Crónica
En la m o r t d e
Thomas A l v a
:: E d i s o n
;:

Com „„ podia ésser d a l t r a manera, CIENCIA vol honorar la
memoria del geni nordamericá recentment traspassat El nostre
colaborador Sr. David B. ALOY, havia de trametre'ns un arriciepero un accident, del qual está ja refet, li ho ha privat Així -luedá
' ' ^ — m e n t de la seva pnb.ieaeió fins al número proper de Q E K Í A

JUStlf,Cat

El X X V a n i v e r s a Aquests dies s'escau la commemoració de les noces d'arn deis « A n n a l s d e
gent deis Annals de Medicina. Vint-i-cinc anys de vida son
¡ : Medicina»
: :
molt en la vida d u n a revista i el fet és tant mes digne de
,,
remarcar, perqué aquesta publicació, des del seu origen,
s ha publicat sempre en cátala.
Fa„

els metges de celebrar aquest esdeveniment. A l'homenatge que s'ha tribu-

bé
Sf

L l ' ! ° r < ; . C O n S C , e n t 1 u e r e P r e s e ' ^ el digne sosteniment d aquesta publicació, hi
ategim, ben smcerament, la nostra adhesió.

Un f a s c i e l e SObre la r e g i ó v o l '• Canica d ' O l o t :

F a cinc anys que la zona volcánica catalana d'Olot-Girona
era recorreguda per una expedició, la C- 4 del X I V Congrés
Geológic Internacional.
L éxit

, ,

'
¿'aquella expedició, la seva alta missió científica,
s'ha T r
d-honorar la memoria deis investigador nacionals i estrangers que
n aed.cat a l'estud, o divulgado de la zona volcánica catalana, agrupa a organitzai cooperadors sota un comú desig cl'homenatge.
comA1 ' a P , d U n a " y ° S c s l e b r a v a a l a c i u t a t d '01ot un Acte Rememoratiu, i ben aviat
PUbIlCaC 0 d e re
amb " S a
'
P ° r t s - biografíes, rescensió de colleccions, etc., que junt
C mpte re du
i un T k r
" °
" " d e r e^Pedició, observacions fetes pels congressistes
g r a f l a com
coHa!
!°
P ' e t a de la zona, han estat aplegats en un fasciele editat en
tant

Octa
M 0 ' PCr
nyor^T A E N G E L '
^
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J^ALSIUS

(Olot))
VAV
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'
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de
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RlERA

°

t);

J

MARCET

(Barcelona);

« R E D A AULET (Olot) i J . V I D A L

Cursos P a t x

°t i Ferrer
uan

-

1,0bservaton

Aq

" e S t f a S C Í d e c o n t é u n p r ó l e S del senyor
de Perpinyá, i hi han coHaborat els se-

(Banyoles); A. de BOLOS (Barcelona); R. CANDEL VILA

RGANTA
X

d !0t

dÍreCt

:

:

(Melilla);

RlBA

(Barcelona); R. PUJOLAR I HUGUET
M. SANMIGÜEL DE LA CÁMARA (Barcelona)- J .
(Banyoles).

H a estat publicada la següent invitado:

La minva de la personalitat humana és un fet moral que
es retroba al fons del greu treball que está passant la humanitat.
els antics poders personáis es dil-luiren dintre l'anonimitat de l'Estat, aquest
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esdevingué prácticament irresponsable i, mitjanc.ant l'anorreament de l'home, ha fet
una creixenga parasitaria que mena de dret al "coming slavery" predit per Herbert
SFÉNCÉR. D'ací l'esperit prohibitiu, o sigui, negatiu, que impera en la legislado cotitemporánia.
A mesura que l'automatisme estatal va eixugant la nostra Llei moral, l'home
s'impersonalitza, i la societat es desfá en colles gregáries, sense franc voler ni directiu propia, que faciliten l'adveniment de maneres de tirania.
Patim ; una fallida social que aconsella la revisió de nocions correntment admeses
i, en comptes de considerar Trióme per a la societat, potser sigui arribada l'hora de
tornar al fet natural i de concebre, inversament, una societat gravitant entorn de
l'home, causa prima i final. Si de primer no proclamem l'home, és debades parlar de
drets de l'home.
Aquests raonaments ens duen a formular el
TEMA:

Apología

de la personalHat

humana com a genesi soeial i jonanient
concordant amb el dret natural

d'un dret púbhc

Els concursants han de presentar llurs treballs, en acordanza amb les Condicions
generáis, a Barcelona, carrer de la Cucuralla, núm. i, abans de fes set del vespre
del dia primer de gener de 1933.
El veredicte es fará públie al mes d'abril següent. El premi atorgat és de 5000 pessetes.

Vida Universitaria
CONFERENCIES DE R.

COUSINET

El conegut pedagog francés M. Roger COUSTNET, inspector d'escoles a Sedan, 1
director de la revista La Ncuvelle Rdueation, ha estat invitat peí Seminan de Pedagogía de la nostra Universitat, on ha professat dues conferencies de gran interés.
La primera d'aquestes conferencies es celebra el dia 16 de gener i versa sobre
"La nouvelle éducation". El distingit conferenciant exposá el seu métode de treball col-lectiu, del qual ha estat el principal propugnador al seu país, i que ja era conegut a ca.sa nostra, puix l'havíem vist practicar a l'Escola de Mar, de Barcelona.
La conferencia fou il-lustrada amb la presentado de, fotografíes i d'alguns llibres on
es publiquen els treballs práctics deis alumnes.
La segona conferencia de M. COUSINET fou dedicada a "L'écólé unique", t e r n a
que en aquests moments té una gran actualitat. Amb tota discreció exposá els termes
del problema a Franga. Apronta l'avinentesa per a remarcar la necessitat d'esgraonar el pas de la primera a la segona ensenyan<;a; aquesta qüestió havia preocupa
ja ais pedagogs del nostre país i ádhuc es coneix alguna experiencia en aquest s e n '
tit feta per una institució de Barcelona de carácter particular. Aquesta conferencia
tingué lloc a la Universitat el dia 18 de gener. El matí del mateix dia, el Sr. COUSINET
dona una altra conferencia sobre aquest tema a l'Escola Normal de la Generante,
amb un éxit tan falaguer com el de les abans esmentades.
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DE PEDAGOGÍA.

Fa alguns dies ha comengat un curset de conferencies a carree deis
següents:

professors

Dr. ESTALELLA (Metodología), dilluns de 7 a 8 de la tarda.
Dr. M I R A (Psicología), dijous, de ó 1/4 a 7 1/4. (Escola Industrial).
XIRAU (Filosofía), dimarts, de 6 a 7 de la tarda.
Senyoretes SAAVEDRA i SERRALLONGA (Cátala), divendres, de 7 a 8 de la tarda.
Dr. BELLIDO (Fisiología), divendres, de 6 a 7 de la tarda.

CURS DE BACTERIOLOGÍA

La Facultat de Farmacia de Barcelona, ha organitzat un curs de Bacteriología a
carree del Dr. J. DEULOFEU, amb la col-laboració deis Drs. B. OLIVER SUNYER i R.
OLLELL-REIG.

La matrícula és gratuita i limitada i les lligons practiques es donaran els dimarts,
dimecres, dijous i divendres no festius, de cinc a set de la tarda, al Laboratori de
Química inorgánica de la Facultat.
Els certificats de suficiencia que a judici del professor puguin concedir-se constituirán mérit preferent per a ocupar les places d'inspectors farmacéutics municipals
("Gaceta" de 30 de novembre de 1931).

I/Heli líquid

P e r primera vegada, ais Estats Units, hom ha produit, al Laboratori de baixes temperatures del "Bureau of Standards", Heli
hquid. E s tracta del gas mes difícil de liquidar, puix el seu punt d'ebullició és de

—230° C .

El procediment utilitzat per obtenir heli líquid és extremadament complex i difícil. Compren l'obtenció progressiva de baixes temperatures per mitjá de salmorra,
de gas carbónic, d'aire líquid i d'hidrogen líquid; finalment, hom dilata l'hidrogen.
Fent "bullir" l'heli sota un buit elevat, hom ha obtingut una temperatura de —235 o .
Les recerques actuáis del "Bureau of Standards" s'orienten a

l'establiment de

Punts per a fixar una escala que vagi de les mes baixes a les mes altes temperatures que és possible obtenir. El mes difícil és l'obtenció exacta, de les temperatures
extremes.
La producció d'heli líquid (que imicament ha estat assolida a Leiden, a Toronto
1
d

a Berlín), és deguda a América ais esforqos de H . C. DIKINSON, cap de la Secció

el Fred, i de J. W . COOK i R. B . SCOOT. Per aixó han hagut de vencer nombroses

dificultáis, pero, sobretot, les derivaces de la impuresa deis gasos. Aquesta realització'está cridada a teñir una gran importancia científica, puix un gran nombre de fenóm

ens de la física moderna (postulats d'EiNSTEiN i altres), han d'ésser estudiats a tem-

peratures extremadament

baixes.
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EIs premis Nobel
per a l e s Ciéncies

C I E N C I A
L'any passat, els Premis Nobel de ciencia han estat atorgats a tres savis alemanys.

El premi de química ha estat partit entre els professors
Friedrich BERGIUS i Karl B O S C H . El primer és conegut pels seus treballs sobre la s'ntesi deis carburants per hidrogenado directa de l'hulla i deis olis pesats. Karl BOSCH
és un enginyer que s'ha fet célebre per la industrialització del procediment de síntesi
de l'amoníac imaginat per HABER.
El premi de fisiología recaigué en el professor Otto WARBURG, del qual publiquem en aquest mateix número la conferencia que pronuncia en rebre'l a l'Académia
de Stockholm.
La mateixa Academia decidí no concedir el premi de Física per a 1931.

El pes atómic
: : del tali : :

Les darreres
han perrqés de
s'ha valgut deis
a l'obteniment de compostos volátils

investigacions de F . W . ASTON sobre el tali, li
determinar la seva massa espectral. P e r a aixó
métodes que el D r . V . GROSSE ha establert per
de l'esmentat element

D'acord amb aqüestes noves determinacions, ASTON ha pogut confirmar que el
tali está constituit per dos isotops el número atómic deis quals és 203 i 205. La preponderancia del darrer en el tali ordinari porta el pes atómic a la valor 204.39.

L'element 87

El Dr. Jacob PAPISCH, professor d'espectroscópia a la Corncll
University (Estat Units), anuncia que ha identificat l'element químic 87 en la samarskita, mineral que es trcba únicament a Noruega, Sibéria i algrms
indrets meridionals deis Estats Units. L'existéncia d'aquest element, que l'esmentat mineral conté en la mínima proporció de 1 :2.000.00o, ha estat reconcguda per via espectroscopia. És un eos sólid insoluble, molt sensible a la llum, que no pot ésser isolat per
seqüéncia de la seva gran inflamabilitat. Malgrat la seva situació entre el Cesi i el
Rubidi, que son dues substancies rádioactives, el nou element té poques propietats
rádioactives.
I

La Tetralina

Extractem d u n a conferencia de G. WELSSENBERGER, llegida en
una de les darreres assemblees de la "Verein Deutscher Chemiker":
BRÉGEAT fou el primer a proposar l'ús de la tetralina per al tractament deis gasos
de destil-lació amb mires a rextracció económica del bencén, partint del fet que la tetralina s'adapta particularment bé per al lavatge deis gasos. Les recerques efectuades
sobre aquesta qüestió, a Alemanya, a Franca i, sobretot, a Anglaterra, han demostrat
que la tetralina és forga superior a l'oli de lavatge ordinari, car pot dissoldre el doble
de vapors de bencén que aquest darrer. Malgrat el seu elevat punt d'ebullició (207°),
la tetralina j a s'evapora lleugerament a la temperatura ordinaria i penetra a l'estat de
vapor, a l'ensems que els gasos, en els recons mes amagats de la xarxa de conducció.
La tetralina constitueix, sobretot, un excel-lent dissolvent per al naftalén. A 16o,
80 parts de tetralina en dissolen 20 p a r t s ; a 2<f hom obté ja una solució a 30 per 100.
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Aquesta solubilitat és interessant, puix permet evitar la fcrmació de dipósits de naftalén perjudicials a les conduccions. En presencia de tetralina, se'n formen, tot el mes,
algunes gotes que s'ajunten, poc a poc, i s'escorren en els recipients d'aigua.
Existeixen molts procediments per a introduir en els gasos quantitats de vapor
de tetralina que han quedat sota deis límits de saturació. L'un d'ells, a evaporació
eléctrica, és convenient per a manufactures de gas petites o mitjanes que no presentía
oseil-lacions massa fortes en la producció del gas i en les^quals el cost del corrent
no sigui massa elevat. Les manufactures mes grans, així com aquelles en les quals el
corrent influeix sobre la balanga, utilitzen, de preferencia, el procediment de boira
o fred. El procediment a emprar haurá d'ésser escollit en cada cas particular. Existeixen ja a Alemanya i altres pa'isos mes de cent empreses que utilitzen el procediment
a la tetralina: la seva aplicació s'en va a 1-2 pf. per 100 me. de g a s : a mes, la tetralina i el naftalén que queden en el gas augmenten el seu poder calorífic. L'eliminació
del naftalén del gas es supérflua, tota vegada que la tetralina priva la formació de
drósits cristal-lins.
El procediment permet, dones, la carbonització de carbons que abans no podien
ésser aplicáis a causa de les grans quantitats de naftalén formades. Així mateix, facilita l'eliminació completa del bencén sense que s'hagi de temer el rovell en les conduccions, puix que la tetralina en priva la formació.
El procediment de la tetralina pot, igualment, ésser pres en consideració per al
transport del gas a gran distancia, grácies al seu preu de cost mínim. Sobre aquest
darrer extrem, pero, el Dr. BROCKE creu que l'ús de la tetralina és aconsellable per a
les conduccions del gas de la ciutat a baixa pressió, així com de petites manufactures. En canvi, partint de consideracíons técniques i económiques, recomana de no emprar-la en les instal-lacions de transport de gas a gran distancia. En les de la Ruhr
hom ha aplicat, amb éxit, per a eliminar duna manera completa el naftalén, el procediment de POTT, basat sobre el fet que, en efectuar la seva compressió, el gas s'escalfa
aproximadament a 8o"-i20°; cal, dones, refredar-lo fortament abans d'introduir-lo en
les conduccions. Tractant els gasos calents per dissolvents i condensant aquests en les
instal-lacions de refrigeració, s'arriba a eliminar del tot el naftalén. Seguint aquest
procediment, es construirá a la Ruhr una gran manufactura que produeixi anyalment,
duna manera irrcprotxable, 1150 milions de metres cúbics de gas, la qual transportará a
gran distancia un gas completament exempt de naftalina.

Copiem del segon fascicle de la revista Forschung luí
Not, órgan de la Unió de les Universitats Alemanyes,
publicat recentment:
"Com es sap, la producció de patates a Alemanya és
Particularment g r a n ; la collita anual assoleix, aproximadament, 40 milions de tones.
Una setena part d'aquesta q¡uantitat serveix per a llevor i una desena part és utihtzada en la destilleria, la midoneria i la feculeria, La patata és a Alemanya la materia
Primera principal per a la fabricació de l'alcohol, el consum mit ja del qual és de
2
-5 a 3 milions d'hectólitres per any.
Els treballs de la "Kartoffel-Kulturstation", fundada en 1874, han permés no solament conrear especies especiáis de patates, sino, també, d'augmentar considerable-

l<a recerca científica i
el descabdellament de
la industria química

16o
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ment el rendiment. Així mateix, la recerca científica ha contribuit al millorament de
la técnica de la destilleria.
La taula segúent ensenya com la introducció de nous procediments ha augmenta!
el rendiment en mido en el trascurs deis cinquanta sis darrers anys:
L i t r c s d'alcoholperlOO
Kg de mldó

Anv
——

1874
1885
1900
1914
1930

0

Fundació de Testado
Després de la introducció del procediment de
cocció sota pressió
Després de la introducció deis llevats cultiváis
purs
fo
Després de la introducció del procediment deis
sucs dil-luits
Després de la introducció de Íes tínes de fermentado tancades (per al procediment a n tenor
)

% del rendiment teóric
^

so

¿QQ

c^

7g

^

g
5^

gg Q

67

93.6

Aqüestes xifres indiquen que per a produir anualment 2.5 milions d'hectólitres
d'alcohol, haurien calgut, en 1874, 500.000 ton. de mido, mentre que en 1930 només
en calgueren 372.000 ton, go que representa una economía de 127.000 ton de mido d'un
valor de 25.5 milions de mares.

Noves recerques sobre
: les escories T h o m a s :

E n la seva conferencia sobre les escories Thonías, Jlegida al "Verein Detitschér Chemiker", de
Berlín, el I)r. WILHKLMI ha subratllat cutre altres
coses, que els primers assaigs regulars amb aquest producte foren efectuáis en 1886
per Paul WAGNER (Darmstadt), mort í'any passat.

És a ell, també, a qui es den el métode de determinado de l'activitat de les escories Thomas, que contenen de 14-20 # d'ácid fosforic fins a 50 % de cale, activa. Fins
ací, l'ácid fosforic de les escories Thomas era, gcneralment, considerat com a completament insoluble en l'aigua: hom cstimava que per a utilitzar-lo calía fer intervenir les secrecions acides de les arrels de les plantes. De totes numeres, el ívt que lYscória Thomas constitueixi un exccMcnt adob de superficie per a terrenys de capa
vegetal densa, s'oposa a aquesta tesi. Aquesta contradicció ha estat aclarída en IVtació agronómica d'assaig dirigida per W I L H E L M I , la comunicado del qual ha aparegut a la Z. PftonsenerHóhr-Dungung
O031, Nos. 3, 4.).
L'escória Thomas és evaluada, e n general, segóos l'ácid fosforic soluble en l'ácid
cítnc. Aquesta noció és químicament tan incorrecta com l'exprcssió "ácid clorhídric
soluble en l'ácid sulfúric". E s tracta, evidentment, de la combinació de l'ácid fosforic o un fosfat solubles en l'aigua.
WlLHELMi ha comunicat, igualment, molts resultáis de les seves recerques sobre
la qüestió del rol jugat per la cale, de l'escória Thomas en l'acció de l'adob.
HncKXSTocK ja constata la presencia d'un "tetrafosfat" cálcic existent al costat
deis fosfats cálcics senzills, el qual es presenta quasi exclussivament sota forma de
compost doble amb el silicat de calci. Pero, segons WM.IIKI.MI. les escories Tlioinas
contenen dues especies de sílice que influeixen de manera directa sobre la solubilització de l'ácid fosforic. L a primera especie es dissol fácilment en una solució de car-
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bonat de sosa a 5 c/c. L'augment de la tinenca en sílice está en relació no solament
amb la solubilitat en 1 acid cítric, sino, també, amb la velocitat de dissolució de 1 acid
fosfóric.
Aquests resultáis químics han estat confirmats per experiéncies efectuades sobre
plantes, seguint el métode de NEUBAUER. Les recerques de W I L H E L M I confirmen,
dones, enterament la teoría de HILGENSTOCK. El constituent actiu de les escories
Thomas, el tetrafosfat de calci, és descomposat per l'aigua en fosfat dicálcic i hidróxid de calci. Aquest darrer és absorbit peí sol: el fosfat dicálcic, novament format, entra immediatament en rcacció. Actúa, aleshores, amb la mateixa rapidesa que
un fosfat dicálcic frescament obtingut a partir del monocálcic, mentre q,ue un adob
preparat i administrat directament a l'estat de fosfat dicálcic actúa molt menys depressa i menys bé, Aixo és el que explica l'abséncia de diferencia entre l'acció del
superfosfat, que és un mónofosfat. i la del tetrafosfat de calci.

RegeneraciÓ de
la S e d a n a t u r a ]

Hom s'esforca, des de fa molt de temps, per a obtenir, per
Una dissolució i una reprecipitació de la seda natural de débil
valor, fitaments llargs de qualitat superior, tal com ha estat ja
reaützat en el donieny de la cellulosa. Els assaigs efectuáis s'han portat, c xchisivament, sobre els capulls del cuc de seda Bombyx
mori completament desborráis; han servit per a determinar el métode, mes avantatjós des del punt de vista lisie i químic, de dissolució i de precipitado de la fibroina de seda. E. ROSSNER
^ ha descobert recentment un rué sembla respondre a totes aqüestes exigéncies. La
dissolució de la fibroma s'efectua a la temperatura ordinaria per mitjá de l'ácid ortofosfónc; hom obté una substancia viscosa que es conserva bé molt temps. Una tal
solució deis desperdicis de fibroína pqt ésser conservada, sense perjudici de les seves
propietats de regenerado, a la temperatura ordinaria, durant moltes hores, 1 a o° dunmt un cha 1 mes. P e r obtenir els ftls de seda, a partir de la solució fosfórica viscosa,
<>m es serveix de bañes de precipitado constituíts per sais alcalines d'ácids íort c
Per exemple. la sal marina. La presencia de sais alcalines dacids febles és molt favorable; aqüestes darferes (acetat de sodf, formjat d'amoni, etc.) reaccionen amb
acid fosfóric i donen fosíats i aceelleren. d'aquesta manera, la coagulació. L'operació
po etectuar-se de la manera segíiént: hom barrjja a la temperatura ordinaria una
Part de desperdicis de seda i 10 parts d'ácid fosfóric a 85 per 100. Hom deixa r e pasar la solució fitis que aquesta dongui ftls llargs i regulars. La precipitació s'efectua
m]
tjangant un licor que conté 28 per too de clorur de sodi i 5 & 10 per 100 de formiat
aittoni. Els filaments son immediatament estirats i embobináis; durant aquesta operac
io, s'assequen completament i agafen el brillant de la seda. Els fils així preparáis,
n réntate i assecats, presenten una resistencia al trencament de 1.5 kg/mmq i un estirament de 12 a i.q ner 100.

" Sintesi del
• v-ianogen :
1 a,1
lC1

Les recerques Sobre reaecions'de gasos en presencia de descárregues eléctriques han demostrat que en operar una reacció endotérmica (formado d'acetilén a partir del metan, dissociació de

'iídrid carbeonie, etc.) per sota d'una certa densitat de corrent crític, el
^inient químic realitzat és extremadament feble; a sobre d'aquests valors, en can-
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vi, les corbes de rendiment presenten un fort ascens. Les recerques de Kurt PETERS, del
" Kaiser-Wilhelm-Institut für Kohlenforschung" a Mulhein (Ruhr), ban confirmat
que es tracta d'una regla general en relació directa amb l'energia necessária per a activar les reaccions. PETERS ha constatat que hom pot realitzar, també, la síntesi del
cianogen a partir deis elements o de la mésela nitrogen-óxid de carboni a condició
que la cárrega deis tubs de descárrega no sigui massa feble. Per ais assaigs s'ha em
prat un aparellatge ja experimentat en el transcurs deis treballs anteriors, el qual es
composa d'un tub de descárrega, d'un vas de refrigeració, refredat per Taire líquid, i
d'una bomba a vapor de mercuri. Els eléctrodes eren d'acer V2A. Fent passar una vegada la mésela CO—Na (4:1) a través del tub, s'obté 0.1 per 100 de producte condensable.
Repetint 1'operado amb l'ajuda de la bomba, i separant contínuament el producte de remeció per refrigeració, s'ha arribat, finalment, a fixar la totalitat del nitrogen sota forma
de cianogen. La síntesi a partir deis elements s'efectua de la mateixa manera fent passar
nitrogen pur a través d'un tub amb eléctrodes de carbó. Solament en aquest darrer cas
la transformació després deis primers passatges ha estat menor: de totes maneres,
s'ha arribat, també, a transformar fácihnent 100 eme de nitrogen molecular per hora.
La determinació química ha estat efectuada de la manera habitual, fent passar els productes de la reacció per una solució acidulada de nitrat d'argent i per un llexiu de potassa. No s'ha produit precipitat de cianur d'argent, go que demostra l'abséncia de
l'ácid cianhídric i desmenteix la hipótesi que aquest seria un producte intermig inevitable en la síntesi del cianogen.

A lumitli

Extreiem d'un article del senyor VON IXKR PORTEN, les següents
dades relatives a la fabricado de l'alumini, les quals posen de mam-

fest l'enorme importunen. ;pie ha pres aquest mctall lleuger. Segons ell, les fabriques
"l^auta" posseeixen una instal-lació d'assaig d'una capacitat de producció de 3.000 tunes d'alumini per a n y ; treballen d'acord amb el procediment HAGLUND i obtenen l'alumini a partir de bauxita per via electrotérmica. A mes, la "Vereinigte Aluminiuvnwerke A. G.", d'acord amb la societat Montecatini, ha construít a Italia una manufactura

d'alumini,

que treballa

també

d'acord

amb

el

mateix

procediment,

d'una

producció de 10.00 tones per any. Aquesta manufactura fou posada en servei a principa
de 1930. Grácies al procediment HAGLUND és possible tractar bauxites fins amb un
10 per 100 de silicí, la ciual cosa no havia estat assolible amb els métodes anteriors.
En el referent a la preparado de l'akimini a partir de l'argila, aquesta ja no
presenta avui cap dificultat técnica.
Existeixen, avui dia, tres procediments essencials per a obtenir l'alumini a partn
de l'argila. Així, la " I . G. Farbenindustrie A. G." ha installat a Ditterfeld una petita
manufactura destinada a la desagregació de l'argila amb l'ácid clorhídric; pero P er
raons económiques no la transforma en una gran empresa. Les mateixes raons han
privat, fins ara, d'emprendre en gran la preparado de l'alumini a partir de l a r g u e
Pero en tots els casos, el procediment HAGLUND, que permet el tractament de bauxites

ádhuc riques en sílice, significa un progrés considerable per a la industria de

l'alumini.
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Segons M. S. WERNICK, M. Se. (Reunions de l'Electroplaters
and depositors Technical Society"), per a obtenir un dipósit
de cadmi del mes alt grau de protecció, cal, no solament efec-

tuar el dipósit electrolític en les millors condicions, sino, també, escollir un metall
de base que tingui les propietats electroquímiques que corresponen al cadmi. En certs
casos, el dipósit de cadmi ha resistit condicions de corrosió particularment actives, durant llergs períodes, mentre que en altres l'acció protectora ha estat feble i el rovell
s'ha manifestat rápidament; la causa és, probablement, deguda a certes relacions electroquímiques desfavorables entre el dipósit i el metall de base.
El dipósit electrolític de cadmi ha estat comparat al de zinc i hom ha reconegut
que el cadmi podía ésser dipositat a l'estat blanc o amb una aparenca molt brillant si
hom empra certs agents d'addició. Si el dipósit de cadmi és ben vernissat, no hi ha
ni enfosquiment ni canvi perceptible en la seva apariencia, ja que els álcalis no teñen
acció sobre el cadmi, puix aquest, contráriament a go que succeeix amb el zinc, és
msoluble en aquests productes. Una cosa important, del punt de vista industrial, és
que aquest polit pot alternar-se amb d'altres polits blancs i brillants, amb els quals
se'l pot combinar.
El dipósit electrolític de cadmi és, en general, mes fi que el revestiment de zinc
1 deceMa les imperfeccions de la superficie. Els dipósíts de cadmi teñen, també, tendencia a deixar marques sobre els objectes blancs, semblantmient al plom.
El Sr. W K R V H K fa notar el fet que la presencia d'agents d'addició en la solució augmenta

sempre

la duresa del dipósit, si bé aquest canvi. és, de vegades,

acompanyat d'un augment de fragilitat. L'elevació de la temperatura de la solució ha
semblat causar un dipósit mes tou. la qual cosa és preferible, en particular

quan

e!s objectes han de resistir els xocs o a una operació de doblegament. Posant el cadmi
en contacte de diferents tipus d'acer i estudiant el grau de protecció obtingut, hom ha
observaf que la relació electroquímica entre el metall i el dipósit procedent d'un potencial mes o menys elevat del metall, modifica l'acció de protecció del dipósit.
L'acer per a molles ha d'ésser sotmés a un tractament especial: el corrent ha d'éss

er de feble intensitat, la immersió ha de durar el mínimum de temps perqué les

molles no devinguin frágils. Les qüestions importants de la talla deis cristalls, de l'adnerencia entre el dipósit i el metall de base, de l'abséncia de forats i de bufats, son
ueterminades, en gran part, per les condicions del dipósit. H o m obté una adherencia
satisfactoria mitjaiicant tractament i neteja previs adequats; per aixó, hom recomana
un procediment electrolític que permeti l'eliminació de la grassa i el dipósit d'una pel!C

ula uniforme de cadmi. Les solucions de cianur donen una estructura cristal-lina mes

fina que les solucions de sulfat.
Per a posar a prova la resistencia deis dipósíts de cadmi respecte de diversos
agents de corrosió, foren exposades algunes mostres a l'acció de reactius tais com
dc
a

iüs débils o forts, amoníac i altres álcalis i examinades durant un període que va fins
mil tres-centes vint hores. Els estudis han demostrat que, en la major part deis
s

°s, aquests agents atacaven mes o menys rápidament el dipósit, pero que el di-

pósit de cadmi reaccionava menys fácilment que el platí.
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Notes sobre la industria del vidre

El Comité d'enquesta sobre les condicions de producció i
de venda de l'economia alemanya ha publicat un interessant
report sobre l'estat actual de la industria del vidre a Alemanya i altres paísos. La producció alemanya és evaluada en uns 450 milions de
mares, deis quals son exportáis la tercera part. A Alemanya la vidreria és localizada, sobretot, a Saxe, a Thuringe i a Renania-Westphalia, on es beneficia de les
condicions de producció particularment favorables deis combustibles i de les matones
primeres.

Entre les matéries primes, en primer lloc hi ha la sorra, sobretot sota forma d';irena silícea natural. Per a les ampolles i el vidre de puresa inferior hom empra també fonolita, feldespat, retinita i sílex. La sorra millor es troba a Hohenbocka; la seva
puresa és de 99.7 % SÍO2.
El carbonat de sosa calcinat ha esdevingut, en vidreria, la materia prima
portant i ha fet recular fortament el sulfat de sosa. Aquest darrer s'obtenia,
la guerra, com a subpróducte de la fabricació de l'ácid nítric a partir del
Xile: avui dia, hom l'obté, en part, com a subpróducte de l'explotació de
potassa i, en part, directament a partir de la sal gemma.

mes imabans de
nitrat de
mines de

Un altre producte emprat en la industria del vidre, a mes de la calq, és la
criolita. Segons una Memoria de la " Rutgerswerke A.-G." la criolita sintética, en
vista del seu elevat preu de cost no pot competir amb el producte natural. La industria del vidre buidat utilitza el carbonat de potassa de procedencia alemanya; en canvi,
la major part del mini emprat per ais cristalls al plom és importat.
Entre els paisos productors de vidre, Alemanya ocupa a Europa el primer lloc, sobretot en el que es refereix al vidre buidat. En la industria del vidre pía, només Bélgica la sobrepassa. Anglaterra, Txecoslováquia, Franca i Bélgica no assoleixen sino
la meitat de la xifra de la producció alemanya.
La industria del vidn s'ha desenrotllat, particularment, en relació al perode d V
vant-guerra, ais Estats Units, al Canadá i a Australia.
La següent tanja conté dades relatives a la producció del vidre en els principáis
paisos abans i després de la guerra. Tots els valors son expressats en milions de RM.

Paísos productors

Alemanya
Txecoslováquia
Estats Units
Japó
Franga
B>élgica
Anglaterra
Italia
Canadá
Australia

Anys

1913
1928
1928
1914
1927
1915
1925
1928
1913
1928
1907
1924
1928
1910
1924
1914-15
1926-27

Vidre buidat
i ampolles

195
315
160 aprox.

36a

V i d r e pía

80
115
40
1601

820

370

IS

IO
30

60
1.So aprox.

So aprox.

Total

275
430
200 aprox
520
1190

25
00
200
100
180
100

35

65

30

LSO

130

IIO
20

240

53
40

20

60
15
50

75
10
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E n una de les darreres sessions de 1 Academia de Ciéncies,
senyor Jacques MAROGER ha donat compte deis seus treballs
portats sobre les pintures de J. Van EYCK, a l'objecte de re
constitujr-ne la técnica pictórica. Aquest pintor, desccntent deis resultáis obtinguts amb l'oli de llinosa, de secativitat massa lenta, així com de les técniques,
de secativitat massa rápida, a la cola i a l'ou, va estudiar i posar al dia un
procediment de -pintura a l'oli", l'aplicació del qual es mantingué durant quatre
segles. El senyor MAROGER anuncia que ha trobat el secret d'aquesta composició, que
reposa en l'empleu d u n a emulsió, que calia estabilitzar amb una cola, amb la qual
es donava al vernissat una consistencia i untuositat que el feien mes práctic, a Tenseros que li proporcionaven una transparencia inassohble per l'oli sol. La fórmula
que, sota aquest aspecte, ha donat els millors resultáis és constituida per parts iguals
d'oli de llinosa de primera extracció addicionat de 3 a 6 per 100 de cerusa calcinada
per tal d'augmentar-ne la secativitat, de litargiri i térra d'ombra; el conjunt es cou
a foc dolg fins que l'escuma rogeix i s'afegeix una part d u n a resina per a cada mitja
o una part de barreja. P e r a obtenir l'emulsió, n h i ha prou amb barrejar el vernís
així obtingut amb la goma arábiga, afegint-hi aigua gota a gota fins a teñir la consistencia requerida.
el

La Vitamina D

Anuncien de Cassel que el Prof. WINDAUS, de la Universitat de Goettingeri, ha assolit d'isolar, a l'estat cristall pur, la

Vitamina D.

fcl cáncer

Els treballs sobre el cáncer es multipliquen i son infinits els esforcos que es fan per tal de trobar guariment a aquesta maiaitia terrible.
El metge anglés S. MoNCKTON COFEMAN relata que üesprés de 1 any 19^7 ha iiactat cent vint cáncers inoperables, diagnosticáis per a mort rápida, amb tluorescina
*i radiada i ha obtingut, per a vmt-i-tres d'ells, un guariment aparent que, en aiguns,
ha depassat els tres anys. El metode operatori consisteix a subministrar al maialt,
per v*a bucal, un gram de iluorescina sodada o be, quan es tracta de cáncers disseiitinats o profunds, a injectar per vía intravenosa 20 ce d u n a solució al 5 per 100.
En els minuts que segueixen es ñola que la pell pren una coloració groga i al
cap d u n a hora l'orina adquireix el mateix to. Tot seguit, el maialt és sotmés a l'acció deis raigs X o del radi. Els cáncers mes sensibles a aquesta terapéutica semblen
esser els cáncers de pit, primitius, ulcerats o reincidents.

***A Egipte, els casos de cáncer no depassen el 10 per 100 deis casos que es registren a Europa. Els oftalmólegs d'aquell país constaten l'extrema escassetat deis
tumors malignes i deis cáncers de 1'ull intern; així mateix, els cáncers del maxil-lar
1
els epiteliomes cutanis son molt rars.
Aquesta baixá proporció d'atacats, el D r . SCHRUMPF-PIERRON l'atribueix a l'alinientació menys deiuagnesiada deis indígenes, és a dir, a l'acció preventiva contra el
cáncer que tindrien les sais de magnesi. Aquesta opinió, pero, no és compartida peí
D
r . BRUMPT. el qual ha seguit ániplies experimentacions i ha arribat a la conclusió
^ e no existeix tal acció preventiva de les sais de magnesi, almenys peí que fa al
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cáncer mamari espontani de les rates, que és l'animal que li ha servit en les geves
investigacions.
***H. M. SÁNCHEZ, en un estudi publicat sobre el descabdellament del cáncer a
Colombia, constata l'increment del mal—cada any es registren rn-és de dues mil defuncions—i assenyala la possibilitat d u n a relació amb el consum, cada dia mes fort, de
la carn de porc. Les dones son atacades en una proporció de 70.11 per 100 i entre
elles domina el cáncer d'úter.
***E1 fet que el 80 per 100 de cáncers de boca es declari en 1'hom.e, serveix a A,
ROFFO per a suggerir que el tabac pót ésser un agent coadjuvant a llur descabdellament. A l'Argentina^seu de les investigacions de lVsmentat autor—el cáncer de boca
és mes frecpent que el de l'esófag o de l'estómac; a mes, 92 per 100 deis homes atacáis de cáncer bucal son grans fumadors. E n els treballs per a confirmar aquesta
hipótesi, efectuáis sobre conills, ha intentat la producció d u n a leucoplástia experimental per aplicacions diáries de diversos productes. H a trobat que els productes de
combustió i el fum ocasionen la formació d u n a lesió que té els carácters d u n a leucoplástia; en canvi, la nicotina no té cap acció.

Toxicitat de diverSOS metalls

L'ús cada dia mes estés de l'alumini en els atuells de cuina
vaixella dona interés a la determinado de la seva toxicitat res
pecte l'organisme huma. S'ha dit, ádhuc, que les petites quantitats d'alumini que diáriament és possiblc d'ingerir per secuencia de la introducció artificial del metall en les substancies alimentícies son particularment afavoridores del
descabdellament del cáncer.
l

Els senyors Gabriel BKRTRAND i P . SLRBFSCU han emprés una serie d'experiments
per ais quals han injectat a <ta la pell de l'abdomen de cobais un pes detcrminat d'alumini i altres metalls per tal de fer-ne t'assaig comparatiu. Els metalls—coure, níquel, cadmi, cobalt, zinc, manganés, ferro bivalcnt i alumini—han estat pesats a Testal
de sulfats i el ferro trivalent de clorur, dissolts en la proporció d'un gram per litre
d'aigua destil-lada i injectats a la dosi de 0,1 gr per kg d'animal viu, l h u s ací els
resultats comparatius que es relacionen amb les hores de sobrevida de Tanimal:
Coure

0,52

Níquel

1,00

Cadmi

i f ig

Cobalt

2,17

Zinc
Manganés
F e r r o trivalent

.. ...

3,01
7,14
7,51

Alumini

8,34

F e r r o biva^ent

8,44

Aquests resultats venen a allunyar tota temenga d'intoxicació per l'ús de l'alumini, el
qual, com es veu, és situat entre els metalls de toxicitat mínima.
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Compte amb
la t r a n S Í U S Í Ó
, . ¿g gané : :

Darrerarrvent, la premisa m;éidica americana repoifta un fet
digne d'ésser tingut en compte. U n infant de 17 mesos al qual
ca u
% ^- practicar una transfusió de 150 ce de sang, presenta al cap
de tres mesos una erupció que dona reacció Wassermann positiva.
Sotmesos els pares a reconeixement, donaren reacció negativa. Aixó porta a sospitar que
i'origen de la infecció fos el donador de sang; realitzada una investigado en aquest sentit, no s'obtingué cap orientado certa. Cal, pero, teñir en compte, que degut al carácter
no específic de la reacció Wassermann—fonamentada en la propietat del serum sifilític de precipitar per l'acció deis lipoides, mentre que el serum normal o sotmés al curs
de qualsevol altra malaltia no dona aquesta reacció—és difícil decel-lar la sífilis en un
donador, puix una reacció Wassermann negativa no permet, tampoc, excloure la possibilitat de la infecció.

El pél de Thome

La determinado de la densitat de pél en l'home ha absorbit
durant forga temps l'atenció del Dr. Adolph H . SCHULTZ, de
la Johns Hopkins Medical School.
Les seves conclusions son que la quantitat de pél disminueix a mesura que hom
s'eleva per l'escala deis primats, ais tipus superiors, comptant-hi, ádhuc, l'home.
Algún grans simis teñen menys pél per centímetre quadrat sobre la pell del crarn
que l'home; el goril-la, ben sovint, té el pit mes lliure de pél que l'home. Sobre la
pell del crani, l'home, té, com. a promig, 213 péls per centímetre quadrat; 13 es
pedes diferents de simis antropoides, 307; el gibbon arriba a 2015, mentre que una
especie de simis, YAotits, assoleix la xifra de 4083 péls per centímetre quadrat. E n
rhome, aquesta densitat pilosa varia segons les races: 333 per a un blanc, 297 per a
un negre i 210 i i2cS un hawaiá 1 un xinés, respectivament.

