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Salpietari elämän tarvikkeena

T yppi, jo ka  muodostaa 77 pros- 
ilmasta jota  me hengitämme, on v ä 
ritöntä, hajutonta  ja  m autonta ka a 
sua, jo ka  a lkuperäisessä muodossaan 
ei millään tavalla  ole avullisena 
elämämme edistämisessä. M utta 

y h d istettynä  muihin aineisiin on se 
ehdottoman vä lttäm ätö ntä  kaikelle 
elolliselle e lämälle maan päällä, kas
veille  yhtä  hyvin kuin eläimille. Il
man sitä ei maapallollamme olisi 
minkään tapaista  kasvi elä m ä ä ; ja  il
man kasveja  on eläinten elämä m ah
dotonta. Jos typp ivarastot  maan il
m akehästä  tyyten  häviäisivät, saisi
vat M ars-tähden tiedemiehet luoki
tella maapallomme niiden taivaan- 
kappahen jo ukk oo n  joil la  elollinen 
elämä aikoja  sitten on loppunut.

T ypen ja  sen yhdistelmien a lku
peräinen aitta on ilmassa. Ja sikäli 
kuin aine ei milloinkaan katoa, pa
laa kaikki maapallon elämässä k ä y 
täntöön otettu typpi uudelleen al
kuperäiseen varastoonsa, ilmaan, v a 
paana typpenä. Siten on alituisesti 
käynnissä kiertokulku, jo nk a  kulu
essa typpeä vapautuu ilmasta, k ä y 
tetään eri tarkoituksiin  ja  uudelleen 
palautetaan takasin tuohon suunnat
tomaan säiliöön.

Typp eä  eristetään ilmasta pää
asiallisesti kahdella tavalla. E räät 
lehtikasvit, kuten a lfalfa, apila, her
neet ja  pavut y. m. om aavat kyvyn  
o ttaa  typpeä suorastaan ilmasta. 
Toinen typen eristämisprosessi ta 
pahtuu siten, että voim akkaat  säh- 
kö tärähdykset,  jo k o  luonnolliset tai 
keinotekoiset, yhdistävät ilmassa o- 
levan typen happeen. Luonnossa 
täten aikaansaatu  yhdistelmä joutuu 
maahan sateena. M aassa  typpi y h 
ty y  toisiin aineisiin muodostaen 
happoja ja  happeumia, kuten salpie- 
tarihappoista natronia  ja  salpietaria.

T äte n  yhdistetty n ä  kelpaa typpi 
kasvien k ä y tettä v ä k s i  ja  va e ltaa  elä
män kiertokulussa  om aa tietään h y ö 
dyttäen  kasvien ja  eläinten elämää. 
Y h d isty n y t  typpi jää  kasviksiin  ja  
eläimiin, jo ssa  se ajan  oloon mätä
nee, jo lloin  osa  typestä  muuttuu 
happeumaksi ja  nesteeksi, joita  k a s 
vit uudelleen voivat kä yttä ä  h y v ä k 
seen. Osa typestä  vapautuu sellai

senaan ja  palaa jälleen ilmaan, päät
täen siten kiertokulkunsa.

T y p e n  kerääm iseksi  tuotannolli
siin tarkoituksiin  on tätä n yk y ä  o le 
massa useampia keinoja. Tärkein 
niistä on Chilen luonnollisten salpie
tari varastojen  jalostaminen, toisella 
tilalla on ammonian eristäminen 
kaasutehtaissa  ja  koksipolttimoissa 
ja kolmannella tilalla on typen eris
täminen ilman läpi johdettujen s ä h 
kövirtojen avulla metallisulattimois- 
sa. Näistä eristäm iskeinoista  on 
salpietariteollisuus vanhin. Sen vuo
tuinen tuotanto  on noin 3,000,000 
tonnia. Am m oniateollisuus on to i
sella tilalla jär jestyksessä. Sen vu o 
tuinen tuotanto lienee noin 500,000 
tonnin vaiheilla. Sä h kö virta -m en e
telmä on nuorin eristämiskeinoista, 
mutta n äyttää  nopeasti kehittyvän. 
A rvion  mukaan sen vuotuinen tuo
tanto on noin 250.000 tonnia. M utta  
kaikil la  näillä keinoilla ei vielä  
ole onnistuttu saamaan aikaan niin 
suurta tuotantoa, että se vastaisi 
teollisen elämän vaatim uksia  täysin  
ty yd yttä vä st i .  Ja varsinkin  aikana 
sellaisena kuin nykyinen näyttää  
olevan tarpeellista  k ä y t tä ä  saa tav is
sa olevia  varasto ja  mitä teh ok ka am 
malla tavalla.

Kem iallisessa  suhteessa  Chilisal- 
pietari on yhdistelm ä kolmea ai
n etta :  sodiumia, typpeä ja happea. 
Ulkom uodoltaan on salpietari v a l
koista k a rk eata  jau hetta , jo k a  muis
tuttaa  tavallista  ruokasuolaa, sillä 
erotuksella  vain, e ttä  salpietarin j y 
vät o vat  hieman karkeam pia  ja  e- 
nimmäkseen kuutiomuotoisia. S a l
pietari saattaa  “ ve t ty ä ”  rajotetussa 
määrässä  ja  liukenee, varsinkin läm- 
pösessä  vedessä. Useaan tarkotuk- 
seen voidaan salpietaria kä y ttä ä  sel
laisena kuin se salpietarikentiltä  
m arkkinoille  lähetetään, mutta käy- 
tettä issä  tarkotuksiin  joissa vaadi
taan puhtaampaa tuo tetta  on salpie
tari ensin erikoisesti  puhdistettava.

Suurimman osan salpietarivaras- 
to ista  k ä y ttä vä t  maanviljelijät. Noin 
80 pros. vuotuisesta tuotannosta  k ä y 
tetään maitten lannoittamiseen, jo t 
ta saataisi kasvatettua  eläinkunnan 
ylläpitäm iseksi  tarpeellista  satoa.



SÄKENIÄ 321

Salpietari on kasvullisuuden edistä
jä ja  on se suorastaan välttämätön, 
syystä kun kasvien alkuperäinen 
proteini muodostuu typen sekaisis
ta yhdistelmistä. Eritoten  kaipaavat 
viljalajit, kuten ruis, vehnä, ohra  ja  
kaura, sekä muut samantapaiset 

kasvit, runsaasti salpietaria, toisten 
kasvilajien tarvitessa  sitä rajotetum- 
massa määrässä. Ja proteini ta a 
sen on eläinten lihasvoimien ra k e n 
taja. Joten ihmiskunta todellisuudes
sa on riippuvainen salpietarivaras- 
toista toimeentullakseen, koska leipä 
ja liha muodostavat pääasiallisimman 
erän ihmisten ravinnosta.

Monenlaiset kemialliset ja  tuotan
nolliset laitokset kuluttavat suuren 
osan jälelle  jääneestä salpietari- 

varastosta, jo ta  tarvitaan useiden 
tarpeellisten tavarain valmistamises
sa. Lihan ja  kalan suolaamiseen ja 
säilyttämiseen käytetään  huom atta
via määriä salpietaria vuosittain. V ä -  
riteollisuus, jo ka  nopeasti edistyy, 
käyttää  salpietarihappoista natronia 
ja  lasin vai mi st ajat tarvitsevat  sitä 
melkoisen määrän erityisten lasi- 
tavaroiden valmistamiseen. Salpie- 
tarihapon valmistamiseen ku lute
taan melkoinen määrä salpietaria 
vuosittain, samoin rikihapon ynnä 
muiden happojen valmistamiseen, 
jotka  vaativat  salpietaria täy d e n n y k
seksi. U s e a t  malmit vaativat  sal
pietaria eristysaineeksi, ennenkuin 
asianomainen metalli niistä eriää ja  
useat väriaineissa k ä y tety t  a inekset  
ovat valmistuksen alaisena ollessaan 
olleet tekemisissä kemiallisten a inei
den kanssa, joita  salpietarin avulla 
on valmistettu.

Räjähdysaineiden valmistaminen 
siinä m äärässä kun niitä liittolais- 
maitten taholla  käytetään  n y k y ise s 
sä sodassa on mahdollinen ainoas
taan Chilestä  tuotetun salpietarin a- 
vutla. Hiilituotanto, rauta-, kupari-, 
lyijy-, sinkki- j a  muut metailikaivok- 
set ovat suoranaisesti riippuvaiset 
salpietarista, jo ta  käytetään  mustan 
ruudin ja  dynamiitin valm istukses
sa, jo ita  kaivoksissa käytetään  mal
meja irrotettaissa. Sotilasalalla  k ä y 
tetyt räjähdysaineet ovat miltei 
p oikkeuksetta  riippuvaiset salpietari- 
tuotannosta. Savuttom an ruudin se 
kä tykkiruudin ja  voim akkaissa rä 
jähdysaineissa kä y tety n  .kemiallisen 
nesteen valmistuksessa käytetään  
suuret m äärät salpietarihappoa. Ja 
salpietarihappo on salpietarin suora

nainen tuote, joten kaikkien soti
laallisten toimien onnistumisen vo i
daan sanoa olevan salpietarituotan- 
nosta  riippuvaisia.

C h ile n  ■ n ip ie ta r ite o llitu ii* .

Kuten ylempänä mainittiin o vat  
Chilen salpietarikentät ainoat la a 
tuaan maailmassa, joita  käytetään  
tuotannon palvelukseen suuressa 
mittakaavassa, tuottaen huom atta
vimman osan maailman salpietaritar- 
peesta. Sai pietari kerros tumat ovat 
luonnollisia varastoja , jo ita  luonto 
pitkien aikojen kuluessa vai ht ele- 
vien menetelmien avulla on kasan 
nut. A lue jossa näitä kerrostumia 
tavataan sijaitsee Tarapacan  ja  A n-  
tofagastan  maakunnissa Chilen poh
joisosissa  ja  on kuivaa, hedelm ätön
tä, autiota, ilman pienintäkään kas
vullisuutta tai eläimistöä. Salpieta- 
riteollisuutta harjotettaissa  on sen 
tähden kaikki sen ylläpitämiseksi 
tarvittavat  välineet ja  tarpeet ku l
je te tta v a t  muualta: hiilet, öljy, elin- 
tarpeet, koneet, rakennusaineet, e- 
läintenrehu, jopa vesikin on tuotava 
mailien matkojen päästä. T yyn en  
meren rannikon kanssa rinnan si
jaitsevan  vuorijonon itäisellä vierus
talla näm ä kuuluisat kerrostum at 
sijaitsevat, ollen noin 30 tai 70 mai
lin m atkan päässä rannikolta.

Salpietarivarastot  löytyvät  ep ä 
säännöllisistä kerrostum ista ja muo
dostumista vaihte levalta  syvyydeltä  
maan pinnasta. Sai piet a rima Imi “ca- 
liche" on kerrostumissa joiden p ak 
suus vaihte lee  kahdesta jalasta  ku u
teen jalkaan. Sitä peittää kova se- 
menttikivi, jo n k a  vahvuus vaihtelee 
m uutam asta  tuumasta kymmeneen 
jalkaan. Päällim äisenä m akaa k e r
ros hienoa hiekkaa, jonka vahvuus 
vaihtele kuudesta tuumasta kym m e
neen tuumaan. H iekkakerros  011 
sangen suurena haittana liikenteelle.

Caliche-kerrostum at eivät kaikki
alla o le  kylliksi salpietaripitoisia 
antaakseen to ivottua tulosta ja lo s ta 
jalle. S iks i  t ä y t y y  salpietariteolli- 
suutta harjottavien  tehdä suuret 
määrät ko keilutyötä  saadakseen sel
ville sellaisia kohtia  kerrostumissa, 
jo iden jalostam inen kannattaa. T ä 
tä kokeilua  harjotetaan siten, että 
m ä ärätty jen  välim atkojen päähän u- 
potetaan niinkutsutuita “ tiroja", jo i
den avulla  saadaan selville caliche- 
kerrostuinan salpietaripitoisuus ja
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sen päällä olevan poisvedettävän 
päällystän vahvuus.

Ulkom uodoltaan on caliche santa- 
kiven tapaista. Sen kovuus vaihtelee 
samoinkuin sen salpietaripitoisuus. 
L ö y t y y  calicheta, jonka  salpietari- 
pitoisuus on kokonaista  50 p ro sen t
tia, mutta keskimääräinen salp ietari
pitoisuus calischeessa on noin 18 
pros. P aitse  salpietaria sisältää 

caliche muita suoloja, mikä seikka 
on o tettava  huomioon salpietaria 
eristettäissä.

Calicheta mnrrettaissa kaivavat 
irrottajat  t iroja tai reikiä calichen 
läpi samaan tapaan kuin tekevät 
kaivosprospäkkärit.  Caliche on ta 
vallisesti niin kovaa, että näitä t i
roja kaivettaissa, joiden läpimitta ta 
vallisesti on kahdeksan tai yhdeksän 
tuumaa, on kaivajain k ä y tettäv ä  po
ria ja  dynamiittia apuvälineinään. 
Kun tiro on saatti kaivetuksi cali- 
che-kerrost  uman läpi, laajennetaan 
sitä kerrostuman alapuolelta  sen 
verran, että saadaan mahtumaan 
kerrostum an  alle joltinenkin määrä 
mustaa ruutia, jo nk a  avulla caliche 
rä jäyttäm ällä  rikotaan. Kun ruuti- 
panos 011 laukaistu, lajit tel evät c ali - 
che-m ainarit  irrott uneen k iv irö y k 
kiön, erottaen  siitä caliche-palaset 
ja  luoden muun aineksen takasin 
reikään. Muutamissa tapauksissa 
käytetään  erityistä  konetta p äällys
tän hiomiseen pois alueelta jota  ru
vetaan “ vil je lem ään”, mutta tavalli
sin menetelmä vielä nykyään  on y- 
lempänä mainittu työsk en tely  "o lo 
suhteiden mukaan.”

Vanhem m issa  jalostuslaitoksissa  
käytetään  vielä yleensä sitä tapaa, 
että caliche joka on saatu irr o te t
tua luodaan rattaille  joita miulipari 
k isko o  "off ic in aan ”— tehtaaseen. T ä 
mä menetelmä on kuitenkin van han 
aikaisen hidasta. Missä on mahdol
lista ovat uudenaikaisimmat ja lo s
tuslaitokset ottaneet käytän töön  t i
lapäiset rautatiet, joilla  pienet ve tu 
rit h inaavat  caliche’en ja lostusla i
tokseen pienillä ajanmukaisilla  vau
nuilla . Tilapäisrautatiet  ovat ta v a l
lisesti sangen hätävaraisesti  tehtyjä ,  
joten veturinkuljetta jan  on alitui
seen o ltava  varuillaan, ettei hänen 
junansa “suistu radalta”.

K aivo sp aikalta  kuljetetaan caliche 
ensin tnurtimolle, jossa se murre

taan hienoksi koneiden avulla. Mur- 
timosta kulkee  se maquinaan —  
rakennukseen jo ssa  jalostus “ ela- 
horacion" toimitetaan. Maquinasta 
laskeutuu calicheinurros suuriin keit
toammeisiin, jo tk a  ovat noin ka h 
deksan ja lkaa  pitkiä. A m m eet ovat 
rakennetut rinnatusten ja yhdistetyt, 
jo ten  neste yhdestä  ammeesta hel
posti voidaan johtaa toiseen. Jok ai
sessa ammeessa on höyry  putket, 
jo tk a  johtavat  ammeeseen keittäm i
seen tarvittavan höyryn ja ammei
den pohjassa on luukku jonka ka u t
ta k ä y ttö k e lvo to n  osa calische’esta 
poistetaan sen jälkeen kun salpietari  
siitä on liuotettu pois. Jonkun ajan 
kiehuttua erottaa  vesi caliche’esta 
sai piet arin, jättäen jäi el Ie “ ripton” 
kä y ttö k elvo tto m an  hylkytavaran. 
Caliche'esta irrottunut neste jo h d e 
taan ensin selitysammeisiin ja  siitä 
kuivatusammeisiin, joissa neste jä ä h 
tyy. Nesteen jää h d y tty ä  laskeutuu 
salpietari ammeiden pohjalle. Neste, 
jo ka  jäähdytysam m eisiin  on k e rty 
nyt, siivilöidään pois uudelleen k ä y 
tettäväksi  ja pohjalle jä ä n y t  salpie
tari luodaan hyllyille, jo issa se saa 
kuivua muutaman päivän.

Uudenaikaisissa jalostuslaitoksissa 
viedään salpietari jä ih d y ty sa m m eis-  
ta suoraan erityisiin laitoksiin, jo is
sa sitä “ puserretaan” koneiden avul
la, jo n k a  jälestä  se luodaan lajiin 
lavitsalle, jossa se edelleen saa kui
vua.

K uivattu  salpietari luodaan säk
keihin ja  kuljetetaan rannikolle, jo s
sa se lastataan ensin proomuihin ja 
niiden välityksellä  laivoihin. Chilen 
pohjoisosassa  ei nimittäin ole y h 
tään sellaista satamaa jossa  voitaisi 
suoraan lastata tavaroita  ra u ta 
tievaunusta laivoihin. K o rk eat  vuo- 
ristorannikot, syvine vesineen te k e 
vät sataman rakentamisen y l ivo i
maiseksi, ja  siksi on meriliikenne 
ammoisista  ajoista saanut soveltua 
lastaam iskeinoon joka on alkupe- 
rä is in t l  laadultaan.

Laivoihin lastattua  on salpietari 
alkanut m atkansa maailman m a rk
kinoille, joutuakseen osaksi paistis
ta jo ta  sivistysihminen nielasee päi- 
väll isekseen, tai osaksi rä jäh dysai
neesta jolla  sivistysihminen ajanm u
kaisella tavalla  täy ttää  esi-isiltä pe
ritty jen  vaistojensa vaatimuksia.
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