
SAKEN 1Ä 393

A m t ‘ r lk j i l i i i iu ’ ii k e i n  Lilli Itien te in in  s.

Sodan vaikutus jemman

Nykyinen sota on' aikaansaa
nut suuren harppauksen kemian 
kehityksessä. Sodan tärkeim
mät välineet, räjähdysaineet, nä
et valmistetaan kemiallisen pro
sessin kautta. Räjahdysaineitten 
kysyntä on hirvittävän suurta. 
Kaikkia mahdollisia nopeistavia 
keinoja oli keksittävä tuotannon 
enentämiseksi. Muitakin kiihot
tavia tekijöitä ilmaantui. Esi
merkiksi Saksa, joutuessaan eris
tetyksi muista maista, ei saanut 
kaikkia tarveaineita. Räjähdys
ainesten valmistamisessa välttä
mätön tarveaine on salpietari. 
Sitä tuodaan Chilestä. Englanti 
katkasi sen faksaan viennin. 
Nytpä joutuivat saksalaiset ke
mistit lujille. Salpietari a oli 
osattava valmistaa kemiallisesti. 
Suurien ponnistuksien perästä 
kemistit keksivätkin menettelyn, 
jonka avulla salpietari osataan 
valmistaa ilmasta. Samaten

muittenkin räjahdysaineitten val
mistamiseen tarvittavien kemial
listen aineitten valmistaminen 
joutui parannusten alaiseksi. M. 
m. erästä räjähdysaineissa tar
vittavaa ainetta, “ toluotta” ryh
dyttiin entistään tarkemmin val
mistamaan koksista. Uusia n. s. 
koksiuunia rakennetaan yhte
nään. Kokseista eristetään ih
meteltävän tarkasti kaikki ai
neet —  mitään ei panna hukkaan.

Paitsi räjahdysaineitten val
mistamiseen tarvittavien kemi
allisten aineitten kehityksessä 
tapahtunutta harppausta, huo
maamme sitä vielä väriaiueteol- 
liäiuulen alalla. Ja erikoisesti 
Amerikassa.

Amerikassa on tähän saakka 
pantu pääpaino yleensä vain käy
tännölle. Teoria on syrjäytet
ty. Niinpä Amerika on ollutkin 
riippuvainen esim. hyviin väri
aineisiin nähden Saksasta. Sak-
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Chilen ‘laipiotani kerroksin ,
E n n en k u in  säh kö n  ym. prosessien k a u tta  op ittiin  o tta m aan  ra lp ie tn rlu  

lim asta , oli m aa ilm a  riippuvainen  n ä istä  kerro s tum ista . Sota on h äm m ästy t
täv ästi ed istän y t ke ino tek o ista  valm istusta .

A m e r ik n lai nen lam m i usai ne< olilla S.

sassa on väriainckemiaan uhrat
tu vuosikvmcniä. Turhalta näyt
tävää teoriaa on perusteellisesti 
kehitetty. Sieltäpä saatiinkin 
myös parhaat väriaineet. Kun

sota syttyi, ei Saksasta enää saa
tukaan Yhdysvaltoihin väriainei
ta. Täällä pula. Samalla oltiin 
pakotettuja turvaantumaan omiin 
valmisteihin. Väriaine teollisiin-
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Saksalainen  po taska  (kali) kaivos.

A n ie r tk a la is la  sa i itio la r iv a lm istu sla ito k sia .

dessa tapahtuu vilkastus. Nyt 
ymmärrettiin, miten paljon oli 
laiminlyöty. Kun ei perusteelli
sesti oltu tutkittu kemian teo
reettistakin puolta. Nyt ryh
dyttiin kiireimmiten kehittämään 
kemiaa.

Amerikan väriaineteollisuudes-

sa huomaamillekin suurta edis
tystä. Kemiallisia tehtaita on 
syntynyt toinen toisensa perään. 
Koneitten, valmistuksen, y. in. 
alalla on tapahtunut sellaista 
edistystä, jota muutama vuosi 
sitten ei olisi uskaltanut uneksia
kaan.
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Kemian kehitykseen täällä on 
toiselta puolen vaikuttanut myös 
se, että täällä jouduttiin suun
nattomassa määrässä valmista
maan räjähdysaineita. Liitto
laismaat eivät itse kyenneet riit
tävästi valmistamaan itselleen 
räjähdysaineita. Senvtioksi tilat
tiin Yhdysvalloista. Alussa täti
lä oltiin ymmällä tilausten suh
teen. Vain noin viisi prosenttia 
tilauksista kyettiin valmistamaan. 
Kun voitto ja kysyntä oli suur
ta, tapahtui tälläkin alalla no
pea kehitys. Nykyään jo voi
daan täyttää yli 2o prosenttia 
niistä räjähdysainetilauksista, mi
tä liittolaisvallat antavat.

Sota saa hirveitä aikaan. Se

Se kukistaa kansoja, työntäää 
miljoonia kuolemaan ja kurjuu
teen. Mutta toiselta puolen, jos
kin hirvittävän kalliista hinnasta, 
nopeistuttaa se kehitystä. Se 
luo pakon. Koneteollisuudessa 
ja kemian alalla tämä pakotus on 
niin suuri, että muutamassa vuo
dessa näemme kehityksen harp- 
paavan jättiläisaskelin eteen
päin.

Tämän kirjotuksen yhteydessä 
olevat kuvat näyttävät meille so
dan kohottaman kemian edisty
mistä Amerikassa. Useat kemi
alliset tehtaat, jotka ennen sotaa 
olivat puoli nukuksissa, käyvät 
nyt “täydellä höyryllä” ja vievät 
kehitystä eteenpäin.

» i

Leikatut siivet

HälP oli luojalta heleä kieli, 
ihanat kasvot ja hehkuva mieli, — 
niinhän on monella repalerukalla, 
mi e ro n tie n hylyllä jumalankukalla.

Ja olis hän laululintunen ollut 
ja kenties maailmankuuluksi tullut, 
vaan ei ollut kultaa, ei ollut sukua, 
ken olis pitänyt orvosta lukua!

Ja jospa hän joutui laulujen teille, 
tokkopa enää hän lauleli meille, —  
muille hän sitte jo virtensä viritti, 
isosten iloksi laulunsa liritti.

Nyt padat, kattilat korvissa kilkkaa, 
luudat ja tomuharjat käsissä vilk- 
ei ole aikoja, ei ole tiloja [kaa, — 
laulella ees sydän-suruja, iloja.

Häipyi kauneus, hehku ja hilki, 
jäl.ell’ on kohta vain pikkunen pilke, 
laulujen ilmoille loistavi heikkoja 
isosten suosikki-siskoja, veikkoja.

Aku P.


