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Rikki teollisuus Louisianassa

Vielä kolmisenkymmentä vuotta ta 
kaperin oli Sisilia r ikkituotannon lu
vattu maa maailmassa. Sen maan
alaisissa kaivoksissa raatoivat näivet
tyneet aikuiset ja keskenkasvuiset 
lapset, kaivaen päivänvaloon rikki- 
malmia jo ta  maanpäällisissä miiluis
sa puhdisteltiin, siten, e t tä  noin puo
let kaivetusta rikestä hävisi ilmaan 
puhdistettaissa, hävittäen kasvullisuu
den rikkikaivosten ympäristöltä.

Maailmassa löytyi kyllä rikkeä 
muuallakin. Europassa sitä on pait- 
se Sisiliassa, myöskin jonkunverran 
Kroatiassa ja Galitsiassa ja  Aasiassa 
sitä löytyy Daghestanissa ja  Trans- 
kaukaasiassa Venäjän alueella sekä 
Japanissa, jossa Kosakan jaYatsu- 
koda-Yaman kaivokset ovat tunne
tuimmat. Amerikassa on rikkeä ta
vattu  Chilessä ja Peruussa sekä Yh
dysvaltain alueella, missä sitä löytyy 
Utahin, Coloradon, Californian, Ne
vadan, Idahon, Louisianan, Texasin ja 
\Vyotningin valtioissa, sekä Alas
kassa.

Mutta huolimatta siitä, että rikkeä 
muuallakin löytyi, piti Sisilia puolen
sa rikkituotannon ällällä, ollen ainoa 
paikkakunta maailmassa missä rikki- 
teollisuutta harjo tetti in  vientiteolli
suutena. Vielä niin myöhään kuin 
vuonna 1899 laskettiin Sisilian varus
taneen 95 prosenttia maailman rikki- 
tarpeesta ja muun muassa Yhdysval
toihin, jossa rikkimalmia löytyy suu
ret määrät, tuotetti in  siihen aikaan 
rikkeä Sisiliasta.

Vasta tämän vuosisadan alussa alet
tiin Yhdysvaltain rikkivarastoja huo- 
mattavimmassa määrässä o ttaa  käy
täntöön, Ensi alussa noudatettiin jo
takuinkin samaa menettelytapaa kuin 
Sisiliassa, sillä poikkeuksella vain, et
t ä  kaivamista eivät har jo t taneet  kes
kenkasvuiset lapset ja puolta rikki
pitoisuutta ei malmista hävitetty  puh
distettaissa.

Mutta Lousianau suuret rikkiker- 
hostumat, jo tka  paikoin ovat 200 ja
lan paksuiset ja ulottuvat useiden ne-

liömailien laajuudelta, pysyivat teol
lisuudelta käyttäm ättöm inä, syystä 
kun juoksuhi kka, joka peittää ker
rostumat noin 500 jalan paksuudelta, 
teki tyhjäksi kaikki rikktkerrostu- 
mien kaivamisyritykset.

Vasta senjälkeen kun eräs kekseli- 
jäs amerikalainen kemisti, Herman 
Frash, keksi menetelmän rikin “kai
vamiseksi" esille Lousianan jouksu- 
hiekan alta, alkoi rikkiteollisuus Yh
dysvalloissa saavuttaa sen huomatun 
aseman missä se nyt on ja  Sisilia m. 
m. menetti yhden parhaimmista ku
lottajistaan.

Frashin menetelmän, jonka avulla 
rikki saadaan maan ummenista esil
le miltei täysin puhtaana, on lyhyesti 
kerro ttuna seuraava :

Juoksuhiekan läpi upotetaan rikki- 
kerrostumaan sopivalle syvyydelle 
rautaputki, jonka läpimitta on kym
menen tuumaa. Täm än putken sisä
puolelle upotetaan toinen kuusituu
mainen putki ja  sen sisälle vielä yksi 
kolmituumainen putki,  jonka sisälle 
vielä upotetaan tuuman vahvuinen 
putki. Kun tämä nelinkertainen put- 
kilaite on saatu sopivaan syvyyteen 
upotetuksi ja tarpeellisiin koneisiin 
yhdistetyksi, alkaa riken “mainaus” 
seuraavalla tavalla:

Kuuden tuuman putkea myöten pai
netaan r ikkikerrostumaan kuumaa 
vettä (167 ast. Celsius tai 332 ast. Fah- 
renheit) sadan naulan paineella; ve
den tehtävänä on riken sulattaminen, 
Sen jälkeen painetaan tuuman vahvui
sen putken kau t ta  tiivistettyä kuu
mennettua ilmaa, joka sekaantuu su
latettuun rikkeen ja  vaikuttaa siinä 
samalla tavalla kuin jästi leipurin tai
kinassa, tehden seoksen keveämmak- 
si. Kuuman veden ja tiivistetyn ilman 
vaikutuksesta alkaa rikkiseos kohota 
ylös kolmen tuuman putkea myöten 
ja johdetaan suuriin säiliöihin, joissa 
se saa jäähtyä ja tiivistyä. Nämä säi
liöt ovat tavallisesti 50 jalan korkui
set ja sangen laajat,  jo ten yhdessä 
säiliössä saattaa löytyä rikkeä noin
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100,00a tonnia. Kun rikkeä ensin yl
lämainitulla tavalla on saatu ylös säi
liön täysi ja kun se säiliössä on en
nättänyt tiivistyä ja jäähtyä, on se 
irro tettava räjähdysaineen avulla, sil
lä “pikkaatninen” ei oikein vetele 
tässä työssä. I rro te ttua  rikkeä ei 
liioin tavata lastata vaunuihin käsi

voimalla, vaan käytetään siihen tar- 
kotukseen höyrylapiota.

Tähän liittyvät kuvat antava t jon
kinlaisen käsityksen riken "pumppaa
misesta" ja  pumppauksen avulla ai
kaansaadusta "möhkäleestä" Lousia- 
nan juoksuhiekan alta vapautettua 
rikkeä.
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Kalkkuna

Pikku Maija itkein juoksee 
kotihinsä äidin luokse 
Kovin itkee tyttö rukka; 
varmaan uhkas häntä hukka.

"Mitä itket, Maiju sano 
Onko sulia nälkä, jano?
Joku sulle pahaa teki, 
äidillesi kerro sekin?”

"Äiti, kalkkuna on paha, 
tahtoi tulla puremahan, 
puna-esiliina muila, 
siks se tahtoi päälle tulla,”

‘‘Oi se tyhmä, värin arka 
se on hullu, lintu parka.
Mokoma. Kyll’ Maiju lasta 
suojaa äiti kalkkunasta,”
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Maiju parka, kunhan vartut, 
elontoimiin kiinni tartut, 
muista tapausta tätä 
puna-esiliinan hätää.
Punavärin jos sä kaunat, 
mielees kajostaa sen annat, 
rauhassa et kannella saa noita
maailma**’ on paljo kalkkunoita.
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