., „29 Новембра“ 22/VI „Београд

19) Банковић Добрила, -

20) Барловац Станиша, настав., П. Стамболића 25, Ранковићево

21) Басарић Ђорђе, дипл. физ., Цвијићев Булевар, павиљон „ХVI,

I улаз, стан 5, Београд

22) Бастић Боривоје, д-р инж. Технолошки факултет, Београд

23) Безуховић Даница, инж., Адмирала Гепрата 10, Београд

24) Бесарабић Михаило, инж., Хилендарска 4, Београд

25) Бесарић Риста, д-р, Интернационалне бригаде 27, Београд

26) Бешлин Стеван, инж., Подгоричка 3, Београд

27) Бијелић Жарко, инж., Технолошки факултет, ТВШ, Београд

28) Бијелић Душан, инж., Расинска 10, Београд

29) Билицки Ласло, студ, Милутина Благојевића 51, Београд

30) Бингулац Радомир, инж., Молерова 41, "Београд

31) Бирманчевић Миомирка, фарм., Моше Пијаде 27, Београд

32) Благојевић Зора, фарм, Фармацеутски факултет, Београд

33) Божић Божица, инж., Личка 1а, Београд

34) Божић Бранко, д-р инж., Технолошки факултет, ТВШ, Београд

35). Бојановић Јелена, дипл. хем., Радоја Домановића 18, Београд

36) Борели Мирко, инж., Предузеће „Прва Искра“, Барич

37) Бошковић Бранислава, инж., Светозара Марковића 41. Београд

38) Бошковић Добрила, настав. гимназије, Приштина

39) Бранковић Стојан, хем, |

--, -i
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40) Бркић Љиљана, инж., Георги Димитрова 19/I, Београд

41) Брук Матија, д-р инж., Жарка Зрењанина 10, Суботица

42) Бугарски Олга, фарм., Др Касапиновића 31, Панчево

43) Будић Невeнка, дипл. хем., Кнеза Милоша 43, Београд

44) Вајагић Богдан, инж., Рокова 15, Загреб

45) Вајганд Вилим, дипл. хем., Природно-математички факултет,

Београд

46) Ванђел Вера, дипл. хем., Косте Живковића 2, Београд

47) Василић Јулијана, дипл. хем., Косовска 9, Титово Ужице

48) Васиљевић Коста, инж., Голсвортијева 35, Београд

49) Васиљевић Станко, дипл. хем., Чонопљанска . 5, Сомбор

50) Васић Јелица, Војводе Бране 17, Београд

51) Васовић Наталија, инж., Таковска 43, Београд

52) Велицки Јован, инж., фабрика стакла, Параћин

53) Велицки Људевит, настав., Осмољетка „Жарко Зрењанин,

АпатиН

54) Величковић Јован, студ., Косанчићев Венац 26, . Београд --

55) Величковић Живојин, инж., Бошка Вребалова 16/I, Београд

56) Вешовић Бранислав, инж., Господар Јованова 38, Београд

57) Викторовић Јован, инж., Комбинат шећера и врења, Београд

58) Витковић Миливоје, инж., фабрика шамота, Аранђеловац

59) Виторовић Драгомир, дипл. хем., Д-р Кестера 4, Београд

60) Влајчић Јован, инж., Теразије 16/IV, Београд |

61) Војводић Милан, лабор., Тршћанска 1, Београд

62) Воук Велимир, д-р инж., Гундулићева 20, Загреб |

63) Вујков Стеван, студ, Војводе Бране 11/I, Београд | |

64) Вуловић Вера, инж., Звечанска 38, Београд

65) Вуњак Михаило, дипл. хем., Природно-математички факултет,

Београд

66) Вучић Софија, инж., Пролет. Бригада 4, Београд

67) Гавриловић Ђорђе, апсл., Вразова 47, Београд

68) Гвоздаревић Нада, инж., Кнез Михајлова 25, Београд

69) Главаш Андрија, инж., Црвене Армије 7, Загреб

70) Глигоријевић Василија, студ., Малајничка 7, Београд

71) Голубовић Василије, инж., Технолошки факултет, ТВШ,

Београд

72) Гризо Александар, инж., Технолошки факултет, ТВШ, Београд

73) Грујић Бојана, дипл. хем., Ветеринарски факултет, Београд

74) Дамански Александар д-р, Фармацеутски факултет, Београд

75) Дамјановић Бланка, инж., Теразије 16, Београд

76) Дворник Душан, инж., Богишићева 4/II, Загреб

77) Дедијер Александар, инж, Балтазара Богишића 8, Београд

78) Делић Дејан, д-р инж., Технолошки факултет, ТВШ, Београд

79) Деспић Александар, инж., Технолошки факултет, ТВШ,

Београд .

80) Диздар Зденко, инж., Институт за испит. структуре материје,

Београд— Винча, Пошт. фах 522

81) Димитријевић Ђорђе, инж., Технолошки факултет, ТВШ,

Београд

82) Димитријевић Никола, инж., Палмотићева 8, Београд

83) Димитријевић Слободан, инж., Страхинића Бана 82, Београд

84) Доброцветов Ексакустодијан, дипл. хем., Технолошки факултет

ТВШ, Београд

85) Донковић Александар, дипл. хем., Маршала Тита 238, Рума

86) Дорословачки Иван, инж., Иванковачка 11, Београд

87) Драгићевић Јованка,

88) Драгојевић Милосав, инж., Технолошки факултет, ТВШ,

Београд .

89 Дреновац Светолик, дипл. хем., Врњачка 7, Београд

90) Дуганџић Милорад, фармац., Фармацеутски факултет, Београд

91) Дулић Михаило, инж., --

92) Ђермановић Милан, дипл. хем., Цара Уроша 43, Београд
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93) Ђорђевић Душан, инж., Симићева 1, Београд

g4) Ђорђевић Спасоје, инж., Технолошки факултет, ТВШ, Београд

95) Ђорић Јелена, д-р, Научно истраж. институт САН, Кр. Милу

тина 25, Београд

96) Ђукин Зорка, студ., Боже Јанковића 17, Београд

97) Ђурковић Олга, инж., Технолошки факултет, ТВШ, Београд

98) Жежељ. Радмила, дипл. хем., Војводе Степе 273, II зграда,

Београд

99) Живадиновић Радивоје, д-р, Андре . Николића 30, Београд

100) Живановић Душан, инж., Белимарковића 8, Београд -

101) Живановић Светислав, инж., Научно истраж. институт НРС,

Франше Д’ Eпереa 78, Београд

102) Живојинов Јованка, дипл. хем., Војводе Миленка 48, Београд

103) Жигић Радивој, технол., „Шемекс“ кемичка лабораторија,

Горњиград, Словенија -

104) Зивгаревић Милица, дипл. хем., гимназија, Призрен

105) Златановић Јован, инж., Илинденска 57, Скопље

106) Златоверховников Владимир, инж., рудник Трепча (лаборато

рија), Звечан

107) Зупанец Рада, инж., Хигијенски завод, Цетиње

108) Ивановић Радмила, инж., Кнеза од Семберије 10, стан 9,

Београд

109) Ивачковић Никола, инж., Павла Папа 12/II, Београд

110) Ивковић Властимир, инж., Технолошки факултет, ТВШ,

Београд

111) Ивковић Живојин, инж., Звечанска 14а, Београд

112) Илинчић Радмила, дипл. хем., Хаџи Ђерина 4, Београд

113) Илић Зорка, дипл, хем., Алексе Ненадовића 38/III, Београд

114) Илић Јован, дипл. хем., Коларчева 1, Београд

115) Илић Персида, дипл. хем., Маршала Тита 10, Београд

116) Јанковић Ђорђе, инж., Коксара, Лукавац

117) Јанковић Јулијана, инж., Сање Живановића 14, Београд

118) Јанковић Стева, дипл. хем., Проте Матеје 65, Београд

119) Јанчић Миодраг, инж., Технолошки факултет, ТВШ, Београд

120) Јањић Озра, инж., Технолошки факултет, ТВШ, Београд

121) Јањић Томислав, дипл. хем., Природно-математички факултет,

- Београд

122) Јевтић Јулка, настав., Врандучка 9, Београд

123) Јевтић Надежда, инж., „Хромос“, Радничка ц. 43, Загреб

124) Јегер Алфред, инж., „Хромос“, Радничка ц. 43, Загреб

125) Јелачић Ћирило, дипл. хем., Вишеградска 12, Београд

126) Јеленчић Ђурђе, инж., Пољопривредни факултет, Земун

127) Јелисавчић Илија, инж., Технолошки факултет, ТВШ, Београд

128) Јелић Оливера, наст., Економска средња школа, Ваљево

129) Јенић Чедомир, инж., Савет за прерађивачку индустр. ФНРЈ,

Милоша Великог, Београд

130) Јовановић Илија, инж., Дубљанска 60, Београд

131) Јовановић Милутин, инж., Јевремова 57, Београд

132) Јовановић Момир, дипл. хем., Технолошки факултет, ТВШ,

Београд

133) Јовановић Радојка, инж., Курсулина 31, Београд

134) Јовановић Стаменко, инж., Ђуре Ђаковића 26, Београд

135) Јовић Александра, инж., Немањина 3, Земун

136) Јовичић Бранко, инж., Влаха Буковца 8, Београд

137) Јоковић Благоје, наст., Пикијева 5, Неготин

138) Јоксимовић Душан, настав., Масарикова 8, Пирот

139) Јорговић-Кремзер Бранислава, фармац, Фармацеутски факул

тет, Београд -

140) Јузбашић Кајица, инж., Лоле Рибара 28, Београд

141) Јуковић Живојин, Звечанска 14а, Звечан __

142) Кановић Миодраг, инж., Ђиласова 6, Београд

143) Карапанџић Добрила, дипл. хем., Пољопривредно-шумарски

факултет, Земун
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144) Каршулин Мирослав, д-р, Марулићев трг 20, Загреб

145) Касаш Луција, фарм., Фармацеутски факултет, Београд

146) Кешељевић Станислав, инж., Смиљанићева 36, Београд

147) Клајн Еуген, фарм., Фармацеутски факултет, Београд

148) Кнежевић -Милош, инж., Милана Топлице 8, Ранковићево

149) Ковачевић Јован, дипл, хем., Карађорђева 107, Ваљево

150) Ковачевски Здравко, инж., Фабрика стакла, Скопље

151) Кожухар Петар, инж., Технолошки факултет, ТВШ, Београд

152) Којић Слободан, инж., Комбинат шећера и врења, Београд

153) Коларић Јожа, инж., Пролетерских Бригада 70, Београд

154) Кончар-Ђурђевић Слободан, инж., Технолошки факултет, ТВШ,

Београд

155) Кораћ Драгица, настав.,

156) Косицки Александар, инж., Билећка 39, Београд - |

157) Костић Драгомир, настав, гимназија, Неготин -

158) Костић Иванка, инж., Фармацеутски факултет, Београд

159) Костић Косовка, дипл. хем., Фармацеутски факултет, Београд

160) Криштоф Стеван, инж., Пољопривредно-шумарски факултет,

Земун

161) Кубичела Милош, инж., Петроварадинска 3, Београд

162) Лазаревић Александар, инж., фабрика „Галеника“, Земун

163) Лазић Вера, настав., гимназија, Аранђеловац

164) Лазовић Димитрије, апсолв., Космајска 22/III, Београд

165) Лазовић Живка, дипл. хем., Лабораторија ИОНО-а, ул. „29 Ho

вембра“ 54, Београд

166) Лаковић Богдан, инж.,

167) Лаковић Вера, инж., Молерова 27, Београд

168) Лалић Милорад, инж., Технолошки факултет, ТВШ, Београд

169) Лебедев Сергије, д-р, Српска академија наука, Београд

170) Леко Александар, д-р, Технолошки факултет, ТВШ, Београд

171) Лилер Милица, инж., Чарла Чаплина 31, Београд

172) Логомерац Владимир, инж., Институт за испитивање структуре

материје, Београд — Винча, пошт. фах 522

173) Лозанић Миливоје, д-р, Природно-математички факултет,

Београд

174) Лукић Коста, инж. Брcјачка 12, Београд

175) Макаић Крста, инж.,

176) Максимовић Божидарка, дипл. хем, Георги Димитрова 24,

Београд

177) Максимовић Петар, инж., предузеће „Милан Благојевић“,

Лучане

178) Максимовић Тома, инж.,

179). Максић Крста, инж., Његошева 51, Београд

180) Малетић-Сиротановић Ксенија, дипл. Хем, Природно-матема

тички факултет, Београд

181) Мандић Нада, инж., Змај Јовина 4/V, Београд

182). Маноилов Михаил, настав., гимназија, Димитровград

183) Маричић Синиша, настав., Вука Караџића 8, Смед. Паланка

184) Марјановић Божидар, инж., Гаврила Принципа 20/I, Београд

185) Марковић Владета, инж, Шећерана Црвенка

186) Марковић Зора, инж., Ивана Милутиновића 49, Београд

187) марковић Нада, инж, Пољопривредно-шумарски факултет,

емун

188) Матијевић Егон, д-р инж., Карасова 5, Загреб

189). Маширевић Ђорђе, инж., Вевче 121, Љубљана– Поље

190). Међумурац Ђорђе, инж., Технолошки факуллтет, ТВШ, Београд

191) Миглевски Владимир, инж, Саве Ковачевића 18, Лесковац

192) Мијатовић Иван, студ., Ст. Сремца 4, Београд

193) Мијовић Мирослав, инж., Јевремова 36, Београд

194) Микијељ Ђуро, дипл. хем, Моше Пијаде 28/I, Београд

195) Микић Катарина, дипл, хем. Кумановска 2а/III, Београд
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196) Миленковић Милош, инж., Цвијићев Булевар, павиљ. 9/15,

Београд

197) Миленковић Радмила, наст., нижа гимназија, Брус (срез

КОПаОНИЧКИ) -

198) Милић Миленко, дипл. хем., Ветеринарски факултет, Београд

199) Милићевић Бранимир, дипл. хем., Војводе Драгомира 18,

Београд

200) Милићевић Душан, инж., Институт за испит. материјала САН,

Булевар Војводе Мишића 41, Београд

201) Милосављевић Вида, дипл. хем., Медицински факултет,

Београд

202) Милошевић Љубинка, настав., Светозара Милетића 7, Ћуприја

203) Милошевић Миодраг „инж., фабрика боја „Дуга“, ул. Ђуре

Ђаковића, Београд

204) Милошевић Станислав, хем., Тошин (бунар 51, Земун

205) Милутиновић Вукица, дипл. хем, Природно-математички фа

култет, Београд

206) Милутиновић Никола, инж., Вишњићева 11, Београд

207) Мирковић Љубомир, инж., Љубићска 26, Београд

208) Марковић Миодраг, инж., Жељезара, Шторе при Цељу

209) Митрашиновић Миодраг, инж., Космајска 45, Београд |

210) Митровић Мира, инж., Призренска 6, Београд - -

211) Мићић Јован, инж., Технолошки факултет, ТВШ, Београд

212) Мићовић Вукић, д-р, Природно-математички факултет,

Београд

213) Михајловић Михаило, дипл. хем., Хилендарска 9, Београд

214) Михајловић Славко, дипл. хем., Природно-математички

факултет, Београд

215) Михолић Станко, д-р, Свибовац 10, Загреб

216) Младеновић Милош, д-р, Фармацеутски факултет, Београд

217) Младеновић Сретен, инж., Кр. Милутина 4, Београд

218) Млакар Иван, инж., Електробосна, Јајце

219) Мокрањац Момчило, д-р, Фармацеутски факултет, Београд

220) Момчиловић Никола, дипл. хем., Карђорђева 52, Шабац

221) Мошић Александар „инж., рафинерија нафте, Сисак 3 (Пред

грађе) -.

222) Мундрић Глигорије, д-р инж., Саве Ковачевића 49, Београд

223) Мушицки Душан, инж., Бранкова 26/III, Београд

224) Небригић Љубомир, хем., Косанчићев Венац 1а, Београд

225) Немеш Ружица, настав., Свачићева 1а, Петроварадин

226) Нешић Драгомир, инж., Јиричекова 3, Београд ... "

227) Нешић Зора, дипл, хем., Мил. Маринковића 19, Београд

228) Никитовић Загорка, инж., Кичевска 13а, Београд

229) Николић Ангелина, дипл, хем., Ђуре Даничића 13, Београд

230) Николић Варадинка, студ., Боре Продановића 6, Београд

231) Николић Вељко, д-р“„Улица 10“ бр. 50, Скопље

232) Николић Даринка, инж., Хем. лабораторија ИОНО-а, ул. „29

Новембра“, Београд ".

233) Николић Јелица, дипл. хем., Хаџи Рувимова 22, Београд

234) Николић Оливера, дипл. хем., Пролетер. Бригада 29/II, Београд

235) Николић Радомир, настав., Војводе Мишића 14, Зајечар

236) Николић Стеван, -д-р инж., Пољопривредно-шумарски факул

тет, Земун

237) НБегован Владимир, д-р, Ливадићева 16, Загреб

238) Обрадовић Милева, инж., Рачког бр. 3, Београд

„239) Окрајинов Божица, дипл. хем., Медицински факултет, Београд

240). Острогонац Марко, инж., Пут Југословенске Армије 20,

Суботица

241) Отовић Надежда, дипл. хем., Српска гимназија, Пећ

242) Павичић Милица, дипл. хем., Природно-математички факултет,

Београд

243) Павлов Павле, инж., Цвијићева, павиљон 9, Београд
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244) Павловић Бошко, дипл. хем, Приодно-математички факултет,

Београд

245) Павловић Васа, лабор., Технолошки факултет, Београд

246) Павловић Градимир, Проте Матеје 21, Београд

247) Павловић Даница, фарм., Фармацеутски факултет, Београд

248) Павловић Олга, инж., Ул. „27 Марта“ 68, Београд

249) Пајевић Милан, инж., Страхинића бана 69, Београд

250) Панковић Живан, инж., Лоле Рибара 14, Београд

251) Пејковић Иванка, дипл. хем, Природно-математички факулт.

Београд

252) Пејчић-Петровић Надежда, инж., Радничка 32, Нови Сад

253) Петровић Милан, Грчића Миленка 71, Београд

254) Петровић Мирјана, Санитарно епидемиолошка станица, Срем

ска Митровица

255) Петровић Никола, фарм., Фармацеутски факултет, Београд

256) Петровић Чедомир, инж., Јевремова 25, Београд

257) Подбрежник Фран, инж., Ђуре Ђаковића 5, Београд

258) Подгорни Виктор, инж., Вељка Миличевића 8, Београд

259) Поповић Атанасије, инж., Страхинића Бана 75/II, Београд

260) Поповић Божидар, инж., Ђушина 11, Београд

261) Поповић Небојша, инж., Јове Илића 86, Београд

262) Поповић Петар, дипл. хем., Булевар Револуције 94, Београд

263) Прендић-Јовановић Нада, инж., Теразије 31, Београд

264) iГПрикић Бранислав, инж.,

265) Радановић Војислав, инж., Колонија фабрике стакла, Панчево

266) Радмић Сава, фарм., Фармацеутски факултет, Београд

267) Радовановић Даница, Кајмакчаланска 77, Београд

268) Радовановић Драгољуб, наст., гимназија, Трстеник

269) Радовановић Радмила, дипл. хем., Виша педагошка школа (Ду

шанова ул.), Београд

270) Радоичић Милка, д-р инж., Технолошки факултет, ТВШ,

Београд

271) Радосављевић Милица, апсол., Јованова 30, Београд

272) Радосављевић Слободан, д-р инж., Технолошки факултет,

ТВШ, Београд

273) Радуловић Миладин, дипл. хем., Савет за енергетику ФНРЈ,

Немањина 9, Београд

274) Рајковић Драгица, дипл. хем, Таковска 12, Београд

275) Ранчић Душан, инж., Технолошки факултет, ТВШ, Београд

276) Ратајац Драгољуб, Маршала Тита 198, Обреновац

277) Рашајски Божидар, фарм., Фармацеутски факултет, Београд

278) Рашајски Славко, инж., Технолошки факултет, ТВШ, Београд

279) Рехницер Антон, инж., Лабораторија, Бор

280) Рекалић Владимир, инж., Технолошки факултет, ТВШ,

Београд

281) Рибар Драгица, Саве Ковачевића 17/I, Београд

282) Риковски Илија, д-р, Пољопривредно-шумарски факултет,

Земун

283) Ристић Воја, д-р, Фармацеутски факултет, Београд

284) Ристић Слободан, дипл. хем., Природно-математички факултет,

Београд

285) Ристић Софија, инж., Фармацеутски факултет, Београд

286) Ристић Сретен, апсолв., Захумска 14, Београд ||

287) Ришковић Александар, дипл. хем., Хаџи Ђерина 23, Београд

288) Савић Павле, д-р, Природно-математички факултет, Београд

289) Самец Макс, д-р, Словенска академија знан. и умет., Љубљана

290) Самчовић Борислав, инж., Јове Илића 82, Београд

291) Секулић Александар, инж., Фабрика пеницилина, Земун

292) Сенић Радомир, инж., Интернационалне бригаде 71, Београд

293) Симић Милица, дипл. хем., IV мушка гимназија, Београд

294) Синђелић-Шимурина Милица, дипл. хем., Виа Галвани 7/III,

Ријека

295) Соколовић Војин „инж., вила „Примавера“, Опатија
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296) Станковић Глигорије, инж., Топионица олова Трепча, Звечан

297) Станковић Даница, Чарла Чаплина 2, Београд

298) Станковић Синиша, инж., Пољопривредно-шумарски факултет

Земун

299) Станојевић Аца, проф., Капетана Завишића 6, Београд

З00) Станчић Богдан, фарм., Медицински факултет, Сарајево

301) Старчевић Стеван, дипл. хем., Рудничка 4, Београд

302) Стевановић Јулка, дипл. хем., Драгослава Поповића 6, Београд

303) Стевановић, Марија, инж., Техничка велика школа, Београд

304) Стеванчевић Душан, инж., Гундулићев Венац 3/III, Београд

305) Стефановић Ђорђе, д-р, Природно-математички факултет,

Београд

З06) Стефановић Милутин, дипл. хем., Природно-математички фа

култет, Београд

307) Стефановић Олга, фарм., Фармацеутски факултет, Београд

308) Стојановић Душан, дипл. хем, гимназија, Прокупље

309) Стојановић Живка, инж., Незнаног Јунака 15, Београд

310) Стојановић Мирјана, дипл. хем., Држ. реална гимназија, Вел.

Градиште

311) Стојановић Нада, дипл. хем., Војвођанска 99, Срем. Митровица

312) Стојиловић Загорка, дипл. хем., Виша гимназија „Свет. Марко

вић“, Светозарево --

313) Стојиљковић Александра, дипл. хем., Природно-математички

факултет, Београд -

314) Стојичевић Стојан, студ, Драже Павловића 24, Београд

315) Стојковић Даринка, инж., Технолошки факултет, ТВШ,

Београд

316) Стојшић Светолик, инж., Фабрика шећера, Ћуприја

317) Стошић. Предраг, инж., Лоле Рибара 34, Београд

318) Ступар Јелена, дипл. хем., Молерова 66, Београд

319) Танасин Анка, дипл. хем., Војводе Саватија 31, Београд

320). Тежак Божо, д-р инж., II Цвјетно насеље 24, Загреб

321) Тодоровић Коста, инж., Косте Стојановића 1, Београд

322) Тодоровић Миољуб, дипл. хем., Врњачка 1, Београд

323) Топаловић Радмила, фарм., Фармацеутски факултет, Београд

324) Тотић Миодраг, инж, Војводе Бране 17, Београд

325) Трамер Ернест, инж., Сарајево -

326) Трпинац Павле, д-р, Медицински факултет, Београд

327) Трпковић Антоније, инж., Скадарска 43, Београд

328) Тутунџић Панта, д-р инж., Технолошки факултет, ТВШ,

Београд -

329). Туцаков Јован, д-р мp., Фармацеутски факултет, Београд

330) Телап Миленко, дипл. хем., Природно-математички факултет,

Београд

331) Ћосић Драгаш Ранка, дипл. хем., Тодора Драјзера 5а, Београд

332) Угљешић Радмила, Ђорђа Вашингтона 9, Београд

333) Укрoпина Вукосава, фарм., Милоша Поцерца 34, Београд

334) Урошевић Драгутин, инж., Лазе Симића 18, Београд

335). Урошевић Радмила, дипл. хем., Виша педагошка школа (Душа

нова ул.), Београд

336). Фабри Геза, настав., потпуна гимназија, Сента

337) Филиповић Александар, апсолв., Кнез - Данилова 22, Београд

338) Филиповић-Павковић Загорка, дипл. - хем., Фармацеутски

факултет, Београд

339) Фодор Мандушић Даница, фарм., Фармацеутски факултет,

Београд -

340) Хахн Виктор, д-р инж., Гољак 48, Загреб

341) Хасанагић Курт, инж., Пољопривредно-шумарски факултет,

Сарајево

342) Хасанагић Омер, дипл. хем, Завод за индустр. истраживања,
Сарајево e

343). Хојман Јоланда, д-р, Институт за испит. струк. материје, фах

522, Београд – Винча
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- uео неинезна -ти,

344) Хоровиц Александар, д-р, Теразије 31-33, Београд

345) Хранисављевић Мирјана, дипл. хем., Природно-математички

факултет, Београд

346) Христић Бисенија, инж., Хемиски институт САН, Кр. Милутина

25, Београд

347) Хрустановић Касим, инж.,

348) Цанић Велимир, инж., Технолошки факултет, ТВШ, Београд

349) Цветковић Даринка, дипл. хем., Булевар Југословенске Армије

29, Београд

350) Цветковић Живојин, инж., Обилићева 52, Крушевац

351) Чемерикић Димитрије, инж., Предузеће „Крушик“, Ваљево

352) Чукић Душан, инж.,

353) Чупић Живан, фарм., Студентски трг 8, Београд

354) Чупић Марија, дипл. хем., Медицински факултет, Београд

355) ЦПамић Миломир, инж., Пољопривредни факултет, Земун

356) IIокић Димитрије, инж., Ивана Милутиновића 6, Београд

357) Шеварлић Зорка, дипл. хем., II женска гимназија, Београд

358) Шепа Јован, хем., Делиградска 30, Београд

359) Шећеров Милета, инж., рудник антимона, Зајача (код Лознице)

360) Шећеров Нада, инж., рудник антимона, Зајача (код Лознице)

361) Шилов Александар, инж., лабораторија, Мајданпек (Рудник)

362) Шолаја Богдан, д-р, Пољопривредни факултет, Земун

363) Шонда Коста, инж., Косовска 5, Београд

364) Шоштарић .Јелена, дипл. хем., Мачванска 21, Београд

365) Шуговић Матеја, дипл. хем., Природно-математички факултет,

Београд

366) Шушић Слободан, инж., Пољопривредни факултет, Земун

ПОДРУЖНИЦА НОВИ САД

I.

|

E

| ||

1) Бутор Александар, Фабрика „Новкабел“, Нови Сад

2) Ваго Јулио, инж., Фабика „Албус“, Нови Сад

3) Грба Невeнка, проф., Средња техничка школа, Нови Сад

4) Грујић Ђорђе, проф., Завод за пољопривредна истраживања,

Нови Сад

5) Гиадрошић Аранка, инж., Фабрика „Новкабел“, Нови Сад

6) Гере. Клара, наст., Купусина

7) Келеман Армин, инж., Нови Сад

8) Кунц Виктор, проф., Виша педагошка школа, Нови Сад

9) Крижнар Мара, инж., Фабрика „Електропорцелан“, Нови Сад

10) Лесковац Смиља, проф., Женска гимназија, Нови Сад

11) Максимовић Војислав, инж., Виша педагошка школа, Нови Сад

12) Малчић Степан, Виша педагошка школа, Нови Сад

13) МарићТамара, инж., Хигијенски завод АП Војводине, Нови Сад

14) Мина Нестор, проф., Мађарска гимназија, Нови Сад

15) Матијевић Ранка, лабор., Хигијенски завод АП Војводине,

НОВИ Сад

16) Мокуш Јелена, лабор., Фабрика „Новкабел“, Нови Сад

17) Нејгебауер Виктор, д-р, Завод за пољопривредна истраживања,

Нови Сад --

18) Николић Зора, настав., Виша педагошка школа, Нови Сад

19) Олах Ружа, лабор., Фабрика „Албус“, Нови Сад

20) Павловић Ранко, Творница свиле „Соња Маринковић“, Нови Сад

21) Ракић Нада, инж., Средња економска школа, Нови Сад

22) Ригер Фрања, инж., Завод за пољопривредна истраживања,

Нови Сад

23) Симић Ивaн, инж., Хигијенски завод АП Војводине, Нови Сад

24) Симоновић Христина, инж., Виша педагошка школа, Нови Сад

25) Славић Ладислав, д-р, Покрајински завод за сточарство, Нови

Сад

26) Слани Људевит, инж., Завод за пољоприведна истраживања,

НОВИ Сад

_ _ - .
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27) Стевин Нада, инж., Средња техничка школа, Нови Сад

28) Ферко Павел, инж., Војвођанска индустрија свиле, Нови Сад

29) Фараго Катица, лабор., Лабораторија за медицинску диагно

стику д-р Шварца, Нови Сад

30) Хинић Душан, проф., Завод за пољоприведна истраживања,

Нови Сад

31) Халаши Ружа, Нови Сад

32) Чонкаш Емил, настав., Мађарска гимназија, Нови Сад

ПОДРУЖНИЦА НИШ

1) Арсенијевић Станимир, дипл. хем., Владимира Назора 10, Ниш

2) Атовић Владимир, хем., Стојана Протића 38, Ниш

3) Бошњаковић Славка, дипл. хем., Душанова 65, Ниш

4) Никодијевић Ђура, Југ Богданова 15, Ниш

5) Павловић Драгослав, инж., Текстилно предузеће „Ратко Павло

вић“, НИШ

6) Петровић Миленко, настав., Сретена Стефановића 10, Ниш

7) Петровић Миодраг, дипл. хем., Немањина 2а, Ниш

8) Петровић Босиљка, инж., Мачванска 26, Ниш

9) Прчић Јана, хем., PР Заводи, Ниш

10) Раденковић Бранко, дипл. хем., Ристићева 16, Ниш

11) Радивојевић Смиља, дипл. хем., Цвијићева 22, Ниш

12) Радовановић Радмила, дипл, хем., Мрњавчевића 5, Ниш

13) Радовановић Душан, настав., ул. IX. Бригаде 29, Ниш

14) Стојановић Верослава, инж., Душанова 84а, Ниш

15) Тодоровић Предраг, настав., III Осмолетка, Ниш \

16) Цветковић Никола, проф., Лешјанинова 36, Ниш

17) Цонев Игњат, хем., Белимировића 10, Ниш

18) Хловач Ана, хем., PP заводи, Ниш

ПОДРУЖНИЦА КРУШЕВАЦ

1) Антонов Василије, проф., ул. Првог маја 18, Крагујевац

2) Благојевић Милка, настав., II Осмољетка, Крагујевац

3) Браниш Војта, инж., Средња техничка школа, Крагујевац

4) Валков Илија, проф. IV. Осмолетка, Крагујевац

5) Вељковић Владимир, проф. II виша мешовита гимназија,

Крагујевац

6) Грбић Михајло, настав., Средња техничка школа, Крагујевац

7) Малетић Михајло, настав., Средња економска школа, Крагујевац.

8) Мањарић Марко, инж, Средња техничка школа, Крагујевац

9) Марковић Радмила, проф., ул. 25 бр. 2/12

10) Матић Вера, проф., Крагујевац

ПОДРУЖНИЦА ЗРЕЊАНИН

1), Бакиш Борислав, дипл. хем., Државна српска гимназија,

Зрењанин

2) Бегенишић Даница, дипл. техн., Хемиски научни институт

Скробаре, Зрењанин

3) Божић Вера, маг. фарм., Санитарна епидемиолошка станица,

„Зрењанин

4) Бољац-Путник Радмила, дипл. хем., Фабрика уља, Зрењанин

5) Борјановић Војислав, д-р, Пупинова 23, Зрењанин

6) Величковић Станко, инж., Фабрика шећера, Зрењанин

7) Волф Сигмонд, инж., Хемиски научни институт Скробаре,

Зрењанин ".

8) Георгијевић Ђурица, маг. фарм., Шајкашка 1, Зрењанин
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9) Јаношев Вукосава, дипл. хем., Хемиски научни институ Скро

баре, Зрењанин

10) Јанушевић Милан, инж., Фабрика шећера, Зрењанин

11) Јовановић Теодора, Београдска 35, Зрењанин

12) Јозо Јанош, дипл. хем., Лоле Рибара 22, Зрењанин

13) Кобалик Драгутин, дипл. хем., Државна српска гимназија,

Зрењанин

14) Комердељ Божа, дипл. хем., Осмољетка бр. 2, Зрењанин

15) Мандрино Ђорђе, инж., Хемиски научни институт Скробаре,

Зрењанин

16) Матић Миле, дипл. хем., Државна трговачка академија, Зре

ЊaHИН

17) Месарош. Ласло, дипл. хем., Средња техничка школа, Зрењанин

18) Микашиновић Вељко, инж., Хемиски научни институт Скро

баре, Зрењанин

19) Миливојевић Јелица, дипл. хем., Фабрика уља, Зрењанин

20) Мољац Миливој, маг. фарм., Лоле Рибара 20, Зрењанин

21) Нађ Ерне, дипл. хем., Државна мађарска гимназија, Зрењанин

22) Николић-Маркуш. Дана, дипл. хем., Фабрика уља, Зрењанин

23) Обичан Лазар, дипл. агр. геол., Југословенске Армије 22, Зре

НБанИН

24) Радојичић Нада, дипл. хем., Осмољетка бр. 3, Зрењанин

25) Сиришки Сима, инж., Средња техничка школа, Зрењанин

26) Торде Филип, дипл. хем., Лоле Рибара 58, Зрењанин

27) Ђук Софија, дипл. хем., Хемиски научни институт Скробаре,

Зрењанин

28) Швиртлих Бела, инж., Фабрика „Луксол“, Зрењанин

29) Шлингар Илонка, дипл. техн., Санитарно-епидемиолошка ста

ница, Зрењанин.
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Годишња претплата на Гласникхемиског друштва

(за једну књигу, четири свеске) износи 400 динара.

Цена једној свесци је динара 100.

Уплату треба вршити преко чековног рачуна Српског

хемиског друштва, код Народнебанке ФНРЈ, бр. 102-906031.

За сва обавештења обраћати се на адресу: Српско

хемиско друштво, Београд, Техничка Велика ЦЦИкола Буле

вар Револуције 73. -

Пажња ауторима

Редакција Гласника хемиског друштва моли ауторе да

своје рукописе шаљу на адресу:

проф. А. Леко, Булевар Револуције 73,

Технолошки факултет Београд

Сваки чланак мора имати на крају: 1) кратак извод на

домаћем језику (око “/, стране) и 2) извод на руском, фран

цуском, енглеском или немачком језику.

Рукописи морају бити потпуно готови за штампу. Нај

боље је ако су написани на машини, ако је то немогуће—

онда читким рукописом. На рукопису је потребно назначити

тачну адресу писца.

Цртежи морају бити пажљиво израђени на белој дебљој

хартији а то око 2 пута већи од клишеа који треба да се

изради.Објашњења исподцртежатребаписатисамо оловком.

Сваки аутор добија бесплатно 25 посебних отисака

свога чланка. Аутори који би хтели да добију већи број

посебних отисака нека изволе ставити свој захтев на ко

ректури.

Сваких 25 отисака више стају:

чланци до “/, табака—180 дин., до 1 табака—300 дин.,

до 1“/, табака —480 дин., до 2 табака б00 дин.

Штампа Југословенског штампарског предузећа, Београд
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