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Wiinapõletus.
J. anne.
о
Raamat laad ligi 600 Ihk. paks ja Maidad endas üle 150 pildi.
Wiimane anne ilmub 1907. aasta talwel.

Raamatu hind 6 rubla.
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Чер. почт. отд. Гремячее, Орл. губ., винокуру Л. О, НЕЙФЕЛЬДТЪ.
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Wiinapõletus
teorcfikas ja praktikas.
DD

Prof. JTlaercker'i, Dr. Delbrück'!, Dr. Weinberga ja teiste õpetlaste
kirjatööde alule! seisew

tüiinapõletajafe käiiraamaf.
Kokku teadnud

wiinapõletaja H. 0. Heufcldt.

Trükitud „Postimehe" trükikojas,

Tartus,

Дозволено цензурою.

Юрьевъ, 26 сентября 1905 г.
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Teoretikalik felefus
tähtfamate roiinapõletufe-tööstufes ettetuleroate lihtfate ja kunftlikkude ollufe-ühenduste muutustest, nende põhjustest ja tagajärgedeft.
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eelteadmised.
oo d u s e s ei o l e m i d a g i f a d u w a t : o l l u s w i i b i b a l a l i sel l i i k u m i s e w oim a l u sel j a — see s ü n n i t a b elu.
Inimeste ja loomade kehad wõtawad hingamise läbi enestele
hapnikku — õhtu — sisse, mis kopsus sütt tekitades ja sellega ühinedes
söehaput ja ühtlasi kehalikku soojust sünnitab. Väljahingamisel lahkub söehapu
kopsust õhku, kus ta oma raskuse tagajärjel maapinnale hõljub. Siin imewad
teda taimed oma keha rohijagude (enamasti lehtede) kaudu enestesse ja jaotawad
teda päikesekiirte kaastegewusel nii ära, et süsi neile jääb ja hapnik õhku
tagasi läheb.
See lihtne nähtus teeb meile olluse alalist liikumisseadust, elu alalhoidluse
wõimalust, küllalt selgeks, ja feni, kui looma- ja taimeriik üksteise wastastikkuseks kasuks töötamast ära ei wäsi, jääb see suur tasakaal ikka seisma.
Ollufeteadus õpetab meile, et elu on mitmekesiste kehade alaline jagunemine ja ühinemine, mis mitmel kujul ja mitmel wiisil sünnib, millel mõned
looduse, ilmuwused (nagu soojus, walgus ja elekter) kaasas käiwad.
Kõiki kehasid, olgu nad päält- ehk alt-maa pärit, jaotab ollufeteadus
tahte liiki: 1) l i h t k e h a d — e l e m e n d i d , s. o. niisugused kehad, mida seni
olluseteadusel korda ei ole läinud oma tuntud abinõuude waral weel lihtsamateks kehadeks koost ära lahutada, ja 2) l i i t k e h a d — ü h e u d u s e d ,
s. о. jälle niisugused kehad, mis 2, 3, ehk weel rohkemast lihtkehast koos seisawad
ja milleks neid ka koost ära lahutada wõib.
Kahe lihtkeha ühendust walitsewad kaks seadust: а) üksiku osa kaalu
muutmatus ja b) oleku sarnasus. Esimese seaduse all tuleb mõista, et ühe
keha määratud kaalu-arw alati teise keha määratud- taalu-arwuga ühineb;
teise all — et kui UH lihtkeha endi keskel mõnes tükis ühineda Wõiwad, siis
saadakse ühendus, millel terwe, ühesugune osakaal on.
Olluseteaduses arwatakse ühe ühendiku (Vi = terwe) ette wesinikuolluse atom-kaal.
Et hõlpsam oleks kawatseda, siis kirjutatakse olluse-teadnses lihtkehade
nimetust nende greeka- ehk ladinakeelse sõnatähenduse algustähtedega^ näituseks
hapnikku — 0-ga, sest et talle greekakeelnc nimetus — Охудепіит antud on
jne. Et aga mõnede lihtkehade nimetused üheuimeliste tähtedega algawad, siis

г;
lisatakse nende esimesele tähele mingi teine täht juurde, näituseks: natrium
kirjutatakse Na-ga, nikkel — Ni-ga jne. Neid tähti kutsutakse o l l u s e teaduse-märkideks.
Uuema algus-atomide õpetuse järele olla umbes 24 miljoni aasta eest
toit1) ühesugune ainekogu olnud; ei olnud siis mulla ega kulla, raua ega saua,
ega teiste olluste wahel wahet weel olemas — oli üks: tohu-wa bohu; algusatomide segu lendas korratult maailma ruumis ümber. Külgetõmbamisejõuu
kokkukõla sunnil sünnitasiwad algus-atomid liitumise teel atomid ja wiimati
elemendid. J a kui palju elementa loomise esimestel pilkudel sündis, nii palju
neid ka praegu on. Olluseteadus teab ja tunneb praegu 75 elementi, aga
kui palju neid tõepoolest olemas on, on raske ära ütelda. Meie nimetame
siin mõne — wiinapoletusele — tähtsama elemendi, ühes nende teemia-märkidega
ja atom-kaaluga:
Elementide:
Nimetus.
Aluminium
Argentum — hõbe
Arsenium
Aurum — kuld
Baryum
Bor
Brom
Calcium . . .
Carbonum —
Carbonum
— süsinik
Chlor
Chram . .
Cuprum — wask
Ferrum — raud
Flour
Hydrogenium — Westnik
Hydrargymm — elaw-hõbe. . . .
Jod — joot
Kalium
Magnesium
Marganez
Natrium . . . .
Nikkel
Nikkel
Nitrogenium —
Nitrogenium
— asat
asat ll lämmastik) ,
Oxygenium — hapnik
Phosphor — woswor
Platina
Plumbum — seatina

Märk.
Al II! 1V
,
Ag>
As ш ,
Au " "
. . . . .
Ba "
Во ™-v .
.
BJ. I—UI—V—VII

Ca"
n vl

cQ\ -Г -III - V
1V

Cr Cu"

р

е

vu

VI

II -IV VI

Fl '
Н '
Hg"

„,
.
,
,
,
.
.
,

Т I—III—V VII

К '
.
11
Mg
M n и iv vi vii .
Na *
Ni "~ IV
.
.
Nm v

0 "

p III v
p j . II- IV VI

Pb »

IV

. . . . .

Osakaal (H =
. . . 27,5
108
. . . 75
. . . 196,7
137
. . . 11
. 80
. . . 40
. . . 12
. . . 35,5
. . . 52 5
. . . 63
. . . 56
. . . 19
. . .
1
200
127
. . . 39
. . , 24
...
55
...
23
. . . 58,8
. . . 14
. . 16
. . 31
197,2
. . . 207

1) Sõna „kõik" täib meie maakera ja ta pere kohta. Nii ivana arwatakse nicic
maakera olewat, nagu seda eelseisaw arw tähendab.
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Nimetus.

Märk,
SiHcium
Si IV
Sulphur — weewel
S "-iv-vi
Surba (antimonium) — kiwi . . . Sb n i - v
Wismut
Wi Ul-v
Zincum — tsink
Zm 11

Osakaal (H -- 1).
28
32

120
208
65

Enne kui elemendid lõpulikult walmis olekusse saiwad, pidiwad mitmesugused atomid mitmet wiisi ühinedes mitmesuguseid (nagu hõbeda-, kulla-,
raua- ja muude) molekülisid sünnitama ja alles siis, kui molekulid materia
külgetõmbamisejõuu mõjul üksteisega parajasti ühinesiwad — tekkisiwad sel
pilgul ka elemendid: kuld, raud, hõbe, hapnik jne. Loomulikkudel tingimistel
on mõned elemendid kõwas, teised wedelas, wõi hõljuwas (gaasi) olekus leida.
Liitkehad on mitmesuguste atomide ühinemise tagajärjel tekkinud. Eelseiswate märkide waral wõime nende sisus olewate üksikute elementide osa
näitlikult üles panna. Näituseks, kui meie öelda soowiksime, et wesi ühendus
on, mis 2 osa wesinikku ja 1 osa hapnikku sisaldab, siis kirjutame üsna
lihtsalt: Н а О ; weewlihaput tähendatakse S O 4 Н а margiga, mis tähendab, et
weewlihapu ühenduses on: 1 osa weewlit (S), 4 osa hapnikku (СЦ) ja 2 osa
wesinikku (Н2); tärklist — С б Н ю О в , sellepärast, et temas on 6 osa süsinikku,
10 osa wesinikku ja 5 osa hapnikku jne. Niisugust märkide kogu, mis liitkehas olewaid olluseid näitab, nimetatakse selle keha k e e m i a l i k u t s f o r m u laks — wäljaütlemife-wiifiks.
I g a liitkeha on siis wõimalik mitmeks lihtkehaks ära lahutada, kui tema
pihta mingit niisugust teist keha mõjuda ehk — nagu olluseteadlased ise ütlewad
— r e a g e e r i d a lastakse, mis millegi ta kogus afuwa ollusega ühineda
wõib. Kui meie metalli natriumi (Na) wette (HaO) paneme, s. о. natriumiollufe mõju wees olewatele ollustele — wesinikule ja hapnikule — tunda
anname, siis leiame, et natriumi-ollus wees afuwa hapniku-ollusega ühineb,
kusjuures nad mõlemad natriumi-hapuks muutuwad ja wesiniku õhusarnafe
ollusena — gaasina — enestest lahku jätawad; selle järel saame meie wee ja
uatriumi asemele kaks koguni teist laadi keha: natriumi-hapu ja Westnik.
Seda keemialikku wastu-mõju ehk r e a k t f i o n i on wõimalik meie tuntud
formulate waral järgmiselt ette kujutada:
Naa
+
На 0
=
Naa О
+
2Н
2 jagu natriumi -j- 1 jagu wett — 1 jagu natriumi-haput -f- 2 jagu wesinikku.
Niisugust keemialikku reaktsioni- kujutust nimetatakse k e e m i a l i k u k s
sarnasuseks.

Kord jaotati olluseteaduses kõiki keemialisi ühendusi kahte pääliiki: ühed
— m i n e r a l l i k u d ü h e n d u s e d , mis maapinnal ehk selle sügawuses
tiwiollustena ette tulewad, ja teised o r g a n l i k u d — e l u - a w a l d a w a d
ü h e n d u s e d , mida (oomcu ehk taimeriigis leidub; see arwamine, nagu oleks

8
Wiimaste ühenduste tekkimiseks just loomade ja taimede elntegewust tarwis,
põhjenes walearwamifel.
Alles käesolewal ajal, tus olluseteadusel korda läks oma nõuu ja jöuuga,
ilma taime- ehk loomariigi elutegewufe knasa-awitamiseta, hulka organlikka
ühendusi luua, ja weel enam, sust minerallitkudeft ollustest, kus mingisuguseid
eluawaldusi ei leidu — oli wõimalik seda jaotust põhjendamatuks tunnistada.
Aga olluste ühenduste arwu hulga kaswamise tõttu, mida praegune olluseteadus ju awanud ja weel awab, jäi see edajaotus nagu tõe-warjuua alale:
esimese pääliigi ühendusi nimetatakse m i t t e - o r g a n l i k k n d e k s ühendusteks,
teise pääliigi ühendusi aga — s o e - ü h e n d u s t e k s , sest et nende kogus
süsi pää-elemendina asub.
I g a keha wõib mehcmikalilkude abiiiõuudega pisikesteks tolmu-iwakesteks jaotada ja seda kehade ifeäralsust nimetatakse
jagatawuseks;
kui jagataw tolmu-iwake ennast mehanikalikult enam pisemateks osakesteks
jagada ei lase, siis wõtame arwuteadufe appi ja jätkame oma mõttes jagamist
nii kaua edasi, kuni wiimaks nõnda wäikeste osakeste juurde jõuame, mida
enam wõimalik ei ole jagada; siis on meil küsimine käes: kui „suur" on
a t o m? — Wastus: j a g a m a t a , nagu seda ta greekakeelne nimctusgi —
atom — mõista annab.
Sellel kõige pisemal, jagamata olekul ühinewad lihtkehad üksteisega
ühendusesse. Kuid mitte kõik lihtkehad ei seisa otsekohe üksikute atomidc eneste,
waid nende pifikogukeste kujul koos: pifikogukesteft koosseiswa lihtkcha keemiamärgi ülewal serwal seisawad Ladina arwad (I—VII), mis meile näitawad,
kui mitmest atumist mingi elemendis asnw osake koos seisab; näituseks: О "
tähendab, et elemendi hapniku - osa tahe-atomiline kogu on, mis üksnes siis
mõnusa ühenduse sünnitab, kui teda nhe-atomilise «nagu wesiniku— Н ' ) osake
sega ühendatakse.
Söc-ühendnstcs jääwad mõned kehade kogud kõigist teeinialitkudest katsetest
hoolimata jaguncinataks ja tekitawnd, nii öelda, alnsc, mille ümber teised
kogud ühendusesse koguuewad, kus neid wähema ehk suurema waewaga koost
ära lahutada ehk teisteks kehadeks ümber muuta wõidaksc.
Need alusekogud on oma kõrwaliste togudega ühenduses olles nii korraldatnd, nagu nad kecmialiknl reaktfionil koost ära lagunewad, ja sünnitawad
endi ühendusele r a t s i o n ä k i l i s e ' ) k e e m i a l i k u f o r m u l a : aga sellesse
ühenduse - kogusse minewate lihtkchade arwnlik wastastikune olek sünnitab
cm P i r i l i se k e e m i a l i ku s õ r m u l a .
Wõtame näituseks äthtil-alkoholi — piirituse. Tema empiriline formula
on: Ca Не О, ratsionaliline aga - - С Н 2 — СНа — ОН, sest et kogud: СНз
ja СНз edaspidistel kecmialistel muutustel lahutamatalt ühte jääwad.
Kõiki ühendusi, mille ratsionaliline formula eeltähendatud formulaga
ühesugune ehk selle sarnane on, arwatakse ühte s e l t s i . Nõnda wõidi olluseteaduses föe-ühenduste ülesarwamata hulka mitmesse l i i k i korraldada, ikka
nende formula ratsionalilikn ühesugususe pääle põhstmcdcs.

1) Ratsionaliline — mõistusele lättesaabaw; empiriline — teadusele kättesaadaw.

Tärklise suhkruncmisc puhul
joodi-katse juures

г

Dextrinide jumeheitlus.
^

Tärklis.

flmylodextrinid.

Critrodextrinid.

flchrodextrinid.

ITlaltodextrinid.

,Wiinapaietus", püt № 5. щ*. 21.
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Wiinapõletaja! on pääasjalikult seda seltsi ollustega tegemist, mis taimeviigist pant. Nende olluste keskel teeme weel wahet: l i h t s a d k e h a d ja
k u n s t l i k u d kehad.
L i h t s a t e k s k e h a d e k s nimetatakse neid kehasid, mida wõimalik on
kunstlrfel teel synthese (liitumise) abil, ehk mitmesuguste kehade kcemialiknl
luastastikkusel mõjul saada; k u u s t l i k k u d e k s k e h a d e k s aga neid, mida
muul teel saada wõimalik ei ole, kui ainult taimede ehk loomade elulcgewuse
läbi. Näituseks : suhkur, mida sel teel saadakse, et diastasct tärklise pääle
mõjuda lastakse, ou lihtne keha, kuna aga tärklis kunstlik keha on, sest olluseteadusel ei ole weel korda läinud tärklist sünnitada, waid peab seda seni
taimede clutegewuse teha jätma.
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1. söewete ollufeteadline fiifihalik jaotus.
Kõiki söeweesH on wõimalik kolme järku jaotada A) Esimesesse järku käiwad glykofed — nuinamarja-fuhkrud, millel
formulaks on: Ce Hm Oo; nende seast tähtsamad on:
1. D e x t r o s e ehk ä - g l y k o s e (СбHmOB4- H 2 0) on suhkur,wiinamarja-suhkru sarnane ollus; harilikult kutsutakse teda dextroseks chk glykoseks,
ja ka wiinamarja-suhkruks.
Enne, kui weel selles mõttes oldi, et dextrofe pääsaadus on, mida
diastase lõpulikult annab, oli tenial wiinapõletaja silmas oma jagu tähtsust.
Nüüd, kus selgeks ou saanud, et teda suuremal hulqal ainult maisist ja riisist
walmistatud segudistes leidub/) kui need wecwlihapu abil suhkrustatud on,
ja ka siirupist tehtud segudifes, kui see keetmisel iuwertiui-suhkruks (dextrofe ja
fruktose seguks) muutub, siis pole tal meie tegelikus tööstuses suuremat tähtsust.
Meest ja wiinamarja-mahlast ou teda üsna hõlbus walmistada. Tärklifest ja dertriuidest saadakse teda nende eneste happude tegewuse! inwcrsioni
«ümberiuuutuse) teel, aga maltosest — pärmi ensimi glykose-) tegewuse!.
Teda selgelt saada ei ole kunstlik, sest et ta alkoholist (kõige täielikumalt küll
mechylpiiritusest) ennast kristalliseerida laseb.
Taimeriigis, kus ta enamasti srnktosega ühesuurusel arwul ühenduses
seisab ja niiwiisi ühe ifeseltsi suhkru — inwertini — sünnitab, on teda laialiselt
leida; wiimase suhkru tekkimist tuleb weel paljudes puuwiljades nende eneste
happude tegewuse juures ette, uimelt siis, kui hapud pilliroostchkru kohta oma
mõju awaldawad. Niisugust glykose ja fruktose segu pakub meile weel mesi.
Weewlihapu tegewuse! sünnib tärklisest üksnes dextrofe — fruktofe aga mitte.
Isegi inimese kehas on teda haiguse korral tublisti olemas; seda haigust
nimetatakse suhkrutõbeks — Clucosuria, Diabetis rnelitus.
Ärasulamiseks tarwitab dextrofe: külma wett — niisama palju kui ta
ise kaalub, kuuma aga - - paljn wähem, ja piiritust, mis 100° kõwa, külmalt
50, keewalt 4,6 korda suuremal mõõdul kui teda ennast on.
Nagu alkoholis, nõnda kristallifeerib ta wees dextrofe hästi.
Iseäralik nüid dextrofe juures mõne raske-metalli soola ja ta enda wahekord olewat, dextrose äritab nad üles, kuna ta neilt hapnikn-ollnse ära wõtab;
katseks wõib hõbeda, elawhõbeda, rauahapauduse, ja kõige päält — wllsehapandnse soolasid wõtta; wiimasest tõmbab ta wase punast hapu-ollust enesesse,
eht nagu olluseteadlased ise ütlewad — p i i r a b segadisesя) olewat wase
punast hapu-ollust.
Barfedi katset (waata maltose-kirjeldus) ou dextrofe õrn ära tuudma;
ju killmas olekus lahkub fegadifes wase punane hapu-ollus keskmise atikahapu-wase nõrgast ätikahapn segnst järjekindlalt wälja.
1) Taudis ой see fcgabiö, mida wiütaputetaiab omas igapäewases tõõs walmistawad :
ja fui: talle pürin juurde pandakse, ei oh ta enam — scgudis, wcnd — nic^ft.
-> Tähel« tuleb panna, et suhkrute uimed lõpewab o-se, aga eusimide nimed
a-se pmil.
3)

Zegadis ou katfefegu ja ei tähenda mitte fegudist.

La
Hobedä-amiaklitud segadised rcagecriwad koguni teisel arwukorral, Ы
Felingi segadis; dextrose wõtab wiimaselt enesesse hapnikku — 24% atomi,
a(\a esimeselt 6 atomi.
Ioodissa dc^trose ci reageeri.
Dextrose on käärimisekõlblik suhkur ja ci wali enda käärimiseks pärmil
wõib iga seltsi pärmiga hõlpsasti ja korralikult ära käärida.
Nagu happudega (näit. glykosc-wcewlihcipuks), nõnda ühineb ta ka lehelistcga (caliumi, natriumi, barytiga ja scatina-hapanduscga) ja sooladega
(iseäranis küll chlor-natrinmiga).
'2. P u u w i l j a s n h k u r t — f r u k t o f e t (СцН^О«) leidub, nagu ju
öcldud, de^'trose seltsis, ja nimelt: küpseks saanud puuwilias, marjades ja mees.
See ühendus kristallifecrib üsna wisasti; Iungfeisch ja Lesrank saiwad
teda inulinist ja ka inwcrtini-suhtrust, mida pilliroosuhtrnst happude ja ensimidc
tcgewusel saada wõib; tui nad teda alkoholi seest ümber kristalliseerinnd oliwad,
muutus ta pecnitcstcts kibemekesteks, mis männiliga sarnased ja 9 5 " kuumuses
sulawad. Wiimasel ajal on hakatud teda inwcrtini-snhkrust päris wabrikulifd
teel walmistama, kuna teda lnbja-ollustc ja külnm temperatura abil saadakse.
Teda kutsutakse ka lewuloseks, kui ta Päris puhtas olekus on, nagu seda
iuuliui üuibcrmuutusel kätte saadakse.
Wase-lchelisc scgadist ja Barfedi reaktsioui, nagn dextrose, äritab ka
tema üles.
Sia lewulose, nagu dextrosegi, käärib iga seltsi pärmiga otsekohe ja
hõlpsasti ära; aga scgadiscs, kus dcxirofct hulgas, jääb ta oma käärimisekiirusega teisest maha. See nähtus peitub selles, et dcrtrose seedimisekõlblisem
suhkur on tui lewulose; kuid sellega pole weel ära öeldud, et ta ka käärimisetõlbliscm oleks; kui seedimise-jõudu sellega kõrwale toimetatakse, ci elawate
pärmirakukeste asemel nendest wälja surutud mahla-scgadist käärimiseks tarwitatakse, siis selgub, et need mõlemad snhkrud ühtlasi ära kääriwad.
Elawahõbcda-hapauduse ja baryt-weega lewulosct ära hapcudndcs, sai
Hcrzseldt triotsieli-hapu, millega käärimist wõimsalt takistada wõib; seda
haput leidub ka siirupist walmistatud segudistes, kus ta wististi lewulose
hapnema hakkamisel alkalli-ollustes tekkib.
3. G a l a e c t o s e t leidub piimas. Et tal wiiuapõletuse- tööstuses
tähtsust ei ole, siis astume ilma pikema jututa temast mööda.
B) Teise järku arwame faccharafefid, millel formulaks on.' СмНюОіі.
Näitab nii wälja, nagu seisaksiwad nad kahest glykosc-ainest koos, millel
osa wce-ainet pnudnb; 2 (C2 Не 0 ) — Н а О, ja kui neile seda punduwat osa
— wett — hydratatia abil juurde lisatakse, siis muutuwad nad kaheks eclmiscks
snhkmks, näituseks : Cie ИЛ O H + На 0 = Се Ни О (dcxtrose) + Се Ні, О«
Lewulose). Need on:
1. P i l l i r o o s u h k r u t ehk s a c c h a r o s c t (СівНюОц) lcidnb wal
mis olekus mitmesuguste taimede mahlas; kõige rohkem aga suhkrupilliroos
ja suhtruuacristes.
Wiinapõletnse seisukohalt waadates näib ta meile siirupi ja uaeristc pääainena tähtjas küllalt olewat; esimesesse pääseb ta naeriste mahlaga ühes, kus
siirupit tekitawad ollused (mis kristalliseerimist takistawad) temast puhast suhkrut
muul wiisil kätte saada ei lase, kui üksnes mitmekordse waewa ja töö järel.
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Wees sulab ta hõlpsasti, piirituses aga peaaegu mitte sugugi; Sellewastu
aga ei kristalliseeri ta wees, piirituses aga wäga hästi.
Pärmi tegewus ei awalda tema pääle oma mõju küll selles tükis, et ta
otsekohe piirituse ja söehapu Pääle ära käärida wõiks, kuid alles pärast seda,
kui ta Pärmis asuwa ensimi — inwertase — mõjul enesesse puuduwaid weeosasid on wõtnud ja selle tagajärjel wiinamarja- ja Puuwilja-suhkruks ümber
muutunud, wõib ta käärimise-kõlbline suhkur olla; sel teel saadud dextrose
ja fruktose segu (muid käärimisekõlblisi suhkrusid ei ole) kutsutakse inwertinisuhkruks, mille tekkimise wõimalust järgmiselt ära tähendame:
Сіа На2 On ~f- На О = Се Ніа 0 6 + Се Ніа Öe
Saccharose
wesi
dextrose
fruktose.
Vrauni ja Heroni katsed tõendawad, et niisugust suhkru ümbermuutumist
ka linnaste ensimide waral korda wõib saata, kuid see wältab kaua ja ei wii
meid sihile,- pilliroosuhkrust wõib 16 tunni jooksul kõigest Vi osa ümbersuhkrustatud saada, kuna 4/5 osa ümberfuhkrustamataks jääb.
Et inwertini-suhkurt taimeriigis laialiselt leidub, siis wõib arwata, et
mitmesuguste taimede mitmesugustes kehajagudes wist niisuguseid ensima
happusid olemas on, mis selleks Põhjust annawad.
Wasesoolade leheliste segadiste pääle awaldab pilliroosuhkur oma äritawat
mõju alles siis, kui ta ise happudega keetmise teel ehk pärmi ensimide tegewuse
korral ju inwertini-fuhkruks muudeti; selle äritawa mõju ilmumise Põhjust
seletatakse dextrose ja lewulose tekkimisega.
Pilliroosuhkur ühineb ka happudega ja sooladega.
2. L i i w s u h k r u t — r a f f i n o set (deН32Oi 6 + 5 Н 2 О) leidub
pilliroosuhkru iaa\aš suhkrupäras (patokis wõi siirupis) ja pääle selle weel
looduses üsna laialt 1 kõige päält — manuas, siis — wiljapuu - seemnetes ja
ka odra ja nisu wiljuterades. Aga linnastes ei ole teda olemas; wististi
tarwitab wiljatera teda oma idanemise-aineks ära, wõi ta muutub sel korral
teisteks söewcteks. Suhkrunaeristes enestes leidub teda ainult 0,02 % , aga
suhkrupäras ju kuni 16 °/o. Nii kaswab teda suhkru walmistamise juures
keemia-teel juurde. Patokist lahutatakse teda happude tegewuse läbi wälja ja
meie saame liiw- ehk peenesuhkru, nagu teda mõnel pool kutsutakse.
Raffinosc ei awalda Felingi katsefegadise pääle äritawat mõju. Happude
tegewuse! jaguneb ta kõige päält lewuloseks ja melibioseks; wiimane aga jaguneb
dextrofeks. Raffinofe, nagu kõik teisedgi liit-suhkrud, saab alles pääle ümbersuhkrustamife kõlbulikuks käärimise-aineks; ümberfuhkrustamise juures näib
ülemise ja alumise pärmi tegewuse (käärimise) wahel iseäralik wahe olewat'
sel ajal, seletab Vau, kui segadifes alumine pärm raffinoset üleni käärima
paneb, käärib ülemine pärmijagu ainult seda osa suhkrust, mis sarnadust
poolest lewulosele kõige ligem, — melibiosa jääb aga puutumata järele.
3. P i i m a s u h k u r — l а е с t о s е (Си H a О п ) leidub piimas
walmis olekus.
4. M e l i t o f e , m e l i s i t o s e ja t r e g a l o s e ei ole tänini tehnikas
pruugitawad ained.
5. L i n n a f e f u h k u r — m a l t o s e ( С и Н и О п ) . Seda ei leita
looduses walmis olekus; ta tekib tärklisest diastase tegewuse! ja on selle lõpulik
saadus. De^trofet ehk wiinamarja-fuhkrut diastase tegewus otsekohe küll ei
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sünnita, aga seguoifes on teda ometi olemas; see tuleb sellest, et dextrofet pisut
ju toores materjalis leidub ja teist seda jagu tekib tärklisest glykose tegewuse!,
mida looduses laialt olemas, weel juurde.
Maltoset saadi esimest korda 1819. aastal Sossüri tegewuscl; ta kirjeldus
ainult selle tristalliseerimist pikalt ja laialt, kuid pikemalt ja laiemalt — muud
midagi. 1847. a. walmistas Dübrenfo nõudasamasuguse segadise ja tuli selle
wälispidise wäljanägemise järele otsusele, et ta suhkur on; tema leidus jäi
aga peagi unustuse hõlma ja alles 1874. a. tõiwad O'Sulliwani ja E. Schultze
katsed seda säält tööstuse-ilma ette ning kinnitasiwad ta arwamist.
Paremal juhtumisel saadakse diastase tegewuse läbi tärklisest segu, milles
1 % maltoset ja l9°'o dextrinisid leidub; Wiimaste seast wõib suuremat jagu
olluseid alkoholist piirata (s. o., et alkoholi-ollus dextrini-olluseid enesesse wõtab)
ja seda dextrinide iscäraldust tarwitatakse maltofe seietainiseks, kus ta ümbertristalliseerimisc teel methylpiiritusc läbi oma kõrwalistcst ollustest lahku jääb.
Dübrenfo ja Küisinje katsete järele wõidakse teatawatcl tingimistel tärklises!
segu saada, kus kuni 96 °o maltoset sees on, kui aga scgadisele suhkrunemiseks
pikemat aega ja mahti antakse. Kuidas see suhkrustamise-wiis tõesti sünnib,
jätame seekord laboratoriumi saladuseks; sellest on wististi küll, kui esimese
tuigimise ära ütleme: ta nõuab fuhkrustamiseks 10 tundi aega!.. Mitmekordse
ümbertöötamise järel saadakse wiimaks maltoset ta päris puhtas olekus. Saksaniaal on wabrik olemas, kus teda suuremal mõõdul walmistatakse.
Mallose sulad soojas wees ja nõrgas piirituses märksalt rutemini, kui
külmas wees ja lõwas piirituses. Tal on üsna magus maik.
Ioot ei mõju maltofe pääle sugugi.
Felingi segadise pääle mõjub maltose erutawalt, kuid teisel taalu-arwul,
tui dextrosei 100 dextrose-jagu piirawad 195 wase-jagu, aga 100 maltosejagu piirawad 113—107,9 wase-jagu.
Diastase ei mõju maltose p ä ä l e a ; selle wastu aga teewad teme linnase
ja pärmi-ensim — glykase (maltase), maltoset dextroseks (glykoieks). (immerlingi uurimised andsiwad huwitawa tagajärje, et maltasel ta ühendamise (synthese)
omadust olemas on; kui maltafct dextrofc kohta kauemat aega tegew olla
lasti, saadi suhkur — Cu Н22 0 n , mis mitte maltose, waid isomaltose
näis olewat.
Dübrenfo ja — wiimasel ajal — Küisinje uurisiwad lubja mõjumist
maltose pääle; selle juures sai wiimane maltose segadisest i s 0 s a ccha r i n i
e a l c i u m i - ühenduse (Сб Ню 0 s ) , mis nagu maltose anhydryd näis olewat.
Siin tähendame, et sellel teel saadud sachannil sellesama nime all rahwa
seas tuntud ainega mingit ühist ei ole, kuna fee eneses weewlit ja asoti sisaldab.
Happudega ülessoendamisel muutub maltose hõlpsasti dextroseks.
Selle jaoks, et maltoset dextrosest ära tunda, wõib Barfedi scgadist
(200 ccm. wee ja 5 CCM. 35 protsendilise ätikahapu segule segatakse 13,3 gr.
keskmist ätikahapu waske hulka) tarwitada; on segadises dextrose jälgigi
olemas, awaldawad need sel pilgul segadise pääle oma erutawat mõju ja
lahutawad wase-ainetest puuast karwa hapu-ollust ära, mille tagajärjel terwe
segadis kord-korralt punasemaks muutub; segadise ülessoendusel tuleb see
1) Taiwitsed järelekatsumist; ei taha õige olla, et lmnastesl niisugust diastaset
saadi, mis glytosest waba on.

te
wastumszu (reaktsion) silmapilguga nähtawate, kuna sce külmast pääst wähe
aeglasemalt sünnib; maltofe jääb siin kõrwale, sest et ta tegewus selle segadise
kohta nõrk on.
Weel hilja aegu oldi selles kindlas arwamises, nagu oleks maltose käärinüse-kõlblik suhkur, kuid Lintneri ja Fischeri nurimised tegiwad sellele arwamisele
kindla lõpn' nad tegiwad selgeks, et maltose iseäralise ensimi — glytase
(mättase) läbi deztroseks mnudetaksc. Sel Põhjusel wõidi siis kinnitada, et
maltose pilliroosuhkruna käärib — ainult wahesuhkrustufe kaudu, aga mitte
otsekoheselt. Üleüldse aga on wiimasel ajal katsed näidanud, et otsekoheseks
ärakäärimiseks ütsues need suhkrud kohased ou, millel formnlats on : C6 H12 0 6 —
glykosed, kuna lõik teised suhkrud käärimisekõlbliseks suhkruks saades glykojcstamift tarwitfewad.
6. L i n n a s c - w i; ii г s n h t x и t — i s o m a l t o f e t (С i 2 Н 2 2 Оц» ei
leidu looduses: arwatakse, et ta poolikult äramaltoseLtatud dextrin on, mida
materjaliga seltsis segudisfe toodud hapud ja diastase tärklisest, dez'triuide
kaudu, lööwad.
Linnase-wäärsuhkrul on magus maik) ta jaguneb wees ja nõrgas piirituses
wäga hästi, aga 95° piirituses — õige wististi.
Mitmed õpetlased, nagu Braun, Morris, Ling j . t., peawad seda olluseühendust linnascsuhkru ja dertrini kiituseks ja nimetawad seda snhkrut selle tõttu
maltodcxtriniks.
Selle järel, kui ta diastase tegewusel maltoseks muutub, mis mitte nii
hõlpsalt ei sünni, kui wast arwan, on meile ta uus elujärk ju tuntud.
C) Kolmandas järgus seisawad: tärklis, dcxtriniä, ceNuIole, hamed,
arabinofe, inulin ja Ncnelin, mille formnla on — C6 Н 1 0 0 5 nagu oleks:
C 6 Н 1 2 Об — н 2 о .
1. T ä r k l i s e empiriklik sormula, nagu öeldud, on C6 Hw 0 5 ; selle
sormula tõsiduse üle kaheldi ju ammugi, kuui wiimaks Salomoni ja Tollensi
nurimised kahtlustusele kindla aluse audsiwad, niille järel see sormula sugugi
tõega kokku ei sünni. Sest need teadlased näitawad, et tärklise kehas
nimetatud olluseid järgmiselt ou:
Ou,42 ^6,22 0 4 9 i 3 6

Taimeriigis on tärklist laialt olemas. Päikesekiirte ja leherohelise (chlorofilli) tegewuse läbi haljastcs taiiuede kehajagudcs tekib ta söchapu ja wee
ühendusest. Söehapust tekib, arwatawasti esimesel pilgul, formaldehyd, mille
6 osa wiinamarja-fnhkrnks, aga see alles tärkliseks muutub:
I. 6 C 0 2 + 6 Н 2 0 = 6 С Н 2 0 4- 1 2 0
söehapu
wesi
formaldehyd hapnik
II. 6 0 « 2 0 =
C6 Hi2 0 6
formaldehyd wiinamarja-suhkur
III. X Об «12 Об = [ С 6 Н 1 0 О 5 ] х + х Н 2 0
wiinamarja-suhknr
tärklis
wesi
Haljastes taimede kehajagudcs leherohclise-teradena tekkinud tärklis saab
wedelaks seguks, mille tõttu ta uuesti wiiuamarja-suhkruks «^glykoseks) muutub.
Nagu kõik fuhkruained oma kattc-kestast läbi tungida wõiwad, muutub ka siis
tärklis sellel teel aineks, mida mahlaliikumine ühest taimekeha-rakukescst teisesse
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enesega ühes kannab: wiimaks kogub ta ennast taimewilja-, alase-, juurte-,
kõrre- ehk warre-jagudesse, kus ta tärkliseks tagasi muutub.
Selle tärkliselerade kogumise loomulik eesmärk он, et taimedele wõimalust
anda, eneste elu sarnast olewust edasi jätkata.
Wiinapõletamiseks kõige pruugitawamates wiljades ou tärklist keskmiselt arwates :
riisis
75°!o
maisis . . . . 60 °j0
nisus
65 °jo
tatras . . . .
56 %
vutti*
63°|о
kaeras . . . .
53 ° 0
odras . . . . 60 °|o
kartulis . . . . 18 °;0
Enda sisu ja omaduste poolest ou mitmesuguste wiljade tärkliseterad
üksteisele nii wäga sarnased, et raske on neile wahet teha: neude keha wälimise
kuju ja suuruse poolest wõib neid aga kergesti ära tunda, mis wiljast nad
keegi pärit on: on nad siis ümargust, pikergust, lapergust ehk mituieuurgelist
jne. laadi — wahe on ikka olemas. Neil kõigil on õhukene, õru kest ümber,
mille all nende sisu — granulöse — endas lugemata hulka jahu-iwasid sisaldab.
Allseiswad pildid' kujutawad 400 korda suureudatult: № l — kartuli,
№ 2 — maisi, № 3 — rukki jci N2 4 — odra tärklisetera.

№ 2. Mmsi-tärtlise teind.
№ 1. Kartuli-tärklise terad.

№ 3. Rukki-tNrtlisc terad.

№ 4. Odra-tartlise terad.
•1
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Need tibi-iwade kogud — tarkuseterad — on oma suuruse poolest mitmesugused. Wisneri mõõtmise järele on mitmesugustel wiljade! nende suuremate
tarkuseterade läbimõõt keskmiselt järgmine:
kartulil tärklisetera läbimõõt 0,0700 millimeetrit
maisil
„
„
0,0470
„
rukkil
„
„
0,0369
kaeral
„
„
0,0310
nisul
„
„
0,0282
riisil
„
„
0,0220
odral
„
„
0,0203
„
Nagu näha, on tärkliseterad kartulil kõige suuremad ja odral
kõige pisemad.
Piirituses ega külmas wees ei jagune tärklis. Soojas wees paisuwad
ta iwad oma harilikust olekust kuni 30 korda suuremaks; järgesa sellel määral,
millega meie wee temperaturat jõuame kõrgemale tõsta, hakkawad tärkliseteradel nende kattekestad lõhkema ja granulosed wett enestesse immitsema,
mille tõttu wiimaks kliister tekib.
Lõpulikult kliistri-olekusse saades, kaotab tärklisetera oma keha wälimise
kuju täiesti ära ja temas asunud tibi-iwad paisuwad kuni 125 korda oma
loomulikust olekust suuremaks. Suuremad terad lõhkewad warem — wähema
soojuse juures, kui wähemad terad.
Swoboda arwab, et tärklise kliistrenemife Pilgul kõige Päält tärklisetera sisu paisub, selle tõttu hakkab tera punduma ja pundub, kuni wiimaks
kliistrist täis puugitud kotike»ena lõhkeb ja oma ärasulanud sisu (tibi-iwade
kogu) segudise wette laiali kallab.
Lintneri katsete järele, mis usaldatawad on, wõib ära tähendada, et
wees täielikuks kliistriks muutuwad:
kartuli-tärklise
iwad + 52° R. juures
maisi-tärklife
„
„ 60° „
„
odra- |
rukki., ^..
„ jn
nisu- ( ^rklije
„
„ 64° „
riist- J
haljalmuaste-tärklise ') „
„ 66° „
„
kaera-tärklise
„
„ «8° „
„
Wee ja kõrge soojuse ühisel tegewuse! muutub tärklis sulaks olluseks,
mida siis sulawaks ehk jagunewaks tärkliseks kutsutakse. Delbrück ja Strumpf
leidsiwad, et kui tärklist Päris sulaks olluseks teha soowitakse, siis tuleb segadist,
milles 1 osa tärklist ja 2 osa wett, kolm tundi + 120° R. juures keeta. Nii
saadakse päris wedel segu, mis jahtudes süldi sarnaseks kehaks angnb.
Selle nähtuse pääle põhjendati materjalide kõrge surumise all keetmist.
Sellel wiisil läheb korda ka üsna wähese weega tärklist sulawasse olekusse,
ehk kõige wähematesse täiesti jagunenud pisi-iwakestesse muuta ja selles olekus
teda pidada, kuni ta linnaste diastase mõjul suhkruks muutuda wõib; mis
tõik selle tõttu nii kiiresti ja hõlpsasti sündida wõib, et tärklis sula on.
1)

Ілнгееіе, kmwatamat« linnaste lärtlifc-iwad.

I'.'
Nagu näeme, sünniwad wesi ja ta kuumus tärklist sulama. Aga Sokslet
waidleb sellele wastu, seletades, et tärklise sulamise wõimalust tärklises eneses
asuwad hapud annawad, ja nimelt sel moel, et nad tärklist enne suhkru-olluseks
muudawad, mis, nagu teame, kanges kuumuses sulama peab. Et tärklises
havpusid olemas on, on tõsi, kuid neid on nii wähe ja sellega ka nende mõju
nii nõrk, et nad tärklisel ta sulamise-wõimalust õieti toetadagi ei jäksa, weel
wähem seda luua. Seda arwamist toetawad kõik uuemad uurimised ja Soksleti
wastuwaidlus jääb nii siis tagajärjekaks.
Kui tärklist muude toore-materjal^ ainetega seltsis, s. o. kartulit ehk
maisi nende loomulikus olekus, kõrge surumise all keedetakse, on teme asi:
wiimastel on enestes alati seda Word happusid olemas, mis nende seltsilist
— tärklist — ära suhkrustada wõiwad. Kuid niisugust suhkrustuse-wiisi ei
tarwitada tegelikus töös, waid hoitakse temast kui ebasõbrustusest eemale, sest
happude tegewuse! saadud suhkur on selleks liiga õrn, et kange surumise all
suuremat kuumust wälja kannatada suudaks, ja sellel tagajärel muutud ta
põlenud suhkruks, mis mitte mingit seltsi Pärmiga ära ei kääri. Sellepärast
ei tarwitse tegelikus töös materjali keetmist nii pikale wiia, et segudisest wälja
kurnatud wirre! jumewärw tume näitaks olewat, mis selgeks tunnistuseks oleks,
et segudises ära põlenud suhru-ollusid seas on.
Kartuli-tärklisest tehtud segudise wirrel on kõige heledam, nisu-tärklisest
tehtud wirrel kõige tumedam jumewärw, mis wististi küll sellest tuleb,
kuda millesgi materjalis (kartuli-tärklises ligi 10 korda wähem kui nisutärklises) raswa-ollusid arwu poolest leidub; raswa-ollufed põlewad üleliigses kuumuses söeks ja annawad siis teistele materjalis olewatele ainetele
tumeda wärwi,
Läbistikku leidub tärklises iga saja jao kohta.'

Tärklise nimetus.

Kartui-tärklises. . .
Nisu-tärkliscs....
Riisi-tärklises. . . .

Puhast
tärklist.

Muuawalgeolluseib.

Raswaolluseib
ja muib
aineib.

Tuhaolluseib.

98,44

0,85

0,10

0,61

98,14

0,58

0,95

0,33

97,30

1,58

0,50

0,62

Kui tärklise pääle kõrge temperatura juures mineral-happusid mõjuda
lastakse, siis juhitakse tärklis hydratatiale (wee-sissetõmbamisele), s. o. teiste
sõnadega öeldud, kui wec-ollustcle happude tegewuse läbi wõimalust antakse
tärklise-ollustesse tungida, kus esimesed kui ka wiimsed meie soowitawa mõõ'duni
— puuduwa (H2 0-ni) — ühineda Wõiksiwad, siis leidub wiimaks, et tärklis
osalt dextrinideks, osalt wiinamarja-suhkruks muutub, ja kuhu poole tempuratura neid kumbagi juhib, sinna poole jääb enamus ehk wähemus.
Seda muudatust wõidakse järgmiselt wõrrelda:
ЗСб Н 1 0 0 5 + Н 2 О = C 6 Ню O 5 + 2C 6 Н 1 0 0 5
Tärklis
wesi
dextrose
dextriu.
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Niisuguseks suhkrustamiscks on tärklise jaoks kõige mõjukam soolahapu
ja wähe nõrgem sellest weewlihapu.
Aga lihtkeeduse 2) waral, ehk küll sedasama seltsi happudega, mida surukeeduselgi tarwitati, ei wõida tärklist lõpulikule hydratatiale wiia, ja sellel
tagajärjel saadakse, pääle dextrinidc hulga, dextrnset ttsua wähe ehk mitte
sugugi; sel wiisil saadud dextriuid ou wäga wisad teisteks suhkruteks ümber
muutuma.
Nagu hapud, nõuda ei muuda ka mõned ensimid tärklist enda poolt
mitte lõpulikult wiiuamarja-suhkruks ümber, waid jätawad seda teiste happude
ehk ensimide teha: diastase tegewuse! muutub tärklis lõpulikult linnase-suhkruks,
aga mitte wiinamarja-fuhtruks; wahe on ainult selles — ja päälegi Wäga
tähtjas —, et diastase poolt sünnitatud linnase-suhkur ennast teiste ensimide
läbi hõlpsasti wiinamarja-suhkruks muuta laseb, kuna see, nagu kuulsime,
happude läbi sünnitatud dextrinide juures üsna wifasti korda läheb.
Olgu tävklis ise mis tahes olekus — kõwa t kliister ehk sula — joodisegadises muutub ta jumewärw ikka tumesiniseks. Üksnes soojas (päält 30" R.)
segadises ei muutu see mitte, aga mida enam segadisel temperatura alaneb,
seda filmapaistwamaks läheb ka selle sinamine.
Mitte ühegi seni tuntud pärmiga ei ole wõimalik oluud tärklist käärima
sundida; ainult amylomyces Ronxii tegewuse:, mida Hiinas ja Jaapanis
piirituse walmistamise juures pruugitakse, wõib seda korda saata.
2) D e x t r i n i d e k s — w ä ä r s u h k r n t e k s (0 6 Н 1 0 0 5 п | т Н 2 0 )
nimetatakse neid saadusi, mida diastase ehk happude keemialisel tegewuse!
tärklisest saadakse ja mis oma käärimise-kõlbtuse poolest teistest suhkrufeltsidest
alamal seisawad; lühidalt, nad on kui terwe rida jaamasid, mille kaudu
tärklisest käärimise-kõlblisi suhkrusid saadakse.
Et ühest ja sellestsamast tärklisest korraga mitmesuguseid dextrinisid saab,
selleks annab pääpõhjust tärklise molekulide lagunemise-wõimalus; mida peenemaks need lagunenud oliwad, seda hõlpsamini läks diastasel, ehk materjaliga
kaasa toodud hapu-ollustel, korda, tärklist maltosele ligendada, ehk — nagu looduseteadlased ütlewad — sarnatseda; et aga kõik molekulid ühetaolise jagunewusekõlbtusega ei olnud, siis saadi tärklisest segasuhkrustik.
Sellest ei ole palju aega tagasi, mil selles kindlas arwamises oldi, et
dextrinid, mida happude tegewuse läbi saadakse, oma loomu poolest ensimide
tegewusest saadud dextrinidest teist laadi on; alles siis, kui Brounil ja Merrisel
korda läks, happude tegewuse läbi saadud dextrinisid ära maltosestada, wõidi
happude ja ensimide sünnitatud dextrinisid oma loomu poolest ühesugusteks
aineteks tunnistada.
Dextrinide loomulikud iseäraldused on järgmised:
I. Nad kõik jagunewad wees hõlpsasti, alkoholis ainult mõued ja needgi
üsna wisalt; mida lähemal nad oma oleku poolest t ä r k l i s e l e on, seda
w ä h e m on neil jagunemise-wõimu, ja ümberpöördult: mida lähemal nad oma
olekn poolest m a l t o s e l e on, seda r o h k e m on neil jagunemiseks wõimu. —
Maltodextrinid jagunewad nõrgas piirituses ju üsna hõlpsasti; ka kõwas (95"),
kuid wäga wisalt.
1) Lihtkeedufeks arwame seda teelist, mis segutõrres dif mis tahes lahtises, ilma
aurusuruta, riistas sünnib.

Tärklise suhkrunemise puhul
joodi-katse juures

г

Dexfrinide jumeheitlus.

^i
Tärklis.

flmvlotkxtrinid.

€ritradextrinid.

flehrodextrinid.

JTtaltodextrinid.

.Wiinapaictus", pilt № 5. ihk. 2b
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II. Maigu poolest on nad ka mitmesugused: ühed, mis tärklisele paris
ligidal, ei anna endast mingit sellesarnast maiku tunda, mida magusaks wõiks
minetada, kuna teised, mis tärklise ja maltosc kcskwahcl seisawad, ju tunda
annawad, et nad maigu poolest suhkruga suguluses on, kuid päris magusad
pole needgi; kolmandad aga, mis keskwahest maltosele ligemad, on ju
Üsna inagusad,
III. Ioodi-katscl muutub nende jumewärw (waata pilt № 5) siuimustast weri-punase kaudu punakas-kollaseks. Loeme esimest saadust —
sulawat tärklist — wäärsuhfrute hulka, siis wõime kolme dextrin-kildkonna
olemas-olewust kawatseda: see, mis joodi-katfel oma jumewärwi stni-mustaks
heidab, ou a my l o d e r t r i n i d , mis weri-punaseks — e r i t r o d c x t r i n i d ,
ja mis punakas-kollaseks — achr o d c x t r i n i d : kuid dextrinifid on weel
üts — neljas — kildkoud olemas, mis oma jumewärwi joodi-katsel ei muuda:
m a l t o d e x t r i n i d.
Nagu näeme, peaks see dextrinide neljaks kildkonnaks jaotus küllalt õigel
loomulikul alusel seisma ? Kuid teised õpetlased ei ole selle Brouni ja Merrise
dextrinide-jaotuscwiisiga nõuus. Waid nad seletawad, et puhtad dcxtrinid oma
jumewärwi ikka weri-punaseks muudawad, aga mitte järkjärgult, waid esiteks
tumesiniseks, siis weripunafeks jne. Oma arwamist põhjendawad nad selle
nähtuse pääle, mida Ost hiljuti tähele pani, et kui maltodextrinile !J2°jo tärklist
juurde lisati, siis fegadisc jumewärw punaseks muutus. Miks mitte tumesiniseks
ehk stnimustaks, nagu see joodikatscl ära sulamata ehk sulanud tärklise juures
loomulikult sündima peaks? Sellest wõib järeldada, et eritrodextrin ainult
nimepidi, kuid mitte tõsiselt, olemas on, ja et scgadise jumewärwi muutus
jegadiscs olewa tärklise arwusuurufe Pääl põhjeneb.
IV. Seni kirjutatakse kõigi dertrinidc molekuli formulat ( C 6 H 1 0 0 5 ) n ;
kuid uuemate tõenduste järele tuleb ju suhkrustamisc alguses diastasc tegewuse!
mitme ehk ühe wee-osa juurest äralagunemist, wõi juurdeühincmist ette, ja sellel
põhjusel antakse dextrinidele formulaks: (C6 H10 0 5 ) n + m Н 2 0, ehk jälle
Lintueri järel: (C6 Hi2 0 6 ) х — (x—1) Н 2 0. Esimest tärklisest muutunud
saadust nimetawad Lintner ja Dyll sulawaks tärkliseks ehk amyduliuiks ja
tawatsewad teda (Си Н2о 0ю) 54 formulaga, aga järgmistele dextrinidele,
nnda temast saadakse, annawad nad allseiswaid formulaid:
Eritrodcrtrilt I
— (C12 Н20 О10) 18 + Н2 0
II. (x \a ß) — (C12 Н20 О10) 9 + Н2 0
Achrodextrin I
— (C12 Н20 О10) 6 -j- Н2 0
II
— (C12 Н20 О10) 3 -j- Н2 0
Broun ja Merris arwawad alamaid dextrinifid ju nende molekulide
seisntohalt päris dextrini ja maltose seguks ja panewad sellepärast ette, neile
sonnnlatcks anba :
Amylodextrin j &n * 2 0 °10>
| C12 Н22 O n

6

ja maltodextrin \ <&* " 2 0 ° 10 )

2

| C12 Н22 О11,

mis eelmiste asjatundjate poolt antud formulatega peaaegu ühte käiwad.
Brouni maltodextrin ja Lintneri achrodextrin on, tui uende molekulide
sormulat wõrdlemiseks wõtta, wististi ühed ja needsamad ollused.
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Nagu tärklis, nõnda ei ole ka päris-dextiiniden mitte üksgi Felingikatse pihta tcgew; paaris dertrinis on küll, knid wõimetult, nagu seda
allfeiswast tabelist näha.°

D e r t r i n i d e nimetus.

Amylodextrm, saadud :
diastase tegewuse läbi
happude
Amylodextrin wastupidaw
Eritrodextrin I
П. x
Н. ß
Achrodextrin I
"
.
Ш
Maltodextrin а

Isomaltose

Kui inaltofe
= 100, siis
nemad.

О
6,6
5,7—5,9

3,5
8,6
8,6
12,13
26,5
42,5
32,8
43
90

Uurijad.

A. Meyer.
Broun, Millar.
Lintner, Dyll.

Pnor, Wigmann.
Ling, Becker.
Lintner, Dyll.

Maltode^'trin ß on wististi Priora ja Wigmanni III. achrodextriniga
ühesugused suhkrud. Nõudawiisi wõidi tärklise molekuli lagunemise juures
kõigi dextrinide iseäraldustc (alkoholis fulawufe jne.) järjekindlat muutust näha,
iilis selgeks tunnistuseks on, et mitmet seltsi dextrinisid olemas on.
V. Mitmesuguste achrodextrmide olemas olemist tõendab ka nende eneste
käärimisewõim; Rotenbachi katsete järele mõjub Schizosaccharomyees-Pombe
ainult ühe seltsi achrodertrinide kohta, kuna ärakäärinud segadisest ringkujuliste
kristallidena teine achrodertrinide selts ära lahutati, mis jälle oma korda
Logose pärmiga ära käärida wõis. See wiimane pärm käärib ka Prioni
leitud — kolmanda — achrodextrini seltsi ära.
VI. Dextrinid on seda wisamad käärimise-wõimuliseks suhkruks muutuma,
mida ligemal nad tärklisele seisawad.
VII. Diastase muudab kõiki l ) dextrinisid, olgu nad siis happude wõi
linnaste läbi saadud, maltoseks ümber.
Pyrodextrinisid, mida tärklisest sel korral saadakse, kui suhkustus kõrge
temperatura juures sünnib, tuntakse wähe.
VIII. Suurem hulk lihtpärmidest ei kääri (tehnitalikus mõttes öelda)
dextrinisid mitte ära. Kuigi warem arwati, et dextrinid ärakääriwad suhkrud
on, siis tuleb seda nii mõista, et dextrinide seas ka ärakääriwat ainet —
maltofet — olemas on. Pärmide Schizofaccharomyces-Pombe za Logose ärakäärimise juures järeljäänud kolmas achrodextrin wõib ka Saatse ja Frobergi
pärmiga ära käärida, kuid üsna wisalt.
1) Kuid tegelikus töös mitte, sest selleks puudub tarwiline jagu aega ja muud
tõtwalifed olud füunitawad takistusi.
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3. C e l l u l o s e — r a k u k e s e - s u h k u r ( C 6 H 1 0 O 5 ) . Taimeriigis
leidub seda söewett igal pool, teda tuntakse sääl taimerakukeste kesta pääollusena. Temas asub palju tuhk- ja muid kõrwalist olluseid. Kõige selgemas
olekus leidub teda taimede nooremates, ja kõige rämpafemas olekus wanemates
(ära-puunenud) kaswude jagudes. Puhta cellulose saamiseks tarwitatakse kas
puuwilla-paberit ja leetripuud (millest ätheri, alkoholi, wee, lehelise wõi happude
abil ülearused ollused kõrwale toimetatakse), ehk jälle puhastatud Rootsipaberit, mis peaaegu puhastest cellulofe-ollustest koos feisabgi, ja neid wäheseid
tuhk-olluste jätiseid, mis paberis leiduwad, lahutatakse plowiki-hapu (Flussäure)
abil ära. Cellulose-waesest materjalist—täiskaswanud puu-ainetest — walmistatakse celluloset soolahapu ja bertolet-soola abil, kus juures kõik teised puus
olewad ollused cellulose ainetest ära eraldatakse.
Kui weewli- ja lämiuastiku-hapu segu puupuru pääle mõjuda lastakse,
siis saadakse püssirohu sarnast lõhk-ollust — pyroxilini; kui wiimast ätheriga
ühineda lastakse, saadakse tuttaw apteeki-rohi calodium; aga calodiumile kamphorat juurde lisades ja seda segadist kõrge rõhu all keete, tekib wiimaks cellulose.
Kas sellest ka lugu on ehk mitte, tui cellulose ühel wõi teisel wiisil,
ühest wõi teisest materjalist walmistatud on, see on seni otsustamata küsimus,
sest et mitmesugusest materjalist mitmesugusel wiisil walmistatud cellulosede
wahel kemialikult silmapaistwat wahet ei tunta olewat, ja wäiksed wahed, mida
arwatakse olewat, tarwitawad enda olemasolemise üle alles tõendust.
Lllhutatllwatest ollustest ei mõju enam jagu cellulose pääle; üksnes
wafe-soolade hapanduse amiakliscs segadises jaguneb cellulose hästi.
Wiimasel ajal on katsed, et temast piiritust walmistada, laialt maod
wõtuud; isegi wabrik on olemas, kus teda käarimise-kõlbuliku suhkruna kõrge
aurusuru all weewlihapu-segadise abil puu-ainetest wälja aetakse, nagu seda
Klasseu (patent № 118.540) teeb. Selle glykose sarnase suhkru walmistamise
kõrwal tekib weel tubli arw käärimise-kõlbmataid peptosesid, mis sellest tuleb,
et puu-aines palju lignini ja muid kõrwalist olluseid asub; siia juurde käib
weel hemicellulose (puu-liimiollus), millest tähtjas arw peptoset saadakse.
4. K a m ed eht h e mi c e l l u lo se — p иu = I i i r n ( C 5 H 1 0 0 5 ) on
fuhkru-ollus, mida puupurust walmistatud cellulose seltsis saadakse.
Mineralhapu-wedeliku ja kõrge tcmperatura mõjul sunnitakse kamed
hydratatiale, kuna ta wee-ollust endasse wõttes dextrofeks — pärmiga ärakäärimaks suhkruks — muutub.
5. Arabinoset ja xyloset ( C 5 Ню 0 5 ) segamini saadakse mitmesugustes
taimedes olewatest gummisarnastest ainetest, nagu eelmisestgi — puu-liimist.
Käärimiseks pole nad kumbgi kõlbulised.
Oma oleku poolest tuletawad nad peptoset meelde, mille söe-ollus wiieatomline on ja mis päris suhkru hexosega (milles kuue-atomlised söe-ollused
leiduwad) mitmeti sarnane on.
6. Pentosanisid [(C5 H8 0 4 ) nj wõib arabiuosega ja xylosega niisamati
wõrrelda, nagu tärklist ja celluloset hexose^suhkrutega. Taimeriigis on neid
laialt olemas, ka wiinapõletuses pruugitawates materjalides leidub neid.
Hydrotatia teel muutuwad nad pentosedeks — suhkruteks, mille (nagu arabinose
ja xylose) söe-ollus wiiest atomist koos seisab. Pcntosanid, selle pääle waatamata,
et nad Felingi-katfega reageeriwad, ei kõlba käärimise-suhkrutena tarwitada.
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7. I n u l i n i — söewett (C 6 H10 0 5 ) leidub mitmesugustes georgiuidc ja muld-purnide — topinamburi juurtes, mis lihtsal keedu-teel puuwilja-suhkruks ümber muutub. Ta jaguneb üksues keewas, mitte külmas wees.
Ehk ta küll paljasgi wees hõlpsasti ümber muutub, füuuib see hapu-segadistes
weel hõlpsamini.
8. L ichc n i n — söcwesi (C 6 Hi0 0 5 ) leidub Islandi saarel kaswawas sambla-tõuus, millel nimeks саггадеп; fääl walmistatakse sellest piiritust.

II.

Söeweede

wacluleteaäline tehnilik j a o t u s .

1. H exosed on suhkrud, mis iga seltsi pärmiga (isegi Saccharornyces apiculatus'e seltsi pärmiga) ära kääriwad; hexofedeks tuleb arwata:
а) glykoset, mida maltosest fegudise materjalis leiduma eusimi glykase tegewufel
saadakse, ja d) inwertoset, mida ensimid ehk hapud pilliroo-suhkrust sünuitawad.
2. M a l t o s e käärib iga seltsi pärmiga (ka Saatsi tööpärmiga) ära,
siisgi mitte Sacch. apiculatus'e Pärmi-seltfiga.
3. J s o m a l t o s e , mis oma olluste poolest maltose ja päris-dextrinide
wahel seisab, käärib Frobergi ja teiste pärmidega ära, kuid mitte kahe eeluimetatud
pärmiseltstga.
4. P ä r i s d e x t r i n i d ei kääri mitte ühegi Europast pärit olewa
Pärmiseltsiga ära, waid tarwitsewad selleks iseäranis kuulsaks saauud käärimisewõimulisi pärmisid, uagu Logost ja Pombe't, mis wäljaspoolt Europat pärit.
5. T ä r k l i s t ei ärata eelnimetatud pärmidest mitte uksgi selts kääriwusele; ta käärib ainult tärklife-seenetuse — Arnylornyces Ronxif да ära.
6. C e l l u l o s e ei kääri tärklise-seeuetuse ega ka pärmide mõjul
lõpulikult ära.
7. P e u t o s a u i d ja peutosed ou käärimiseks täiesti kõlbmatad suhkrud.
Neljandas ja wiieudas liigis annetatud söeweed (päris-de^rtrinid ja tärklis)
kääriwad nendest pärmidest wäljasnrntnd mahla tegewnsel täiesti ära, mis
muidu iseenesest neid käärima panna ei suuda. Eeda huwitawat nähtust
seletame ensimide päätukis. Tõsiseks ja tähtsaks nähtuseta ou wiinapõletnsele
see, et dextrinid ka meie Europa töö-pärmidega ära kääriwad, kui aga segudises
kääriuiise-protsessi edendamiseks diastafest pnudusl ei ole. Sellepärast ei
tarwitse siis segudise temperaturaga ülearu kõrgele minna; wastasel korral
sattub diastase wastik-olusse, mis diastase tegewnst märksasti nõrgestab, ja
selle tagajärjel ei kääri segndised lõpuni ära.

В.

Шипашаіде.

1. Шипйшаіде-olluste üleüldifed ifeäraldufed, jagunemife ja
ühinemife laadused.
Nagu teäda, on söeweed kõigepäält küll tärklis, toores materjal, mida
wiinapõletaja teemaliste mõjude (reaktnate) teel piirituseks ja mitmesugusteks
muudeks saadusteks muudab; nende keeruliste protsesside käigu pääle, milles
pärmirakuke elutsewat osa etendab, awaldawad munawalge-ained, lihtsad
ühendused — ilma nendeta ci oleks elu olcmas-olek sugugi mõistetaw —
määratut mõju. Olluste ühinemise ja käärimise protsessis ou munawalgeollused sel pilgul, mil söeweed päältwaatajateua püsiwad, asja- ja ajakohaselt
tegewuse!. Wiimasel ajal on otsusele jõutud, et neid protsessisid kahtlemataa
ensimide imekspanemise wäärt tegewas korraldab; ensimid aga on niunawalgcollustele werihõimud ja mõned nendest on ise mnnawalge-ollus. Et munawalge-ollused neile tööstustele tähtsad on, mille aluseks olluste kääriwus on,
siis arwame mitte üleliigse olewat, kui siin mõnel leheküljel kirjeldusi munawalge lähemaks tunnustamiseks toome. Siin tuleb aga tõsiste raskustega
wõidelda — wõrdlematalt suuremate raskustega, kui see söeweede järel-uurimisel sündis. Sest ta wiimsete keemiat, nimelt nende lihtsate ühenduste ehi tüse-wiisi
uurimist, ei wõi kaugeltgi lõpetatuks pidada; takistusi on weel terwe rida ees,
millest enne jagu tuleb saada, kui midagi otsustawat oodata wõime (kõigepäält ootab söeweede i dextrinide, tärklise, cellulose, suurte molekulide ehituseküsimus praegugi alles wastust). Siisgi aga on lihtsama järgu söeweed üsna
põhjani ja tävi-päält ju nii kaugele läbi uuritud, et E. Fischeri eluaegse
raske töö järele korda läks, nende ehituse-wiisi ja wastastikusl seisu selgitada
— isegi mõnda lihtsamat ühendust synthese-teel luua.
Munawalge-ollustc keemia seisab aga toguni tundmatus olekus — karwapäält ei tunne meie ühtegi munawalge-ollust, wast weel wähem nende sisseseadet eht moleküli-kaalu. Praegune olluseteadns tutwustab meid üksnes
munawalge-oll^istest hapu-scgadiste ja ensimide tegewuse läbi saadud saadustega.
Munawalge-ollustc keemia kohta on Goethe sõnad nii kohased, nagu nad
paremini enam olla ei wõi: „Dann hat er die Theile in seiner Hand, fehlt,
leider! nnr das geistige Band."
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Munawalge-olluste molekuli - synthefc uurimiste kohta on kõik katsed
seni nurja läinud ja nõnda munawalge-fissesead meile praegugi täitsa tundmaiaks jäänud; peame seekord küll mõne tähtsama reaktsiaga ja munawalgeolluste molekuli jagunemisest saadud saadusega leppima.
„Ber. d. Deutsch. Chem. Gesellsch." XXXIV, raamatu, 34 köite, 3214 Ihk.
annawad Kasseti uurimised munawalgete praeguse keemia kohta asjakohase
ülewaate, millest meie siin järgmist toome.
Munawalge- ehk proteini-ollusteks on hakatud lihtsaid ühendusi kutsuma,
mis enestes pääle süsiniku, wesiniku ja hapniku weel lämmastikku ja weewlit
sifaldawad. Nagu näeme, wankub mitmesuguste munawalge-olluste protsentlik
seis järgmiste arwude wahel i
Süsinikku
50—55 %
Wesimkku
6,9—7,3 0/0
Lämmastikku (asoti) . . 15—19 <>/o
Hapnikku
19—24 о/о
Weewlit
1,3—2,4"/«
Pääle selle on munawalges mineral-aineid, mis tuhk-ollusid annawad.
Molekuli suurust ei ole weel ära määratud; igatahes on ta küllalt suur —
terwes munawalges leidub neid umbes 15000.
Enam jagu munawalge-olluseid ei jagune päris puhtas wees; soolade
segadises, happude wedelikus ja lehelife-wees jaguuewad nad natuke, aga puhtas
piirtuses ja ätheris ei jagune nad sugugi. Osalt teemialise, osalt mineralhappude, soolade, alkoholi jn teiste olluste juurdelisamise tõttu tõmbawad nad
endid tatfesegadises kokku ja kaotawad nit sääl oma jagunemise-wõimalusc ära;
kuid hulgas ou ka seda jagu olluseid olemas, mis ueid, kui ka mitte wäga karedaid,
muudatusi wälja kannatawad.
Kõrwaliste olluste seast wõib munawalge-ollnsid nende jumewärwi
muutumise ja teistesse ollustesse ärakadumise läbi ära tunda. Olgu näituseks:
tollane finil-sool otsib kanges ätika-hapu wedelikus munawalge wähemadgi
jäljed üles ja wõtab teda enesesse. Selleks otstarbeks tarwitatakse weel
dubil-, pikrini- ja miueral-happusid, bromi, jooti, ja sagedasti mõne raske
metalli soolasid. Mõned jumewärwi-reaktsiad on üsna silmapaistwad; nagu
näituseks Milloni katfefegadises (elawahõbeda asot-hapus); kui seda soendatatse, lähewad munawalge-ollused, kui nad endid kokku tõmmanud, pimalasuioletti karwa.
Kui munawalgct soolahapu seltsis soendatakse, läheb ta jumewärw ilusaks
oioleti-karwaliseks, aga asot-hapu seltsis — kollaseks, ja kui see segadis weel
ammiaki läbi ära seletatakse, siis hakkab ta päris kullana läikima.
Kui munawalge-ollustele soendamife juures natuke wasewitrioli-õli ja
katselehelise wedelikku hulka lastakse, muutub selle segadise jumewärw punasest
kuni violetini.
Munawalge-olluste segadisele autakse punane jumewärw, kui sinna suhkrut
ja puhastatud weewlihaput juurde lisatakse; aga puutub see punane segadis
õhuga kokku, muutub ta mmewärw teist torda — tume-violeti karwa.
Munawalge-ollused jagunewad mineral-happude, leheliste, tõrge aururõhu,
ja kõige rutemini ensimide tegewuse!; jagunemise saadused on, selle pääle
waadates, missuguste olluste läbi ja missugusel wiisil jagunemine korda
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saadeti, mitmesugused. Wäga paljud munawalge-ollustest jagunewad leheliste
ehk happude rutulisel päälemõjumisel kahte aine-jakku, millest ühed ained tõsised
munawalge-ollused näitawad olewat, sest et nad kõiki eelmisi katseid meie
kirjeldatud wiisil kordawad, kuna teised mitte-munawalge-ollused näiwad
olema' need sünnitawad atomide kogu, mida „labakoguks" kutsutakse ja milles
süsinikku, ehk letsitini, liit-lihtsaid (nagu nuklein-) hapu- ehk wärwiwaid j . t.
olluseid leidub. Niisuguseid lüt-munawalge ollusid, mille liitsus ätheritega
sarnane on ja mille molekülisse alatasa suhkru-ollust läheb, kutsutakse P r o t e i d i d eks — keha-ehituse järele aga glykosideks.
Reaktsiate tugewama tegewuse juures laguneb labatogust äralahutatud
munawalge-molekül täielikult ja annab terwe rea jagunemise isynthese) saadusi;
ehk need saadused küll oma suuruse ja omaduse poolest mitmesugustest munawalge-ollustest lahku lähewad, sisaldawad nad ometi nii tähtsaid ühendusi, et
nieie neid nende muutmatuse pärast, mida teiste jagunemise-saaduste keskel
leidub, munawalge-moleküli kohta täie õigusega iseäralisteks saadusteks loeme.
Nagu näituseks, munawalge-ollused sisaldawad atom-liitsust, mis baryt-lehelise
tegewuse läbi kase-olluse annab, aga happude tegewuse läbi — guanidini. J u
ammust ajast saadik oldi selles arwamises, et wõimalik on kuse-ollust munawalgest hapnemise teel sünnitada, kuni wiimaks Drekselil korda läks, seda
munawalgest lihtsal wiisil walmistada. Selgus weel, et a r g i n i n — munawalge-atomi süda, mis baryt-lehelise tegewuse läbi kuse-ollufeks ja o r n i t i n i k s
laguneb — loomade organismufes awmu tuntnd olluste muutuse saadus on.
Arwamist, et arginin muuawalge-atomi jagunemise saadus on, kinnitasiwad
Hedini tööd, kellel korda läks, seda happude tegewuse! otsekohe munawalgest
walmistada. Nõndasamasuguse tähtsa sammu astus weel Ellinger arginini ja
ornitini uurimisel edasi. Ta seletas, et ornitiu tuntud pisielukate tegewuse läbi
putresziniks, s. o. tetramethyleniks — diaminiks muutub; sellega ühtlasi kinnitatakse ka Iaffe arwamist, et ornitin diamin-ualleriaua-hapu olewat, mida
E. Fischer omalt poolt weel synthese teel lõpuotsuslitult tõendas. Ornitin
muutub zianamidi tegewuse läbi oma korda hõlpsasti argininiks ; selle järel
näitab arginin guanidin-valleriana-hapu olewat.
Nõndawiisi on munawalge-ollustest saadud kahe tähtsa saaduse kolmekordsus põhjendatud ja sellega ühes wõib kuse-olluse ja guanidini tekkimise
reaktsiat nii ära tähendada:
kas C0N 2 H4 + C5 H12 N2 0 2
C6 H14 N4 0 2 -f Н 2 О =
kuse-ollus
ornitin
arginin
wesi " " ehk CN 3 H 5 + _ C 5 Нц N 0 3
guanidin amino-oxy-oallcriana-hapu.
C 5 Н12 N 2 0 2 = C 0 2 + C 4 Н12 N 2
ornitin
sõehapu
putreszin.
Pääle ornitini on munawalge-olluste seas weel teisa diamin-raswahappusid olemas, nagu lysin (1.5 diamin-kapran-hapu).
Edasi: mnnawalge-olluste jagunemise muutmatate saadusteua näitawad
m o n o a m i n i - h a p u d olewat, mille liitus-ehitus meil ammu tuntud on.
Nende seast on kõige tähtsamad: glikokol (amini-ätika-hapu), alanin (a.-propioni-h.), lentsin (a.-kaproni-h.), serw (a.-piimahapu), asparagin la.-õunahapu>
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ja mõned muud hapud. Siia juurde käiwad weel mõued ühendused, milles
benfoli süda-iwat leidub — tirosio (fenil-amini-propian-hapu) ja fenil-alaliu.
Sellega ei ole jagunemise saaduste sisu weel kaugeltgi läbi arutatud,
sest siia juurde käib weel rida tähtsaid ühendusi, mis enestes wecwlit sisaldawad,
uagu näituseks: zistin, skatola ja indola, mis mädanewatele munawalgeollustele paha-haisu sünnitajad on, ja palju teisi mitmesuguseid ühendusi,
mille nimekiri meie sihi kohane ei ole.
Lõpulikult korraldatuks wõib feda uähtust pidada, et kõik kehad, mida
nende fiisikaliste ja keemialiste ifeäralduste järele munawalgete hulka loetakse,
jagunemise juures kahtlematult a r g i n i n i (kuse-ollufe alg--ollust) ja m o n o a m i n i - h a p p u s i d annawad, kus argini faak lihtsamate munawalgc-olluste
(protoaminidc) kohta kuni 85 oj0 tõuseb.
Seespool organismusi sünnib munawalgc-olluste loomine nendel tingib
inistel, nagu söewee-kehade loominegi; kuid nii ühes tui teises asjas on taimede
organismus loomade organismusest kaugelt ette. Taimed lepiwad muuawalge
ühenduste loomiseks ammiaki- ja asot-hapu-materjaliga — ainetega, millel
aga asot-olluseid seas olemas ou, ka mõni liik pisielukaid wõib õhust asoti
ümbertöötada. Wististi küll (kuid mitte just tõesti) ilmuwad munawalge
loomise juures wahesaadustena amidid. Ljew awaldab arwamist, et alguses
asparagini aldehyd tekib, mis pärast täieneb. Olgu kuidas on, kuid see on
õige, et taimed amidisid muuawalgeks ümber luua wõiwad, ja pärmile on need —
amidid — kõige mõnusamad asot-toiduained. Loomade organismus ei ole aga
toiduainete syntheseks nii kohane.' ta tarwitfeb afotliste toiduaiucte asemel
walminuid munawalge-ollaseid, ehk ligidalt nende sarnaseid jaguncmise-saadusi,
nagu pentonisid, mida ta ka oma tarwitust mööda lõpuni ära seedib, tuna
amidid aga osalt loomade organismusele toiduaineks olla wõiwad.

11. tiiki - leaämine.
On ju silmapaistew, et ühendusi, mille uurimised enamalt jaolt tagajärjeta jäänud, teaduslikku liiki seada, mitte kerge ülesanne ei ole, waid
paljugi raskusi sünnitab. Asjakohasemat arwustusi wõidakse aiuutt munawalge-olluste jagunemise kohta anda. Nõnda siis eraldame neid kolme liiki:
a) Alamad munawalged (albuminid, globulinid, liim-ollused).
b) Eelmiste olluste jagunemise saadused, millel kõik cht-munawalgeolluste iseäraldused alal on (a.;id-albumiuid, albumosed, peptonid).
c) Munawalge-ollustele lähidascd ained, nagu nuklcinid j . i.

a) Riamaa munawaigeä.
1. A l b u m i n i d on ained, mis wees, lehelistes, happude-, klor-natriumi
ja weewlihapu-magnesiumi-fegadistes ära salamad. Kangete mineral-hapvude
mõjul tõmbawad albuminid endid kokku, aga pikemat aega happude mõju all
olles hakkawad nad uuesti sulama. Neid leidub igal pool — taime- kui
ka loomariigis; kõige tähtsamad on nendest : weres ja lindude munades asuwad
looma-albuminid, nõnda ka taime-albuminid. Nendest nimetamise wäärilisem
on lcukosin, mis diastasega kindlas sidemes seisab: leukosini leidub rohkemal
arwul terawiljas.

2. G l o b u l i n i d ci jagune selges, waid ainult keedusoolaga wähe
segatud wees; soendamisel ehk puhastatud weewlihapu-magnesiumi segadises
tõmbawad nad endid kottu. Kui weewlihapu-magnesiumit warem, kui segadise
temperatura weel 24° R. soe ei ole, fegadisele juurde pandakse, siis ei kaota
globulinid kokkutõmbamise juures enda omadustest midagi. Globnlinisid on
looduses laialt olemas, iseäranis just nendes materjalides, mida wiiuapõletamifeks pruugitakse — maisis (2 seltsi), kaertes (awenalini nime all),
nisudes, rukkides ja atrades (ädestini ehk taime-myosini nime all tuntud).
Kartulites leiduwale globulinile andis Osborn nimeks t u b e r in.
3. 3 i i m - o l l u s e d. Tera-wiljas, nimelt uisus, on üks selts munawalge-ollust olemas, mis teistest munawalge-ollustest sellepoolest iseäralik ou,
et ta ka alkali-segadises jaguneb. Kui nisu-jahudest walmistatud tainast
kauemat aega sõtkutakse, et tärklist teistest ainetest ära lahutada, siis saadakse
sitke, weniw segu, kus fees kahte seltsi liim-olluseid leidub. Üks nendest —
gliadin — wõib ka paljas wees, teine — glutelin — üksnes happude ja
leheliste sarnastes wedelikkudes ära sulada; kahe pääle kokku sünnitawad nad
liim-olluse. Glutelini on aiuult nisu-, gliadini ka rukki-iwast leida, sellepärast
et ei rutki- — millel ainult gliadini on — ega mingi teine terawili, pääle nisu,
teda tekitada ei wõi. Otrades on liim-ollust küll olemas, kuid see on teistsugune — hordein. Seda wiimast liim-ollust leidub otrades: teradena
kaalutult — 4 °| 0 , aga linnastena — mitte sugugi; terade idauemisel muutub
ta teisteks linnaste fees olewateks ollusteks, osalt ilmub ta sääl іше ollusena,
b i n i n ' i n a , mida kuni 1,25 °jo leidub.
Lõpuks wõib weel ligi lisada, et mais endas proteini sisaldab — zeyn
(maisi-fibrin), mis ka alkoholis jaguneb. Zeyni iseäraldus on fee, et ta wees
ehk nõrgas piirituses soendamife juures oma jagunewuse-wõimaluse kaotab.

b) Munawalge-olluleä, miaa alam-munawalge»oliu5te
jagunemise juures laaäakle.
1) A z i d - a l b u m i n i d ehk s i n t o n i m i d tetiwad albulninidest, globulinidest ja teistest munawalge-ollustest, kuna hapud wiimsete kohta tegewad
on; nad ei jagune wees ega keednsoola-wedelikus — küll aga nõrgas soolahapu- ja ka sooda-segadises. Osboru olla neid kaertes olemas leidnud, kuid
see leidus jääb alles lahtiseks küsimuseks, kas neid Ülepää wiljas walmis
olekus leidub, wõi saadakse üksnes alam-munawalge-olluste jaguuemise juures.
2) A l b u m i n a t i d ei jagune wees ega keedusoola wedelikus; nad
tekiwad leheliste tegewuse läbi munawalge-ollnstest ja kannawad happude
laadi iseloomu, s o. nad lahutawad söehaput ta foola-ollustest ära; uõrkade
happude- ja ka soola-fegadises jagunewad nad hõlpsasti. Kaera munawalgeollustest, kui need 10-protsendilises keedufoola-wedelikus täiesti ära sulanud
oliwad, lahutas Osboru weewlihapu-ammiaki abil albuminati wälja.
3) A l b u m o s e d ehk p r o t e o s e d sünniwad enamalt jaolt ensimide
tegewuse läbi, mil munawalge-molekül põhjalikult ära laguneb; molekuli
pooliku jagunewuse juures ei saada neid munawalge-ollusid. Nendest on
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suurem jagu wees ja keedusoola-wedelikus ära sulamad ollused; sulamise
järele saawad nad ka seedimise-kõlblisteks aineteks, nagu eelmisedgi munawalgeollused. Albumosesid leidub looduses üsna laialt, ka wiinapõletnse materjalis
ei puudu neid.
4) P e p t o n i d näitawad alam-munawalge-olluste jagunemise juures
need wiimased saadused olewat, mida weel munawalge-olluste liiki wõib lugeda.
Wees ja soola-wedelikkudes jagunewad nad täiesti ära. Et nad seedimisekõlblised ollused on, siis on nad selle poolest wäga tähtsad, et nendes palju
afoti peitub, mida Pärm oma toiduaineks tarwitseb.

c) NuKIeinicl ja teised nende sarnased.
Eelnimetatud päris-munawalgete kõrwal sisaldab kunstlik munawalgeolluste rakuke endas terwe rea olluseid, mis munawalge-ollustele oma oleku
poolest üsna ligidal seisawad; need on näituseks: ila- ehk lima-ained, mis
loomawerele ja taimclchtedele nende jumewärwi annawad ja teisa ollusterakukesi üksteisega ühenduses peawad. Nendel on see iscäraldus, et nad
jagunemise juures Pääle teiste saaduste weel woswor-haput sünnitawad, nagu
xantini, gualini, aoenini, hypoxantini, ühe sõnaga — ühendusi, mis kuse-ollusehapuga ligidalt suguluses on.
Keemialiku liitsuse järele eraldatakse nukleinisid teistest munawalgc-ollustcst
weel selle poolest, et nendes woswori ja palju wähemal protsendil süsinikku
leidub, kui esimestes aiuetes. Et nukleinid ise mitmesugustest algus-ainetest
pärit on, siis on ka nende keha-kokkusead mitmesugune; nagu allseiswatest
arwudest näeme, mis kahe pärmi-nukleini katse järele on saadud:
I. katse.
Süsinikku. . . 43,0 °/o
Vesinikku. . . 6,1"/n
Asoti
15,3%
Woswori. . . 2 , 6 %

II. katse.
40,8%
5,3 %
16,0%
3,3—6,3%

Weewli-ollufc seis, mida nukleiuis tublisti wähem on, kui wosworiollust, on ka wankuw.
Teiste munawalge-ollustcga liitudes sünnitawad nukleinid nõndanimetatud
nukleo-albuminisid. Pärm on nukleo-albuminidest wäga rikas; mitte wähem
kui 2 6 , 0 9 % pärmis sisaldawatest asot-ollustest peitub nuklcinides, mille tagajärjel ka pärmist kunstlikult walmistatud „jõuu-ollus" (liha-extrakt) xantinialustest — mis nukleinide jagunewuse saadused näitawad olewat — rikas on.

111. Munawalge-olluste looduleteadline tennilik jaotus.
Eelmine munawalgete-jaotus ei ole teaduslikust küljest waadates küll kuigi
keeruline, siisgi peaks ta tegelikus tarwitufes lihtsam olema. Seda nõuet
silmas pidades kordame siin eelmist jaotust weel lühendatud näol:
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1) J a g u n e m a t a m u N a w a l g e . Wiljatera- ja teiste ainete munawalge-ollufed, mis endid soojuse ehk reaktsiate tegewusel kokku tõmbawad,
jääwad iseenesest jaqunemataks ja seedimise-kõlbmataks materjaliks ja sellepärast ei ole neil segudises pärmi toitmiseks mingit wäärtust; need munawalgeollused jääwad Praagaks, kus nad selle toidurikkuft märksalt suurendawad.
Sulamateks seedimife-kõlblisteks ollusteks muudab neid ensimide ehk keemialiste
reaktsiate tegewus ümber — nagu nõrgas hapuwedelikus ärakeemise, kõrge
rõhu all haudumise, ja mõnel muul teel.
2) M u n a w a l g e d , m i s e n d i d kokku t õ m m a t a w õ i w a d ,
nagu albuminid, globulinid ja liim-ollufed, ei ole ka seedimise-kõlblised ja sellepärast ei paendu nad otsekoheselt pärmi elutegewuse alla; ensimide läbi aga
jagunewad nad küllalt ruttu, mis juures faadawad saadused seedimiseks
täitsa kõlblikud on. Socndamisel lähemad nad kokku ja saawad jagunematatets ollusteks.
3) A l b u m o s e d e kirjeldust waata üks lehekülge ettepoole.
4)

P e p t o n i d e kirjeldust waata paar lehekülg ettepoole.

5) Am id i d , mis kõiki munawalge-olluste põhjalikuma jagunemise
asoti-sifaldawaid saadusi enestes warjawad, on asparagin, lentsin, tirosin,
glikokol, arginin jne. Enamalt jaolt sulamad nad wees hõlpsasti, on kergesti
äraseeditawad ained ja annawad fegadises pärmile ta kosutawat toitu.
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fermendid.')

Fermentidels kutsutakse neid organlisi olluseid, mis teiste (ka orgauliste)
olluste seas paljalt aga wiibides, oma naabruses olewate olluste keemialiktu
iiheudust ja omandust muudawad, ilma et ise sellejuures tähtsalt, ehk mitte
sugugi muutuks. Fermenta, millel mingisugust kindlat kuju ei ole, nimetatakse
e n s i m i d e k s ehk — wana terminologia^) järele — korraldamata, organiseerimata fermentideks; mis millegi asja — ümarguse-, pikerguse-, libliku- ehk
mis tahte kujusaruafed — näitawad olewat, nimetatakse korraldatud, organiseeritud
fermentideks; lihtsalt öelda, fermendid jaotatakse kahte jakku: ühed — m i t t e k i n d l a k u j u l i s e d ja teised — k i n d l a k u j u l i s e d fermendid.

1. Enfirnid.
(Mitte-kindlakujulised fermendid.)

Enda omaduste poolest seisawad ensimid munawalge-ollustega üsua
ligidases hõimluses: nagu wiinlfed, nõnda sisaldawad ka nemad enestes süsinikku,
wesinikku, hapnikku ja lämmastikku, mõned ka weewlit; suurem jagu nende
reaktsiatest on oma jume ja tegewuse poolest munawalge-olluste reaktsiatega
päris ehk ofoit ühesugused.
Missugusest munawalge-olluse-liigist mingi ensim pärit on, ei ole weel
kindlasti ära tähendatnd. Lintner arwab, et enftmist ühegi munawalgeollusega wõrrelda ei wõi, sest et uad kõik kokku iseenesest üsna ise-liik munawalget on. — Kahjuks aga oleme meie nõnda tähtsa küsimuse pääle tõsisest
wastuscst alles kaugel.
Nähtused, mida ensimide tegewus ette toob, on täiesti iseäralised ja
nende tähtsus organlise elu kohta on määratu suur.
Praegune keemia-teadus arwab cnsima katalisatoride hulka — see on
nende olluste hulka, mis, ilma et nad reaitsiast enesest just otsekohe osa wõtatsiwad, ühe keha teiseks muutumist märksalt kiirendada wõiwad, mis muidu
waewalt ja aeglaselt sünniks. Protsessid, mis ensimide juuresolewusega piiratud,
1) Käärimise wahendikud cht täärimife tetitnjad.
2) Kunftsõnade seletus.
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toimetawad enamalt jaolt liit-olluste lihtsamateks ollusteks jaguncinist ja hapnemise rcaktsiat: sagedamini sünnib aga sellest jagunemine hydrolisia — weekulutuse — läbi. Nõnda tui realtsia wältusel cnsim ise ci muutu, waid oma
olekusse jääb, nii ei ole ta suurema lahutatawa aine hulga ämlahutamise jaoks
teda just palju waja. Nähtawasti kestab paljudel juhtumistel protsess edasi,
kuni aine ja ta jaguuemise-saaduste wahel tasakaal tekkib. Kui aga wiimseid
rohkem on, kui seda keemia-tasakaalu nõnded päriwad, siis peab ensimi tegewus
oma sihti jngunemifc-saadustelt aine synthcse poole jnhlima; et see nii on,
seda kinnitawad katsete tagajärjed. Niisugust eufimide tegewust uimetatalse
r e o e r s i a k s.
Ensimide tegewuse tõsine olu on alles tundmata: uagu mitmed katsed
näitawad, astub enfim reattsia algusel pragusid täis olewa ainega lähemasse

ühendusesse ja tekitab sellest saaduse, mis oma esialgsest ainest hõlpsamini laguncb; aine lõpuliku äralagunemife pilgul jääb tema — ensim — puutnmatalt
wabaks ja wõib oma mummst teise aine juures jälle korrata.
Ensimifed korraldatakse nendesse liikidesse, kuhu liiki nende seast millegi

tegewuse saadused käiwad:
1. säewee-enlimiä on söeroeede molekulide pinna lühesiamiseks, s. o.
„inoersioni" protsessiks, kõlbulikud ollused: nniua- ja öllewalmistnstes etendan'ad nad wäga tähtsat osa. Nende seast kõige tähtsamad on:
a) D i a s ta se ehk am y l a s c , mis üksnes tärklise-ollust dextrinideks
ja maltofeks wõib muuta.
d) I n w e r t ase ehk i n w e r t in muudab pilliroo-fuhkru (saccherrose)
pääle mõjudes seda iinoertini-snhtrnks ümber, mis dextrose ja lewulose segu
olema näitab.
с) M a l t a i e, mis mal toset lihtsamaks suhkruks — dextroftks — muudab.
Tema naaber — glykase — wõib ka tärklist ära deitroserida.
li. Munawalge^enlimiä wõiwad mnnaloalge-olluseid koost ära lahutada. Selle lagunemise piirid ei ole mitmesngnste ensimide jaoks kaugeltgi"
ühesugused ja sellepärast on ka lõpulikud saadused mitmesugused) nii siis
jaotatakse neid:
1) P e p t i n l i s e d ensimid, mis innnmoalge-ollnfeid peptouideni ära
lahutawad: wiiuapõletuses ei ole ueil tähtsust.
2) X r i p t i n i iseti ensimio, mille tegewuse saaduseks amidisid uileb
pidada: nendest ensimidest on wiiuapõletusete kõige tähtsamad: linnase-peptase
ja pärmi-peptase.
NI. samale näitab nagu üsna isesugusest ensimide liigist pärit olewat.
Tähelepanemise wäärt tnblidnsega lahutab ta suhkrut alkoholiks ja sõehapnks.
1 . Oxydafed on need ensimid, mis hapilemise-protsessid elule tutsuwab. (ihk nende tegewus küll just nii iseäranis tähtjas 'pole, nagu kolme
eelmise liigi tegewus seda on, siisgi on nad organlise elu korralikuks käiguks
tingimata 'umoü'ned asjaajajad, sest et nad sõögiainetest hapnemiseteel elnle
ta nõuetawal jõudu toowad.
. c^paleäe wiutetlise-hool (firnction) on see, et rasioa-ollusie jagunemise pilgul glytsennile ja raswahappudele nende tekkimiseks inõimalnst anda.
Tööstustes, kus käärinms elnsooneks on, ei ole lppasedel suuremat tähtsust.
3
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1.
Я.

Söetuee-enfimid.

Diastole j a t e m a läbi tärklife-moleküü

lagunemine.

A j йIо о Иf üle w a a Ь t.
^(rafnlantata tärklife-aine muudetakse linnastes asuwa ensimi — diastase —
mõjul mitte üksnes jagunemaks olluseks, waid ta suhkmks ümber, niida maltofeks nimetatakse. See muutus ci sünni mitte korraga lõpulikult, waid \i\vU
järgult; tärklife-molekül annab enda lagunemise korral, ^sulama" tärklise kaudu
mitmesugusteks dextrinideks muutudes, terwe rea wahesaadufi ja alles selle
järel reaktfia lõpuliku saaduse — maltose. Suhkru tekkimise protsess on wäga
keeruline ja jääb sellepärast siis ta, hulga uurimiste pääle waatamata, meelgi
tunbmatars; protsessi enese ja ta saaduste kohta lähemad uurijate arwamised
kaugele lahtu. Seda silmas pidades, et diastase wiinapõletusele aluse vajab,
peame teda ligemalt järelkatsuma; allfeisew kirjeldus on uuemate uurimiste
järele tuttu seatud.
Diastase protsessi kohta on ajaloolik maadele arenemine järgmine. Wiinapõletuses ja õllewalmistuses on ta ju ammust ajast saadik türwitusel, kuid
esimesi keuiialitkude järel-uurirniste jälgi sellel tööpõllul leidub alles XIX.
aastasajas.

L811. aastal leidis Wokelen, et tärklis üleskeetmife juures aummi
sarnaseks olluseks läheb. Kirchhof teatab 1 s l ~2. a. Schweigen ajakirja 14.
ande 889 lhk., et tärklis weewlihapu wedelikuga seltsis teedes kristallifeeritud
suhkruks läheb ja kahe selle järel uuris Fogel suhkru eelkäija — gummisarnase
olluse — tekkiwust. Wiimaks — 1814.a. — põhjendas Kirchhof, et nõndasugust
suhkrustamift ka wiljaterades olewad munawalge-ained korda saadawad, ja kui
wilja meel esialgselt leotatakse, siis sünnib see seda hõlpsamini Nii siis mõib
täie õigusega öelda, et ü i r ch Hof d i a s t a s e - p r o t s e s fi a l u f e a w a S.
Õpetlased Bio ja PersatS uurisiwad seda munawalge-ainet edasi ja audsiwad talle l.633. a. nimetuseks ^diastas". Aga wahesaabuft, mida diastase
tegewusel tärklisest saadi, nimetasiwad nad denriuits. Sedasama nimetust
andsiwad nad ta happude tegewusel tärklisest tekkinud saadusele. Nagu mõista,
seletati diastaset — ehk hapu-segadiste tegewust tärklise pääle — selles mõttes,
nagu oleks see tärklise dextriuiks muutumine, mis edaspidi wee ühinemise teel
dextroseks läheb; see on, dertriui pääle maadati tui tärklise ja dextrofe wahel
olewal teel peatusepaiga pääle: üksnes dertriui saagi-arwe kohta ei sündinud
teadlaste mõtted kuidagi kokku. Warsti pääle selle astus aga M u s k u l u s
nöndafugufe diastafe-protsessi äraseletuse wastu, nagu läheks tärklife-molekül
järt-haawal suhkruks, ja tõendas, et selle protsessi tõsine käik tärklise suhkruks
ja dertriuiks lagunemises seisab, mis wördlewastl järgmiselt sündida:
3 Q H10 О- + R> 0 = 2 C, H 10 0 5 + C e H& 0 e
tärklis,
mesi,
dextriu,
dextrofe.
Aga kohe, iseäranis selle pääle, tui P a i e u i l suhkrufaak 53"/„ pääle —
palju rohkem, tui teoretika järel saada loodeti — kerkis, tõusis Muskuluse
seletuse wastu waielus. Paieui arwamise järgi tekkiwat diastase protsessi juures
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segu, milk* ligikaudselt ] / :! dextrini ja % suhkrut on; bextrm ci wõiwat enne
edast fuhtruneda, fui se^ubises tekkiuud suhkur weel mitte kõrwale toimetatud
pole; suumb see — on pnriwseks ärakäärmud jne. — muutub ka kõik derträ
suhkruks.
Pärastpoole saadi tärklisest weel suuremat suhkru-saaki: kuni 8 7 % aga
Dübrenfo sai koguui 90 tüwi 9 5 % , tärklise-kaalust arwatud. Edast tuli
Schwarzer, kes päris asjakohaselt diastase-protsessi (waata Iourn. f pruki
Etienne, 1870, N. F. I. a., 212 Ust.) uuris, sellele otsusele, et suhkru-saaqi
1 u u rust wõib sul,trustata>ua segMfe t e m o e r a t u r a t e e l ju ette ära
m ä ä r a t a , sest et s u h k r u s a a g i s u u r u s t e m p e r a t u r a
kõrgus e g a k ä s i k ä e s k ä i b : tõuseb temperatura iile 48" R., ou suhkrusaak tähtsalt
wähem, dextnni-faak sedawõrd suurem, tui see muidu oleks olnud.
Nende
Schwarzer, sõuade järel wõib järgmisele ttmberlükamatale otsusele tulla: kõ rg e n b a t u b t e m p e r a t u r a ou d e x t r i u i d e- sa aq i l e p o r i — s u h k r u s a a g i k s w a s t i k . Selle järele tõendan warsti, et'diastase-protsessi puhul
dextruu kahte, aqa nutte ühte seltsi saadakse, millest üks oma jnmekarwa joudikatset weri-punaseks mundab, teine ei mingi fnqnseks, ivaid jääb muutmataüleüldiselt pruugiks saanud uimesid — esimesele: eritro-dertriu ja teiseleachro-dextrni — soowitas omal ajal Brücke nende dextrinide jaoks wasta wõtta'
Ehk küll ju .1847. a. Dübreufo tõendas (Ann. de cnernie et de physique
1847, t. 21, lhk. 718), et dtastase tegewusest saadud suhkrul dextroseqa midaait
nlstst pole, oldi siisgi alles hilja aja eest selles arwamises, et need'kaks ainet
igate pidi ühesugused on. Dübrenfo nimetas enda saadud suhkrut maltonte
—
liimase-fnhkrnks. O' Snllnoani ja E. Schulze järeluurimised kinnitasiwad ta
arwamist ja need õpetlased andsiwad maltosele ta formnla: C1O H„ O1t aaa
Ö
mitte — C e H,.2 Oß.
" ш
Sel wiisil saadi siis fuhkru-tekkimife protsessi lõpulikud saadused kattelusimlis r e a t t f i a ja ta w a h e s a a d u s t e käigu kohta, nõndasamnti ka selle
eusimi enda — d t a s t a s e — i s e l o o m u S jäiwad aga ära feletamataks Enne
kui kahte esimest küsimust puutume, püüame wiimast seletada.

Õlasiale loomus.
Tärklist dextriniks ja maltofeks muutwa eusimi olemas-olemist arwas
Kirchhof ju 1814. a. ja 1833. a. hakati seda ensimi ennast diastaseks kutsuma
Ta tekkib alles odra-tera idanemise ajal, amida kui suhtrutekitaja eitstm mis
ldanewütes terades asub; on uii ise-lüübi ollus, Ш\ siis ou biastüset^kahte
seltsi olemas; ühte, iliis idanemata terades asub, nimetatakse „üuibermäudajaks"
teist — „äralahutatliks" diastaseks. Esimest ou looduses palju laiemalt olemas
till teist; teda leidlik, rohi-taimede tüwes, noortes puudekaswudes ja puu'feemetes, wiimases paigas rohteinal ппшіі kui teistes, kuid kõige wähem
puuseks läiiuid pmlkeha jagudes — puutihues; nähtawast« etendab ta puu
sisemuses, uimelt ta noortes kaswudes, ueude söeweede ühest tuhast teisale liikuma
panemise juures, tähtsat osa. „Äralahutatud" diastaset leidub kõigepäält just
rohi-talme idanema hakanud seemneterades. >tunintalgi diastasel'oit kliistre3*
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nenud jo tliiftrenemata tärklise juures oma iseäralik ülesanne täita: ^ümbermändaza" diastafe wõib täMfe-terüs asumaid uvaterakesi jagunemisele sundida,
ilma et ta tarwltfeks tärklife-bera enese jagunemist ära oodata; selle juures on
toma tegewusele köige mõnusamaks temperawraks 36 °—40° R.; „äralahutatud"
diastafe selle wastu teeb tärklise-tera kohedaks >a ülles siis muudab ta seda
soowitud aineks ümber, ta tegewusele ou kõige mõnusamaks temperaturaks
40 °—44 ° R.; tärklise kliistri kohta ou esimesel diastasel märksalt wähem mõju,
kui teisel. Nende dmstasede poolt sünnitatud inwersioni saaduste sarnadust
ei tunta õieti; Küisinje ütled, et „ümbermändaja" diastafe dextrafet tekitab,
Lintner aga, et maltofet.
Brouni ja Merrife arwe järele leidub mitmesugustes idanenud wiljaterajagudes diastüfet läbisegi:
alumises terafüüs — endofpermis
ülemises
„
„
juur-idudes
oras-idus
M i s (kaitfekestas)

69,9%
25,2%
0,6%
0,4%
3,9%

1 0 0 % = 1 terwe.
Selle järele ci ole see endine arwamine õige, nagu ci oleks oras-idus
diastaset sugugi olemas.
Brouni ja Merrife uurimiste järele näitab diastafe imewa epitheliumi ')
äralahutatus olewat, ja sellepärast nimetasiwad^ nad teda „äralahutatuks" :
ollus, niis diastaset walmistab, asub endofpermis^), nulle ülesanne tagawaraainete kogumine on. Taime-kaswu loonnilitnl sunnil koliwad asoii-sisaldaioad
ühendused endid enbospermist kähtn wälja ja.lähewad nimetatud epitheliumisse,
nulle aine rana-ollusltStes rakukestes nad diüstafeks muutuwad; selle järele
läheb wiimne — diastafe — endofpernüsse tagasi, fns ta paigale jääb.
Pfeffer seletab, et diastase mitte ainult idu kaitsetes tas ei tetti, waid
ka endosperuüs, selle wastu ei walrnista tema arwamise järel liim-ollufe
siiü (kord) diastaset. Tiastase tekkiwust ennast ei arwa Pfeffer protsessiks,
niis arwn-olns mitte piiratud ei ole, waid scadib seda diastafe enese poolt
sünnitatawate söeweede arwusuuruse — taime elutarwitufe — mõjnkonda: föeweede korjnmisega wäheneb ühtlasi ta diastafe tektuous, kuni see wiimaks päris
seisma jääb: kni aga need söewecd kõrwale toimetatakse eht nmberseeditnieks
ollusteks saawad, tekitab organismus diastaset, üleüldiselt öelda, rohkem.
Imew-epithelie ja tiim-ollnse mõju tetitawad, nagu Broun ja Merris
feletüwad, diastafe kõrwal weel teise ensimi — z i t a s e , mida esiteks de-Barri
oli üles leidnud: see ensim sunnib endospermi-mõjul eclluloset jagunema, mis
nähtus endale nimetuseks „nlessnlatatns" („Auflösung") sai, mis jahli-aiuct
kobedaks, hõlpsasti ärafulawats toguks teeb.
Enne oldi selles arwamises, et linnastes siis wiimne rohkearw —
Maximum — diastaset olemas on, kui nende oras-idu kaswades tera % ehk
pikkuseks sai, ja, et mida pikemaks sellest määratud mõõdust oras-idu
1) Epithelium — õrn nahakc, urn kestake.
2) Elldofperm — iwastik (wiljateras).
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kaswab, seda wähemaks pidada biastafe fuhkrustannse-wõim ära kõdunema.
See wildak arwamine on linnaste küswatufest nüüd kadunud. Märgati, et
tera, millel oras-idu tema endast 2—3 korda pikem, diastaserikkam m, tui teme,
millel oras-idu wtihem wähakaswanud oli. Diüstaslifi onsimaid ci leita mitte
üksnes taime-, waid ka looma-riiais laialt, naqu panktratiufes — seedihapnwedelikus — kus nad tärklist maltofeks, isomaliofeks ja isegi dextrofeks ümber
tõutawad, ja ta loomade ilas eht (mimese) süljes. Soolikates olewa seediwedeliku suhkrustamise-wõim on nõrk; tal on Mbtust ennem dextrose kui
maltose walmistamise tarbeks. Werewedelik (кровяная створотка) walmistab
dertrofet ja maltofet rohkel arwul.
ltuemal ajal on Broun, Merris, Osborn, Wroblewsty ja teised sellel
sihil edasi töötanud.
Nende nnriiniste-wili on meile nii tähtjao, et sellest waikides mööda
minna ei wVi, waid isegi pikemalt teatama peame, kuigi meie raamatn ruum
selleks luba ei tahaks anda.
Osborn jõudis oma kecntialiste katsete järele otsusele, et protein, mida
meie diastaseks kutsume, ei näitagi oma ainetitutses uii täis-meister olewat,
nagtl nteic siiamaani teda selleks pealne. Wististi on küll kõik msimid
üksikult nõnda jõuetud, et nad oma ettemääratud tegewuse täidefaatiuiseks
kõrwaliste ainete, elementide, kaastegewuft tarwitfewab, nagu seda katsed diastüse
juures näitasiwad, tuna diastase kõigist kõrwalistest ollustest kunstlisel teel
äralahntatnd oli.
Üheks niisuguseks taastegelasets tuleb küll a l b u m i n i
pidada, jest et diastase, millel albumini enam põrmugi juures ei olnud, tärklise
fuhkrustamisel päris wõimetu olema näitas; mõned mineral-soolad, nagu söögisool, lehelise sarnased tooswor-soolad ja woswori-wabad atika- ja tsitronihapud —
tõik toetawad diastaset ta tegewuse!.
Ka Wroblewskyl läks korda, linnaste seest puhast, möjurikast diastasesegüdist katte saada (linnastest wäljasurutud). Ta lisas sellele wedelikule tilgakaupa weewlihapu-ammoniumi seni juurde, kuni wedelikus soga nähtawale ei
tulittid. Segadis kannatas 50?/0 weewlchapu-ammoniumi wälja. -Wroblewsty
arwab, et tema saadud segadis puhas diastaje ise on. Eegadisel nähti kõik
needsamad iseäraldnsed olewat, mis taua-muuawalgelgi on.
Osborni saadud segadis sisaldas pääle tnhk-ollnste eneses:
Süsinikku
Wefinitkn
Afoti
Weewlit
Hapnikku

52,50%
6,72%
16,10%
1,90%,
22,78%

Wroblewsky saadnd segadis sisaldas endas ka asoti — 16,58%
Osborni diastase segadis mnntis tnuni aja sees 16° R. juures ära
sulanud tärtlist 2000 jao nialtoseks. 40° R. juures tõmbus ta segadis sogaseks ja
kaotas palju oma diastaslisest jõuust ära; 44,8" R. juures lahkus segadifest
sllhkrilstamisejõud lõpnlitnlt ära, kilna Wroblewsky diastase soendamise^juilres
ei selges ega nõrgalt segatud hapus ennast kokku ei tõmmanud. Osborni trmnbrid ja Wroblewsky segadises leitud afoti-ollnfe snurufe-ano auuaioad meile
tunnistust, et diastase muua,oalge-ainega hõimluses seisab. Oma iseäralduste
poolest passis Osborni diastase leikosiuiga, lnidn rnkki-, odra- ja nisn-wiljast
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wäljalahutati, wäga kottu ja sisaldas endas töiti albumini omadusi ШИ
teised miniad näitawad, d biastases asuti ia süsiniltn wähemal, aga hapnikku
rohkemal arwal on, tni eelmised nürijad arwasiwad: neil uurijatel ei läinud wist tüll
korda, oina uurimiste jaoks päris pahast diastaset saada, sa nii ei seisa nende
uurimised õigel alusel. Asoti sisaldas Lintneri diastase endas 10,41%, Egorawi
oma tõiqest — 4 , 9 3 % ; kuid neil mõlematel oli 4,49%—4,5% ruhk-olluseid
seas ja jn sellepärast ei wõi neid küllalt õigeteks katseteks pidada, (it diastase
tõsine, tegew jagn aine on, mis munawalge-ollustest koos seisab, seda tõendab
ka Lintner, kes katsetc-tcel näitas, et diastase seda tüsedamalt töötab, mida
rikkani ta asoti-ollusest on. Kui diastase, milles 9,06% asoti on, 100 naela
tärklist ära suhkrustaba wõib, wõib see diastase, niillel 5 , 1 % asoti on, ainnlt 24
naela tärklist ära silhkrnstada.
Kui diastasel tõesti munüwalge-olluste ühendlist olewas on, siis lükatakse
sellega ühes ka see sagedasti awaldatud arwamine ümber — mis diastases asuma
hapniku rohkuse pääl põhjeneb —, et diastaset tõsise m il n a w a l g e - o l l n s t e
h ap a n d us e p r o d n t t i t s tuleb pidada.
Szilay leidis, et kaera-linnaste-diastafe olla snhkrnstamise kõlbtuse poolest
odra-linuaste-diastasest ees; seda märgata wõida iseäranis nende edaspidise
dextrinide pääle mõjumise juures. Et aga szilay oma nnrirnisi jnst mitte küllalt
pnhastatnd diastase juures korda saatis, siis peab neid weel järele katsuma.
Teiste uurijate leidused räägiwad sellele õtse wasta ja tõendawad, et kaeralinnaste-diastase oma snhkrnstainise-jõnn poolest odra-linnaste-diastasest terwelt
х
/ 8 taha jääb.
Nisn-linnastest saadud diastase näitab nagu oma iseloomu, nõnda ka
omadnvte poolest odra-liunaste-diastasega täiesti ühesugune olewat.
Toome siiu tähtsamatest diastase reattsiatest ulõne seletuse:
1. ^elingi katsen'edelikkli ei häloita diastase otsekohe, ega ka pärast seda,
tui ta soulahapnga ära keedetakse.
2. Weega segatnd diastase soendamise jnnres tuleb fegadises lumetibemete
sarnast soga ja patsil uähtaioale; uit mõjub ta soolahapll ta pääle. Soolahapu
läbi saadud rokk kaob ämbersegamisega, aga uatriumilehelises sulab see ära.
3.

Ädika-hapus auuad ta segu, mis kergesti sulab.

4. ©ülemast, seatiua - hapaudusest, ädika-hapust ja rauasiue-kaliumist
tõmbab diastase kottu.
5. Äjoti-hapil ja Milloni reaktsia tegewuse! diastase jnnres kordub munawalgc-aiuete reaktsia.
6. Dubyl-hapuga auuad diastase nõndasama smuist rokka, nagu seda
mlluannüge-ainedgi annawad.
Dubyl-hapu mõjub ta tcgewusejõuu pääle
häwiwloalt.
Walgust tuudntä on diastase wäga õrn. CüJrhn arwab, et ta wõim
päikese toalgnsel rnttn ära kaob.
Kui diastaset wedcliknna alal hoitakse, jääb ta diastaslit jõnd viittu
rohkem ehk wähem nõrgaks, siisgi oit ta atgnses niöni aeg üsna toekas
oma jöndil alal hoidma. Seda pilkn nimetab Effron psnewals.
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See tuleb Шіе:
24°—28° R. juures
ІОО
-±0

ROO
0~^

!t

ff

15—18 tunni pärast.
1/
j 2

i,

ff

Afoti-iisaldawa olluse äralahtumisega täib see diüstaslise jonn kahanemine alati kaasav ja Effron seletab sõda hapnemise - protsessi olewat, nõnda
nagu diastafe föehapu-gaasis palju paremini alal seisab tui õhu käes.
Diastase-fegabije alalhoidmise juures on temperatural suur möiu, sest
fui linnastest wäljasurutud mebelif kaotab ta oma esialgsest jõuust ühe ja sellesäina aja sees:
32° R. juures 3—10%
36° „
„
Г0—20%
40° „
„
20—25%
30—50%
4lSo n
щ
Mitmesuguste diastafe-suhkrustamise-jöuu pääle kinniate olluste mõjuastme üle teatab Lintnet oma uurimiste waral järgmist:
Chlor-natrinnt, chlor-kalium ja chlor-calcium ei awalda wähese! mõõdul
eiisimi tegewuse kohta mingit mõju, aga suuremal mõõdul) nagu 2,0% chlorkaliumi, 4,0% chwr-natriumi segadife jaoks, näitawad need ollused ta pääle
üsna tuntawat mõju. Ліиі selle wastu aga segadifes kõigest 0 , 1 % weewlihapuwaske eht 0,4—0,5% sõehapu-natriumi on, siis ongi ta' tegewus ära nõrgestatud. Just nagu ainmiat, nõnda nõrgestab ka weewlihapu, tni neid segadises 0 , 0 1 % on, diastafe tegewast märksalt: 0,2% ammiaki ja 0 , 1 % weewlihaput panewad ta tegewuse päriselt seiHma, tuaa aga needsamad allused, taid
wähemal arwul — 0,002",„ — fegadifesfe segatult diastasel ta jõudu sääl aina
tõstawad. Diastaft jõud ei tao kolme-protfentilifes carbol-hapu segadifes
weel ära. Enamalt jaolt ei tee üks kuni kaks protsenti carbol-haput, Kcks kuni
wiis protsenti jodoformi diastasele wiga: salicylhaput 0 , 1 % ja salimati
Viooooe— з«>«)0% wõrra segabisele juurde lisades, kosutawad' weel diastase
suhkrustamife-jõudu. Weewlihapu- ja afotihapu-natrium ei awalda, nagu E.
R. Moriz arwab, endi mõju diastafe tegewuse pääle; gipsi! ja weewliHapuuiaguesial on selles tükis wähe mõju: sooda juurdelisandus mahendab diastafe
tegewust ometi, kuigi wähese! mõõdul. Iseäranis kahjulikud on, arwab Bjeldal,
raste-nietallide soolad ja ka hapandused, arseuiumi- ja selle sarnased soolad.
Bori- ja weewlisegased hapud, niisamuti ka nende soolad, ei ole diastasele kahjuliknd ollused, isegi sel korral mitte, kui neid diastases rohkemal arwul on.
Äthyl-äther ei tee talle nuga. Wä^a kardetawad aga näitawad talle wabad
hapud olewat ja iseäranis «ninerallikud. Organlifed hapud mõjuwad diastafe
pihta wäga mitmekesiselt, Se! pilgul, mil hapuõblika-hapub (n. n. organlised
ollused) wäheseft armust pääle hakates ta tegewuse-järku körgendawad, hakkawad wõi-hapud seda suuremal arwul ta pääle üksnes wastikult mõjuma; merewaigu-hapu, nagu Hentselmann seletab, kuni 0,177% arwnni, ei tee diastasele
häda. Taggaa'annab, et 20 janu lehelist 1 millioni jao tärklise kohta diastafe
tegewuse terminist töntsistab. Üsna nõrgaks segatud mineralhapnd ja ta wähese!
arwul piima-hapud koheudawad diastafe tegewust natuke.
A s p a r a g i n, jlitnstab Effron, näitas diastafe pääle oma mõnusat
tegewust: tlii teda LOO gr. kliistrile 0,04 gr. juurde paadi, suurenes selles
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nsllw NI al to sc 22,8 päält 66,2 pääle. Weel mõnusamalt Vvaldecb aspamgin
oma tegewust biastafe pääle siis, — jättab Moor omalt poolt — kui ühtlasi ka
söehapu biastafe pääle tegew on. Sel korral aga, mil teda selleks otstarbeks
suuremal mõõdul tarwitati, takistas ta biastafe tegewust. Üsna meeldima
nähti talle s a w i m a a - s o o l a D, w o s lo o r i - li a p li, to o s w o r i - a m m i n ki- j a w o s w o r i - c a l c i li m i- so o l: lo ee 10 l i h ap li - kal i n m j a
lo e e lv l i h a p li - ni a g и e s i и m jäüoad oma mõjnaioaldailliselm erapooletud;
aga keemialikult puhastatud t e e d u f o o l oli diastasele ta tegewuses suureks
kergituseks. Tooda tegewus oli täitsa häwitaw ta siis, mil teda kõige wäiksemal mõõdul tanoitati: 0,05 ar. soodat 100 gr. kUftri kohta alandas uialtosesaati 58,8% päält ;J, 1 *V0 pääle; suhkrustamise -protsefs jäi selle pääle täiesti
seisma. Nende nähtuste järele jõuame otsusele, et t a t õ i q e n ö r g e m a d g i
a l t a l i - l e h e l i s e d di a s t а} e l e k a r d e t a w ab o l l u f e d о u, s e st e t
il a d t e m a t с g eш и s e - w S i m a l u st t ä i e l i s e l e
ä r a h ä lo i t u s e l e
s a ab a w ad.
S õ e h a p n wõib diastase tegewust, arwab Baswits, ta harilitil slirilulise
juures fuurendaba, aga tõrge surumise all weel rohkemal mõõdul. W a b as u l a h a p li (плавиковая кислота, ^lußsälire), selles arwus loüetlilt, Ulis
piimahapu ja loõihapu täärimist seisma suudab paima, mõjus diastase pääle
44" R. juures üsna häwitmoalt, tuua ta 24" R. juures mingit häda ei teinud.
F l u o r i - ü h e n d u fe d uäitasiload diastajele loaga meeldima ja awitasiwad
ta jõudu kaua aega alal hoida. Diastase segadisel, mida ilma sluor-talilimi
abita alal hoiti, oli tolme päewa pärast ainult 21,7% snhkrustainise-jõndn
alal; flnor-talinmiga segatult oli segadisel aga 9 2 , 3 % oma esialgsest diastaslitust jõllust alal.
.Süüb iseäranis ruttu kaotab diastase oma jõuu ära, tili ta ueudc pisielukatega kokku puutub, mis pärmi- ja wiiuapõletuse-segudistes osalt kutsutud,
osalt kutsumata külalistena ujuwad. Wõib olla, arwab Henzelmünn, et diastasliku jõuu ärakaotus nende pifielutate eneste otsekoheses tegewuses peinib,
kellele diastase ise toidu-aiuetS kõlbulik uu, kliid kõige õigem on küll see, et
diastasele JÕUU ärakahanemine iieudc — iseäranis piimahapu — pisielukate
elutegewufe saaduste kahjuliku mõju tagajärjel tlileb.
Wiismauu arwab, et diastase kahest eilsiulist toos seisab — maltasest ja
dertrinasest. (5t aga meil weel praegugi korba ei ole läinud, ensimisi jaotada
ja neid nende pnhtas oletus saada, siis pole ka wõimalik sellele küsimisele
usalbatawat loastnst alida. Wististi saame kiili meie linnastest wäljapigistatiid
wedeliku kunstliku puhastamise teel mitmesiigiiste mfimibe segu, mille seast
suurem jagu diastaslitlid on, ja Wiimaste hulgas on üks ensim, mis malwset
ja teine, mis dextrini sünnitab.
L i n n a f e t e g e l i k j õ u d k ä i b t e m p e r a t n r a j ä r e l. Temperatnra
wiinlane punkt, lnille juures diastase oina tegewust weel awaldab, on 68° R.
64° R. juures ou tal wõimu, tärtlist ainult, nii öelda, loedelats loõi sulaks
teha. Selle temperatnra juures läheb tärklise loedelats muutumine silmapilgu
aja sees korda, knna see 40" R. juures üsna aeglaselt sünnib. Teisest küljest
waadates näeme, et see loähene arw diastaset, mis 4<>" R. j nn res l—2 tunni
wältusel tärtlist sulaks teha jõudis, 5)6"—64" R. juures selleks jõuetu oli.
Sellest järeldame, et kõrgema temperatnra jnnres tärklist sulaks teha tüll
jõudsani on, kiii madalama temperatnra juures, tuid selle wastu nõnab esimene —
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tõrgema temperatura juures — fubkrustamise-wiis rohkesti biastafet. X i a s ta s t t e Q e w u se a j a l on tõ i g, с m õ n и s a m a t * t с ш p с i a t и г a t s
40—45,5° R., f. o., et nende kraadide wahel Шіде wäikfem arm biastafet kõige
lühema aja fees jõuab tärtlist tuige suuremal arwul maltoseks, ja Шде wähemal
arwul derüiiitfe innuta (80% maltofct ja 2 0 % dertrim). Müller - Türgau
arwab, et biastafe tegeians 0" juures algab, ja temperütura körgenbamifega
iihe'? ШхоаЬ ta tegewusewöim, mille tagajärjel ka suhkru-arwu suurus järgesti
kerkib, nagu seda allfeisuuib arwud näitawad:
Diastase tegewus tenweratural 0° R
8° R
16° R
24° R
80° R

Tekkinnd suhkru-arw:
7 (l)
20 (3)
38 (5)
60 (9)
. 98 (14)

Linnase-diastasel on kahesugune kõlbtus: tärklist а) w e b e l a k s tel)а
ja b) teda m a l t o f e k* m il и t a, tuua aga idandarnata terade ensintid
tärklist ainnlt suhkrustada wöiwad, kaid икЬеІШ teha mitte. Need diastase
omadused — tärklist ära sulatada ehk ära lahutada ja ära suhkrustada —
on kaks isefeiswalt lahusolewat jõudu, ntida meie sellest ära tunda wõime,
et teine oma tegewuses 40—45,5° R. juures kõige kõrgemale tipule jõuab,
tlina cfimenc oma täit tegeiouft alles 56° R. juures amaldama hakkab ja seda
weel <>4° R. jnnres tunda annab. Niisugune seletus nende nähtuste kohta,
uagu seisaks diastase-ollus kahest iseseisioast eusimist koos, oleks kahtlane
otsustada; diastase tegewus täib temperatnra seisukorra järel. Diastase
enda jönd on ta enda snnntse õige määr, mida diastaslikn protsessi jaoks
wõtta tuleb, kuid see seadlus on ainult nii kaua kestew, kuni tärklisest wcel
30—40% ära suhkruneuud pole.
Vnhkrustamise-prorsessi lõpetuse järele jääb diastasele ta esialgne tegew
jõnd terwett alles ja ta wõib tärklist uute portsjouide (osade, palade) nuisil
korralitlilt ära suhkrustada. See diastase omadus on nniuapõletusele wäga
tähtjas asi: mestide järeltääriiuisel on kõige päält dextrinide lõpulitln ärasuhkrustamist tarwis, aga kui suhtrustaiuise-protsessi tõrge temperatura juures
aetakse, siis alaneb ta diastaslik kõlbtus wäga.
Diastase ilmutab oma tegewust ta päris paksudes'segudistes. Tegeliselt
saadakse hõlpsasti segadised, mis 2 5 % uialtoset ja dextrini sisaldaload, tuid
sellega pole diastase tegenmse raugemist weel sugugi märgata. Wedela-päralistes segudistes kosub diastasel ta tegenuisejõud.
Dübrenfo arwamine,
nagu läheks tärkliste maltosestamine ainult ueudes segudistes hõlpsasti korda,
kus söeweesid üle 10% sees ei ole, ei käi tõega sugugi kokkil; niisugustel
uurimistel tuleb aga sagedasti nugasid ette, sest et ueid kordasid wähe juhtub
olema, kus diastasel mitte gly taset seas ei ole ja sellepärast leidnb ärasuhkrunemld segus ikka ta dextroset hulgas asuma.
Uinbes pilgn-aja sees awaldab diastase oma medelakstegemat mõju
esialgselt ärasnlatatud tärklise pääle, aga tal on wõimalnst harilise tempera turu
juures ta kliistrenemata tärklist loedelats teha, tuid sulamise tordamiuet täib
selle järel, mis wiljaseltsist mingi tärtlis pärit on. 1'intiieri uurimised uäiiasiiuad, et kartuli-tärtlis üksnes tliisterduse-tcmperatnra juures biaswfe tegewufe
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alla paendub, küna odra- ja haljalmnafe-tärklis endid ta nlnnrn temperatnra
juures mwerfeerida lafewab. Kangekaelselt paenduwad liisi- ja maist-tärklis
diastase teaewufe alla. Siin on Lintneri anvud selle kohta, kuidas nelja tunni
jooksul tärklis sulab. Need on järgmisel temperatural saadud:
40" I?.
44" R.
kartulist
0,13 protf. 5,03 prots.
riisist
6,58
„
9,68
„
odrast
12,13 „ 53,30
„
haljas linnastest. 29,70
„ 58,56
„
»isust
« 62,23
„
maisist
2,70
„
—
„
rukkist
25,20
„
„
kaerast
9,40
„ 48,50
„

48° R.
52,08 prots.
19,68 „
92,18 „
92,13
„
31,08
„
18,50
„
39,7(1 „
92,50
„

52° R.
90,34 prots.
31,14
„
96,24
„
96,26
„
94,58
„
54,60
„
94,50
„
93,40
„

Kõige enam tähtsust ja hnwitust on praktikas tull neil leidustel, mida
Petzoldi uurimised diastase tegewufe suures paksude sta,uoi*nv temperatura
kohta awasiwad. Ta leidis, et m i d a r о h ke m se g ud i s e s fn h t v u t
о n, ! e d a kõ r g e m n t t e m p e r a t u r a t t a u u a t a b d i a s t a f e w ä lj a.
Maerckeri uurimised näitawad, et segadifes tekkimxb m a l t o s e k a i t s e b
d i a s t a s e t kõrge temperatura puhul kuumuse läbi rikkumise rest. Mil segudises maltofet tublisti olemas on, wöib temperaturat julgesti 47 l/ . 2 —48° R.
muile kerkida lasta, ilma et biastafel mingit wigaswft karra on. Wiimane
hakkab alles 48,2" R. juures ilmuma ja mida Grgemale temperatura siis
tõuseb, seda kiiremate sammudega häwineb diastase jõud: siisgi on 61,5" R.
juures fegadisel kullalt biastaslrst jõudu weel niipalju järel, et kui uus portsjon
tärklist segudisele juurde lisada, ka sedagi suudab p i k a P ä ä l e ära suhkrustada.
Kuiwatatud pärast kannatab diastase 2—3 korda nõnda palju kuumust
wälja, tui ta seda wedelas olekus suudab — kuni 180" R. Krauchi ütlemise
järel on diastase! ta jõud 96—100° R. temperatura juures terwelt alal.
K ü l m ei awalda, nagu näha, oma mõju diastase paale: isegi ära jäätanud liuuase-wedelik, tui teda ära sulada lasti, ei olnud oma tegewufejöuuft
mitte wähematgi ära kaotanud, waid oli endist wiisi tärklise pääle tegew.

Diastase tegewuse saadused.
Diastase tegewuse läbi saab ärasulamata eht irraklüstrenenud tärklis kõige
päält fulawasfe olekusse eht sulawaks tärkliseks. Seda muudetud tärklist wöib
diastase lahutuse-saadusets pidada. Selle järele tekkiwab järjekiudlasti mitmesugused dextriuid, nagu meie seda joodi-katse järele aimame, ja tärklise molekulid
jääwab kord-korralt ikka wähemaks, kuni wiimaks maltofedextrinid ja ifomaltofe
sünniwad; wiimsest — isomaltosest — ilmub diastase tegeuuisel ta lõpulik
saadus — maltose.
Selle protsessi uurimine ei ole weel lõpuotfufele jõudnud ja sellepärast
ei tarwitse teda ümberliiktamata tõeks pidada ehk kindlasti uskuda, nagu
sünnitaks diastase tärklisest: I) fulawa tärklise, ja sellest 2) ümylodextrini,
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aga llnlylodextiinift 3) eritrodextrim ja edasi — sellest 4) achrooextrini —
achrodextrinist 5) maltodextrini — maltodextrimst 6) isomaltose ja sellest —
wiimaks 7) m a l t o f e , тіЪл diastase tegewuse lõpulikuks saaduseks tuleb pidada.
Seda arwamist, nagu laguneks nöndawiisi jaam-jaamalt tärklise tibi-iwa
suhkruks, peawad mitmed õpetlased walets ja feletawad, et ütv jaau tärklise
tibi-iwadest ju suhkrustümise-protfessi alguses otsekohe maltoseks muutub, teme —
ifomaltofeks, kolmas — maltodextrinideks jue.; wiimsed täienewad diastase
abil esimeseks — maltoseks. (5i tarwitse sugugi arwata, nagu muutuks tõik
tärklis tingimatalt wahejaamade kaudu maltoseks, aga mitte otsekohe.
Allseiswad pildid kujutawad 300 korda suurendatult
tärtllseterade tuju mitmel suhtrunemise-protsessi ajajärgul:

ärakliistrenenud»

Kuni meie kindlasti ei tea, kui palju suhtru-seltfisid tärklise jagunemisel
tõesti tekkib, kuu, meile tärklise molekuli ehitusewiis ja sissesead, ning mis weel
tähtsam: molekuli suurus, tundmataks jääwad, on öiget tärtlise-teoretitat
raske areildada.
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В.

Jnmertafe (inmertin).

Kui meie pärmi-rakukese alloholiga ära surmame, leidub temast wäljapigistatud wees ensim, mis ennast piirituse mõjul munana ehk piimana tuttu
tõmmanud on. Kui sõda saadust mõnikord wees wedelaks ja piirituses paksuks
tagasi muutuda laseme, saame üsna puhtas olekus ensimi — inwertafe ehk
inwertini — täite. Tal on see omadus, et ta pilliroo-suhkmt bextroseks ja
fructöseks muuta wõib. Nende kahe olluse segu tekitab pärmis ärakäärtwat
suhkrut — inwertoset. Et pilliroo-suhkur iseenesest käärimise kõlblik ollus ci
ole, waid üksnes teniast inwertini mõjul tekkinud suhkrute — fructose ja dertrose
segu seda on, Щ on inwerwsel, tui ^Wroo-suhkrut käärimise jaoks ettewalmistajjal, wiinapõletufes oina zagu tähtsust: pilliroo-fuhkrust wälnnstütud segudis ei tunne N'ajadnst ühegi teise ümbersuhkrustufe abinõuu järele. Edaspidi,
Ы snhkrnperast piirituse walmistuse üle jutustatakse, tuled see puuki pikema
kõne alla.

VfumsteV inwertase nürijateks tuleb Xobeveinen ja Mittsherlichi pidada.
Nad paniwad tähele, et pärmi! pääle käärimisewVimu ka flchkrustaMse wõim
olemas on. Kuid inwertafet pärmist ära lahlitada, läks kõige enne küll Bertelo'l 1860. a. korda.
Inwertase muudab ta melitrioset (liiw-sllhkrllst saadawat saadust) шей bioseks ja frucwseks.
Inwertafet wõib keemia reel ise lixtlmbtnba, ta on wees jmmiicw walge
pulber, mi* eneses afoti sisaldab.
loendamise eht happubega kokkupuutuniise juures kaotab ta oma suhkruta mise-wõ im n ära ja tõmbab end biastüsena ehk munawalge-ollusena kokku.
Isetõuq inwertafet on weel otrades olemas, mis pilliroo-silhlrnt wõib
wõimsalt ümber muuta.
Kelner ütleb, et mwertase piiina-suhknit, inulini, rnaltoset ja tärklist teisteks
suhkruteks ümber ei muuda, ainult pilliroo-suhtrut suhtrustab ta täiesti ämber.
Hapuikli-ollus wähenbab küll ta tegewust, kuid aiulilt lehelise-selwdises;
hapu-olluste segadises ei mõju hapnik ta pääle.

C. Glykafe ja maltafe.
Glykafe asub jn idandaniata teraioiljas ära sulanud ehk rnitte-snlanud
olekus: idandatud otrades leidub teda ainult mitte-sularnata olekus: Ärafulanud tärklist suhtrustab glykafe üsna wisasti, ega ei tee tärtlise-tliistrit wedelaks, teeb aga üksnes mtitttefugufeid denriuisid dexttsseks — glykofeks.
S{ ö i g e e l a w a m ui t e g сw u st a w a l d a b t a m a l t o s e p ä ä l e ,
m i d a t a r u t t il j a t ä i e l i k u l t d e x t r o f e l s t e e b . Kõrgem temperatnra-pnnkt, mille juures alykase tegew olla wõib, ei ole mitmest tõuust päritolewate glyküsede jaoks mitte ühesugune, loaid ta kõigub 32 ja 48° R. wahel,
ühte tõngn glykasedesl, mis kõige enam mättase nime all tuttaw on,
leidub pärmis alalise ollusena, tuna ta ülesandeks on, nagu Fischer ja
Lintner arwawad, rnaltoset, wõib ka olla, et isornaltoset, fäärimise-tõlbliknks
suhkruks muuta.
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Mättase läheb inwertaseft mitmes tükis lahku. Kuna teme ka wäljaspool pännirakukest tegew olla ja lühikese aja sees suuremat halka pilliroo-suhkrut
oextrose ja fructose seguks ümber muuta wõib, auuad esimene ensim selle aja
sees üsna wäikese arwu beztroset, mis järel arwata wõib, et maltose lagunemine pärmirakukeste sisebufes sünnib. PuMks poetatud wärske ja kuiwa
pärmi wahelbufel on wäga hõlbus maltofet dextroseN muuta. Wististi käiwad
la uccd ensimid, nns bextrini-käärrtawas Pombe- ja Logose-värmis asuwad,
glykase perekonda. Glytasc hõimlasi on looma-, tui ta taimeriigis laialt
asumas. Neid loidud loomade soolikates seedimise-wedelikus ja peaaegu igaseltsi naljas, iseäranis maisis, pärmis ja suurel hulgal halliwfe-seenetestes.
Zelle kirjelduse täienduseks tuleb weel juurde lisada, et A. Bau alumises
pärmi-käärikorras ühe ensimi — melibiafe — asumas leidis, mille ülesandeks
on melibioset glykoseks ja galaectoseks (waata fuhkru-raffinofe kirjelduse lõppu)
ümber muuta.
D.

Pifielukate ja hallitufeleente diastaslifed

enfimid.

L882. a. ^Zeirfchr. f. physiol. Chem." 287 Ihk. näitab Wortmann, et
pifielukates ensimid asuwad, mis tärklisest suhkrut teMawad; tui neid eluawaldawaid kehasid wees leotada, siis lasewad nad ensima eneste tilljest lahti ja
selle järele wõib ueid piirituse abil üksteisest päriselt ära lahutada, ^ahtaimast!
sünnitawad bakterid ensima üksnes sellel korral, kui nad pääle tärklise muid
süsinikku sisalbawaid olluseid oma taidu-aiueks laastu ei taha wõtta. Uaikiden
tärkliste tõuudest annab kartuli-tärklis kaige wisamalt ead nende eusiunde
Mllier arwab, et wõihapu-pisielukad tärklist dextrinideks muudawad, kuid
selle juures ei tekki olluseid, mis nii käärikõlblifed oletsiiaad, nagu seda maltose
ehk glykose on. Lee bakteria sünnitab, kui mitte just diastaset, siis ometi selle
sarnast keha, mis tärklist dertriuidets ümber muuta wõib.
Diastaslisi eusimaid on ka mitmesugustes hallitufe-feenekestes olemas;
eusiunde saamiseks tasuurtatakse õtse wiimseid tuustllsel teel.
Tärklist sisaldawate scqadiste suhkrustamifeks tarwitas jaapanlane Täkamine oma jahu-häwitawü pärmi ,/Takamoyasche" seltsis ühte oma maa taimesugust hallituse-seeaekest — Eurotiurn oryzae't, mida ta ise „Takakajl'ts mmetas.
№ sahtrutetitaiuaid eusimaid täite saada, lastakse Eurotiurn oryzae noori
kaswusid külmas wees ära liquueda ja sel pilgul, mil nad eudld jn luuale
lööwad, puistatakse nendest wedelikku wälja, mis õhust tühjaks pumbatud
ruumis peab sündima. See kogumifewiis ei tee wedeliku* oleivatele ефшЬеІе
midagi häda: tärklise suhkrustamifeks au neil nöndasamafugune tubli wõim,
naqu seda liuuase-eiisimi diastafelqi on. võrdluskatsetel ou selgeks tehtud, et
tärklis mis nende mõlemate eelnimetatud seenekeste ещшпЬе laiu on ärasuhkrustatud, pärmiga lõpulikult ära käärib. Õpetlaste poolt ou neile kahele eusimile
ühiseks teadilsliieks uimeks s y m b i o s i s ü autud.
Lyuibiosisa täidab Hiiuatuaal alkoholi walmistustes nii ühtlasi linnaste
kui ka pärmi aset: wedelaks keedetud riisi kord-korralt ärasuhkrustades sünnitab
ta iseenesest tagajärel käärimist. Niisuauue kahekordne protsess wõttab aga
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terwed luud aega, enne fui lõpule jõuab, ja sellepärast tuleb teda ennem
õpetlaste laboratorimni katse-, tui meie wiinapõletnse tööswse-asjaks pidada.
л г nit» iseäranis tähtsad näitawad meile need diastaslised ensimid olewat,
mis amylonmyces'i seltsi hallitustes asuwad, nagu näituseks arnylomyces
Rouxii, sest et nendes seenelistes ka neid ensimaid olemas on, mis oma
tegewuse poolest symase sarnased ou, s. o. et need segudist ruttu ja korralikult
ärasuhkrustada ja piirituseks äratääritada wõiwad, ilma et muid wahendikka,
nagu linnaste-diastaset ja pärmi selle kahekordse protsessi alustamiseks eht ta
edasi-korraldamisets tarwis oleks.
Wiimasel aastakümnel on Prantsuse-, Belgia-, Italia-, Ungria- ja
teistel maadel ju mitmed wiina-wabrikud awatud, mis oma wiinapõletuses
linnaseid ega pärmi ei tarwita, sest et sääl nende aset amylo') täidab: Wenemaal ei ole tänini neid wiina-wübrikuid weel, mille tööstus amyw alusel
seisaks. Amyloga wiinapõletnse wiisi iile leidub tarwiline juhatus eespool —
raamatu praktiklikus (III) \<\o*.

e. Zifafe.
Zitase on ensim, mis wiljaterüdes asub ja pnnliinti-ollnst — hemicelluloset — jagunemisele sundida wõib. Ta tegewuse-jõud hakkab ju laadalal
temperütural kahanema ja 4u—41° R. juures tuleb seda kadunuks lugeda.

11. Nlunawalge-enlimiö, ehk enlimicl, mis Mt-munawalgeollufcid hooft ära lahutatuad.
Nagu eelpool, kus munawülge-ollustest kõnelesime, jn tähendati, ou nad
söeweedega mitmes tükis sarnased; nagu esimeste, nõnda on ka wiimsete jaoks
meil ainult kaks lihtsamaks kehaks lahiiMmifc-wtiji mittnd: kas nõrgaks segatud
happudega ülessoenduse teel eht ensimide tegewuse läbi. Warem kirjeldatud
munawmge-olluste lalmtufe saadused tulewad pääasjalikult sinna saaduste
hulka arwata, mis yappube läbi lahntuseteel on saadild, mil nüisil ntcU
õnneks läks, mnnawalge-ainete kokkuseadet tundma õppida. Taimede ja loomade
organismnstes sünnib liitmunaioalge-olluste toost äralahntus enamalt jaolt aga
ensimide — mitte happude — läbi; nende ensimatliste protsesside põhjalikum
tundmine annab mllnawalge-ollnste ja mõnesuguste wiinapõletnse protsesside
edasi-nnrimisele iseäralist tähtsust. ÜDceie wõtame siiu endile ülesandeks munaloalge-ollnste ensimatlist lahutust antult üleüldises joones kirjeldada, kus juures
kõik keerulisemad teed ja abinõuud kõrwale jääwad.
Munawalge-olluste ensimatlist lahutust eraldatakse kahte jakku, mida
kumbagil kabe rohkem tuutud seedimist sünnitawa ensimi nimede järele p ep t i n I i s e t s ja t r i p i i n l i j e t s seedimiseks ehk lagunemiseks katsutakse, (insimid
P e p s i n ja t r i p s i n astuuad loomade ja inimeste sisikonnas. Neil kahel
seedimise-wiisil on see loomnlit wahe olemas, et teine oma tegewuses esimesest
I) атуіотусез Rouxii futfutaffe lühendatult: aml,lo.
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palju tüsedam on. Peptinlise seedimise esüneste saadustena näitawad azydalbummü»,nende järel — proteofed olewat, kuid p e p t i n i d e tekkimisest kaugemale
see lahutufe-wiis ei lähe. Peptinlifed ensimid ei awalda paljude munawalgeolluste kohta mingit mõju, cht tui awaldawad, siis knlt wäga jõuetult, näituseks :
nukleo-albuminide pääle on Pepsin ki wiisil regnu, et albumini kogu ära lahutab,
sõda peptonidets ja pioteofedeks teeb, aga nukleinide kogu jääb selle juures
muutumata.
Kogum teistsugune ou tripiiulise seedimise tegewus. Protsessi alguses
tekkiwab ta siingi folge päält proteofed ja peptonid, kuid nendega 'pole protsess
weel lõppenud: selle järele kestab wäga sagedasti liitfaaduste lihtsamateks
kehadeks jagunemine edasi, kuni wiimaks kehad tekkiwad, mis kristalliseerioa
wõiwad, nagu l e i z i n , ti r o s i n , a s p ä r a g i n i - h a p u jne.; lähemalt
öelda: tegiwad nõndanimetatud amidid. Mõnikord mõjuwad nao ta nukleinide
pääle; selle kogu jagunemise puhul saadakse g u a n i ui, x a n t i u i, a d e n i n i,
h y p o x a n t i n i me.; kõiki neid aiueid nimetatakse ühe uimega: n u k l e i n l i s e d
a l u s e d . Йа trwtinlisel seedimisel ei ulata munawalge jagunemine otsekohe
amidide pääle lõpuni, sest et temast uks osa ikka — proteosega segatud —
peptenibeks jääb; ka seda järelejääwat jagu wõib ära lahutada, tui sellets
dialisid appi wõetakse. Meie näeme siia, et muuawalge-aiuete triptiuliue
jagunemine täiesti tärklise hydrotatio sarnane ou, mil diastase wiimase juures
tegew ou: nagu sääl, nõnda jääb ta siin dextrini ikka järel, seepamdub aga
ainult siis diastase mõju alla, kui segadisest maltose kõrwale on toimetatud.
Loomade ja taimede kehale on see uinuanialge-aiuete jagunemine elutüsimuseua tähtjas. Nagu munawalge-olluste kirjelduses ju uimetatud, ei anna
nad endid enamalt jaolt mitte seedida ja sellepärast ei wõi loomade ega taimede
organismused neid muidu enestesse inõtta, tui nad kõige wähemalt peptonidetvgi ümber muutuwad.
Proteinlised ensiinid, ehk ensimid, mis liit-uinnatoalge-ollnscid koost ära
lahutawad, etendawad wiinapöletufes linnase kaswamise- ja pärmi sigituseprotsessi juures ülitähtsat osa.

Я.

tmnakpepialc.

adrateras asuwad mnnawalge-ained idti toidntagmoarana, ja pääle selle
on nad tera idanemise ajal ensimide lekkimiseks ka alusmaterjalina tähtsad.
Ш oma kutset täita, peawad munawalge-ained seedimise-tõlblised olema, eht
seeditawateks ollusteks ümber muudetama, ^eda toimetust aga täidab linnasepeptafe (Malzpeptase) uime all tuntud ensim, mida Horun-Besanez'i jn 1874. a.
tarwitas, Ы ühtlasi ka tõendas, et sel ensimil wõimallist on pepwni tektitamisega
sibrini ära lahutada. Uuemal ajal wõtsiwad Vindisel) ja Schellhorn peptase
kohta põhjalitlimaid uurimisi ette. Nende tööde tagajärg on lühidalt järgmine:
Kuiwas odrateras leidub protinlifi ensimaid wähe, aga tera idanemise
ajal suureneb nende arw uiärtsalt. Шттйіе ämtuirnatuš nõrgendab ensimi tegewust tüll, kuid ei häwita seda päriselt ära. See cnüm mõjub odra munawalgeainete pääle mitmet moodi, selle pääle »naadates, missugune temperatnra ja
hapusegadis tarsepilhnl tarwitusele wõeti. Madalal temperatural sünnib munawalge moletüli jagunemine tüll pitkamisi, kuid põhjalikult: kõrgemal tempera-
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turul läheb see tüll wälebasti korda, tuid ainult pääliskaudfelt. Organlifed
hapud, Nn ncib wäiksel mõõdul tarwitatakse, toetawad jagunemise protsessi.
Peptoni fcUc juures ei saada; fee lahutuse-saabus tcttib ainult sellel korral, tui
peptase looma-munawalge päälc tegew on. Wiimase pääle mõjub peptase nagu
loomulikkudes, nõnda ka happude- ja leheliste-fegadistes. Näitus, et odra teraja linnafe-munawalge-ainere itrafeedrmrsel peptoni ei tdü, on siin selles asjas
selgeks tunnistuseks, et p e p t a f e on t r i p t i il l i и e, mitte Peptinline enfim.
Üleüldse öelda, ei ole taimeriigist tänini peptinlisi ensimaid leitud.
Kaise-següdistes kannatab peptase kuumust kuni 48" R. wälja ja alles
.'><>" R. juures algab tema täielik ärahäwinemine. Õllewirre walmistamifc
juures uuristwad Windisch ja Hasse munawalge-ainete lahutuse-protfessi ja
leibsiwad järgmist, mis meile wäga tähtjas näib olewat, kuigi ta weel 15си=
duft nõuab: tui pää-fegudifes temperatura 50° R.=ui oli tõusnud, tallati siuna
keemise-kraadim keema aetud wirret kuumalt juurde, mille läbi pää-segubises
temperatura 56° R. paale kerkis, ja sinna jäeti fee 42 tunniks peatama; selle
wahe sees oli, nagu nähti, kokkutõmbunud munawalge-ollustest suurem jagu
wedelaks tagasi läinud, mida ensimide teaewuse tagajärjeks tuleb pidada.
Terwel segudise walmistamifc ajal jäi amidüle arw Vikumatatt ühesuguseks,
tuua ätikahapu-featina-olluste läbi kokkutömbawate afotliste ainete arw natuke
wähenes (linnastest tehtud segadisel on need munawalge-aineb albumosede
sarnased); tuid nende afotliste ainete arw, \ш woswori-wolframi-hapu wahel^
dufel tuttu tömbawad, suurenes märkfalt. Msfuguste afotliste ühenduste
liiti need ollused käiwab, mis woswori-wolframi-hapu waheldusel tõttu tömbawad,
ei ole wecl ära seletatud; wõib olla, et nad peptonide liigist pärit on.

B.

?ärmipeptale —

enclotriplin.

Teine proteinline ensim, niis triptinlifes sihis wäga elawalt tegew on,
asub pannis. Teda kutsutakse pärmipeptaseks, sagedasti ta — endotrwfiniks.
(ic ligemaid teateid selle eusiuii kohta saada, peame Willi järele-uurimisi ja neid
tähtsaid töösid, niida wiimasel ajal wäljasurutud pärmimahla juures — kus
peptafet alati olemas on — korda saadeti, siin aluseks wõtma.
Kui pärmirakukeseft wäljasurutud puhast mahla mõneks ajaks toafoojusesfe jäetakse, siis märgatakse selle läärijõuu ülirutulist kahanemist. Sellesama
aja sees jääb kokkutömbawate munawalge-ainete arw järjesri pisemaks ja miimaks saadakse wedelik, millel enam mingit wõimu selleks ei ole, et kääriwust
tekitada eht ülesfoendufe juures endas sifaldawaid munawalge-aineid tõttu lõilimata lasta loöits: alles pärast keetmist, kui temast pärmirakukesest wäljasurutud utahlast toit wefi auruna ära lahtunud on, auuab ta tubli korra
kristaliseeritud olekus olewaib muuawalge-olluste lahutuse saadusi — leizini
ja tirosini. Mahlas üfuwate munawalge-olluste ja nendega seltsis ta piirituse
tekitaja eusiiui — syniase — lahuws sünnib just nõndasamuti, nagu see lriptiulisel seedimisel sundima peats. Selle lahutuse tegeliku agentina — waheasjactjajana — ilmub nimetatud pärmi-ensim, millele Heret ja Horu endo»ripfin nimeks ünbsiwad. Et endotripfin fymaset lahutama wäle on, siis peitusai selles mõnda aega äpardus, et paljudel uurijatel õnneks ei läinud
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nõndasugust pärmimahla saada, mii kääriwuft oleks tekitanud. Katsed, mida
Berlinis käärimiso-iastitudis toime pandi, näitasiwad, et symasc lagunemist
pioteinlife-ensimi läbi ta elawas siälulirükukeses ette müa wõib. Nende kahe
ensimi edaspidisest tegewusest tu li leme siin allpool pikemalt.

III. Symate.
Diastasliste ensimide, nagn mwertase sa glykase, pärmis olemas-olemine
on jn ammust ajast saadik teada; wiimase aastasaja lõpp l^lga tõi pärmis
weel terwe rea teisa ensimisi ilnisits. See lciens andis käärimise küsimuses
tõusnud loaiclnstele lõpnotsnse, mis teemialiste waadete kasuks kaldub. Seni
walitses arwamine, et iga aine piirituseks ärakääriminc pärmi-raknkesc elnaa
kindlas sidemes seisab: ühe fnrcwus — teise surm; see oli arwamine, mida
kuulsa Pastenri paljas antoritet — isiklik hiilgus — walgustas, mil käärimise
teemia-mehanitlit teoretika alumisele astmele törjntnd oli. See umatepilt sai
aga koguni teise wärwi, kni Buchneril korda oli läinud, alumisest Näriwast
õllepärmist wäljasurutud mahla wnheldnfel segadises käärimist elule kutsuda.
.stoik niastlnoaielnsed, mis selle pääle Inglise õpetlaste poolt ilmusiwad, nagu
oleks Bnchneri tähelepandud käärimine nende pärmi-raknteste tegewusea ilmunud
mis weel surmawalt pnrnls surutud ei olnud, on nüüd lõpnliknlt ümberlükatud^
Buchneri uurimised näitandad, et dextrofe ja frnctofe alkoholiks ja söehapnks
käärimise teel ärajagnnemine muud midagi ei ole, kni ensimatline protsess,
mida ensim s y i n a s e — nagn teda õpetlane ise nimetab — alnstab.
Soendantife puhul kaotab see mahl oma tääritnise sünnitawa jonn ära;
etlctoaatliklilt soendades märkame ju 32—32,8" R. innres, et ta ennast kokkutõmbamisele seadib. Kniwatatnd olekus kannatab syinase palju kõrgciuat teniperaturat wälja, ilma et käärimise sünnitaw jõud temalt ära kaoks, kni loedelas uletns; 80—82,4" R. juures on see temal weel terwelt alal.
Wäljasllrntud mahla osakaal on:
1,032—1,052, sagedamini aga:
1И)4о—1,052; ta sisaldab endas kninn-ollnseid 8,5—14,4% layutuse-jäänufeid
1,3—2,0% ja asoti 0,82—1,75%.
Mahlast 28° R. jumes pitkamisi wett wälja aurata lastes saadakse
wiimaks tardnnnd munawalge sarnane kogu; selles oletus seisab mahla käarimise-ärataw kõlbtns kaua — terwe aasta ja üle selle — alal.
Mahla käärimise-äiatawa kõlbtuse pääle awaldab segadises olewa suhkru
arw silmapaistioalt oma mõjli: kõige paremini läks käärimine korda, kni
segadises 20—30% suhkrut *) oli, kuna wähem ehk rohkem arw suhkrut käarimisc Pääle harwasti mõjus.
1 gr. kuiwatatitd mahla -4- 7 eern. wett -4- 0,07 eern. totnoli andsiwad
18у 2 ° R. temperatura juures säehapnt i
1) Katcsd on pilliroo-suhlntga tehtud.
4

24 tunni
järel.
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Mil pilliroo-suhtrut seqadisele juurde pandi:
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Need katsed selgitawad nteilc, mispärast segadisel ta llva-rauimu suureudamisega Ea käärimise - Wlbtus teatawal arwul suurenes. R o h k e suhkru-a rш k a i t s e b sy m a s e i P ä tш i m ahlas a ju w a o r o t e i n l i s e e n s i m i
( e n d o t r i p s i n i ) h ä w i t a w a t e g e w u s e eost. Esimese 8 tunni jootjul
andsiwad nörka-wõitu fegadised sbehaput wõrdlemisi palju; silmapaistew m
fegabife käärimise juures, et alles HÜifemal pärmimahla tegewusel suhkru rohkus
oma meeldiwat mõju näitab. Nõrgemates (lahjemates) suhkm-fegabistes lõpeb
käärimine sellepärast lvarem ara, et fyinase endotripsini poolt, mis rammusates
segabistes jõuetu on, ärahäwitatakfe.
Käärimise - saakide suurus seisab temperarura juhtimise all. Nagu ju
öeldud, on 32,8" (R.) temperatura wee-segadistes olewale symafele surmakuulutuseks; ärakäärinud suhkru anu tõuseb madalama käärimise-temperatura juures,
kõrgema temperatura juure« waob jee, mis sellest tuleb, et temperarura tõrge«emisega ühtlasi pärmimahla käärimisejöud kahaneb.
Nagu symase, nõnda awaldawad kemialised segadiscd ta kõikide teiste
ensimide pääle oina mõju küllalt wntawalt: soolad — nagu chlor-natriumija ammoniumi-sool — asotihapu-lehelised, tuid kõige wastikmn oleks tüll chlorcalcium, tili chlor-baryum sellest oina tegewuse poolest weel ette ei jõuaks;
wosworihapu-soolad on protsessile meeldiwad ollused.
Symafe poolt elule kutsutud kääriwuse pääfaadusteks on: a l k o h o l ja
s õ e h a p u — uöndllsamasuguses fuuruse-arwus, nag» neid elawate pärmirakukestegi tegewuse läbi saadakse; nende tormal — g l y t s e r i n ja m e r e w a i g u - h a p u , niida sel tornil tüli palju wähem saab, fui neid elawate
pärmi«ratukeste tegewuse läbi harilikult saadakse. Kas need saadused suhkruwöi pärmimahla-olluste jagunemise teel tekkiwad, on tänini teadmata.
Malst, mis pärmist wälja snaMati, mõjus mitmesuguste sõeweede pääle niitniet wiisi. Wiinarnarja- ja puuwilja-fuhkui kääriwad kiiresti ja ühtlasi ära; pilliroota linnase-snhtnr langenuid ta kergesti pärmimahla mõju alla : tliid piima-fuhkur ei
lase ennast kääritada. Dextrinid ja sulaw tärklis kääriwad pärmimahlaga küllalt
ruttu ära ja ka tärklise-tliistri seas loob ra mõnda, tlligi tumedat, käärimisesälge nähtawale. Sellest näeme, etpärmimahl enbas terwe rea diastaslisi ensimisi
sisaldab, niillest nieil inwertafe ja maltüse pärmi-oüustena ju ammu tuntud on.
Tee nähtus on toaga tähtjas, sest ta tõendab, et pärm, »lillest mahla
wälja suruti, endas enfima oextrinisid sisaldab, rniö ta tärklist käärimise-
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tolblistets suhkruteks muudawad; feda kimntawad ka Efftoni katsed, kus tähele
pandi, et pikaldase kaswatuse läbi pärmi sellele täielisele wiia wVib, et ta ka
dextriuisid ära käärib, ja edasi — Lintneri järeluurimistel— et ka käärimifelöuetntel pärmitsuudel — kuigi wast salaja — wõimalust an, suure-mokekülilisi
söeweesid käärima panna: iseenesest mõista, ikka inwerstonliste mfimide wahesobitllfel. M e s füstematiklik — teadus-korralik — järel-uurimine wõib mitmefugtlste föeweede pääle mõjuwast kulwra-pärmist wäljasurutud mahla tegewuse
kahta käiwate lahtiste kiifiinuste hulgale ufalbawat wastust anda, nagu näituseks, kuidas mitmesuguste pärmitoodete käärimise - kölbtnfes olew wahe sünnib
kas: а) nendes usaldawate diastasliste enfimide nntmefugufufe eht b) eiisimide
seedimise kõlbtuse! olewa wahe läbi, mille tagajärjel suure-molekülilisi söeweesid
inwerseeriwad ensimid, mil wõimalust ei olnud pärmirakukeste katte-kestast läbi
tungida, oma tegewust alles wäljafuruwd mahlas ilmutawad, wõi jälle о
selle katte-kesta mitmekesisuse paalt, mille tönn liitsamad söewee-ollufeb wast
mõne pännitöun juures rakukese katte-kestast läbi ta sisemusesse tungida wõiwad.
Meie esialgsed katsed Frobergi- ja Saatfi-töõpärmist wäljasurutud mahlaga
näitasiwad, seletab Telbrück edasi, et kni seda ära suhkrunenud ja harime
pärmiga ära kääritawale fegudifele juurde lisati, siis meski» rahuloldawalt ära
kääris, mis terwete pänni-rakutestega mitte nii mannsalt korda ei oleks läinud.
Nagu teoretikalikult, naada näitab ka praktikalikult seisukohalt symase olek
eelnimetatud endotripsini ehk pärmipeptase tahta wäga tähtjas olewat. Katsed,
mida Berlinis käärimise -institudis ette wõeti, näitasiwad, et elawas pärmirakukeses nende wastastikune feisnkard eluwõimatnse küsimusega ühenduses un.
Kuni pärm häädel oludel wiibib, peab ka endotripsin, nõuda ka fymafe,
oma tegewuses loomulikku piiri, f. o. eudotripsin töötab selles toidufegabifes
fifaldawaib aineid, milles parmgi asub, ämber: niipea, kni olud kihamaks
lähewad, nagu näituseks, mil pärm, nii ütelda, nälgib, ilmub korraga nende
mõlemate enfimide keskele wastik-olu : nad wõitlewad wast pärmi-rakukese sisemise
ueremehe-wõimu pärast, kuni wiimaks wõitluse! jämedam ots mcrmasti selle waen»iikn paale pihku jääb, kummale poolele lvõitblse-aegne temperatnm elukohasenl an.
Ali ä d a l te m p e r a t u ra o n sl) m a se 1 e m e e l d i w : I 2° (R.)
temperat»ra juures alalhoietawast õllest saadad prefspärm näitab päew-päewalt
symase-ritkamaks minewat, nagu seda pärmi enese käärimise-kõllnnse kõrgenemisest
ära tuuda wõib. Delbrücki katsed, mida ta Lange, Шпщ ja Haimanui
seltsis ette wõttis, näitasiwad, et eeltähendatud temsieratura juures alachoietawa
pärmi käärimise-kõlblik omadus ">-dal päewal oma kõige kõrgemale tipule
jõuab, kuhu siis 7*U päewaks liikumatult peatama jääb, ща pääle selle algab
tohe wähjakäiku pääle ja jõuab 24 päewa jooksul nii kaugele tagasi, et temast
weel ainult ' .. järel au. Pärmil, mida 5—6° R. reiuoeratura juures alal
h õieti, hakkav käärimisejõud 12 päewa pärast kahanema ja 24 päewa järel,
ikka katse algnsepäeumst pääle arwatud, oli sellest ainult weel ' ,, järel: aga
14—15° R. temperatura juures alalhoidmine huwitab spmaset weel rutem —
8 päewa pärast pääle katse alustamist oli pärm stpnasest päris lage ; 22—23° R.
temperarura juures häwmes pärmilt käärimise-kõlbtus ju kolmandal päewa!
snntnts ära ja pärm ise läks nõndasama wedelM, uagu see eelmisel katsel
14—15° R. tempera iura suures kaheksandal päewal sündis. Endotripsin, kni
ta inund toiduained kaotanud on, asub pärmi-rakukese enese muuaioalge-olluste
kallale, augastab kõigepäält loastupidamises nõrgemad sumused ära ja selle
4*
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järel lõhestab, lahutab jn rikub rakukese piotopülsmat, mille tõttu orgMisimifcle, kes teda endal toiduolluste assimilatiorri (eelpurennfe eht -seedimise)
toimetajana pidas, surm tuleb.
Just selle cndotripsiui häwitawa tegewuse läbi ilmub pärmi alalhoidmise
juures ta mahla käärimife-iöuu mtuline kahanemine. Kuid symafet niisuguse
ärahäwituse eest tonvale hoida, ci ole mitte raske ülesanne, km aga endotripsini jaoks paras jagu toidu-ainet pärmisse nöutatakse: tana-mnnmoalge,
peptonide j . t. sarnaste ainete juurdelisamise läbi hoitakse Vige hölpsammi.
wäljasurutud pärmimahla käärimise-kölbtuft alal.
Eelpool toodud arwnd näitawad meile, et pärmi alalhoidmise jnures
proteinlife ensimi ärahäwitawar tegewust just temperäturü kõrgel seismine toetab;
selle wastu aga kaitseb temperatura madalal seismine symafet ja toob weel
pärmile, mis oma alalhoidmise ajal kõrge temperatura pärast oma syniase-aincsi
mõne jao kaotannd oli, tema käärimise-jõun tagasi. Symasele wõib ta alalseiswust ka sel teel nõutada, et talle tugewat suhkrutoitu antakse, sest et see
renia ära kahanewat jõudu alatasa kosutab. Olgu näituseks: Pärmini ah l, mis
mnidn ju lühikese aja sees oma fuhrru-lahutawü jõuu ära kaotauud oleks, kni
talle mitte 75 protsendi osa (arwatud ta oma kehakogu järel) ioees wedelaks
sulatatud pilliroo-suhkiut juurde ei oleks lisatud, hoidis tua-temperatnra
jnnres terwe nädala-päcwad, aga jää pääl isegi poole kuu-aega, oma käärimisejõudu muutmatalt alal. See nähtus seletab weel, mispärast pärminiahl patsudes
snhkrn-segadistcs tüsedamat tegewust awaldab kui nõrkades snhkni-segadistes.
Delbrücki ja ta kaas-uurijate eelnimetatud katsete kõrwal eraldas Lange
lnitmesngnsel käärimise-stadinmil —astine-järgnl — pärmiwurri abil kääriwast
wirrest pärmi-rakukesed wälja ja selle jnures leidis ta (mis endistele arwamistele
õtse wastündiks ou), et kääriwüs wirres käärimise-jõnu т а х і т ш п <kõige
suurem arw) mitte pärmi siginemise lõpnl katte ci tule, umid jnst siis, kni wirre
kõige ägedamal käärimisc-järgnl on. Hiljcmini kinnitas Büchner oma nnrimiste
järel seda leidust tõeks.

IV. ja V. Oxydafed ja lypafed.
Neid ensimidc seltsa on alles wähe nüritud, uagu ei oleksgi ueil organlise^
elus mingit snnrcmat tähtsust. Neude kahe nimepidi tnntud ensimi tegeionv
on nii üksikute loiinapõletuse-protsesside kohta tänini selguseta.
O x y d a s c d — cusimid, mis hapnitkn cdasi kannawad — etendawad
wististi pärmi-ratntcstcs toidu-ailtcte seedimise-protsessil pää-osa. Grysil läks
korda uäidata, et ueid elawas pärmi-ratnkescs olemas on. Neid leidub kartnlis
ja wiljatcrades, nii alallundmise- kni ta kaswamise-ajal.
Lypased — ensimid, mis raswa-olluseib lahntalvad — lahlltaload raswa
glytserinits ja rasloahapnks. Hallitnse-seenetestcs tunti ju amulugi liõndasuguseid cnsimisi olewat, kuid pärmis sai nende olemas-olcmist õpetlane Lar
alles hilja aja eest tundma. Wõib olla, et sel teel ehk glytserini tekkimisewõimalus käärimise-saadnste sekka ära seletatakse. Scda arwamist tõttawad
Buchneri tähelepanekud, et käärimisel, mida wäljasurittud mahl tegewusesse
kutsub, glytserini tekkimine oma soodu kaasas käib; nähtawast! lähewad lypased
pärmi surumise juures uiäljasurutud mahlaks, mis eneses tahtlematalt ka
raswa-ullllseid sisaldab.

>—*ае*—^

11. Organifeeritud fermentid.
( K i n d l ä k u j u l i sсd kä ä r i n t i s e - w a h e u d i k и b.)
Wunapölewfes ci ole organiseeritud fcnncntibel mitte sugugi wähem
tähtsust, fui eelmistel — ensimidel; nagu eelmisedgi, nõnda on ' ka nemad
asja wahelt-ajajad; wahe on ai milt fettes, et nad wimapõlctusclt teistsuguseid
saadusi wastu wõtawad ja ka tagasi annawad, kui eelmised.
Organiseerituid sermenta iaotame kahte pääseltsi: a) s u h k r u s e e n e k e s e d — saccharomycetes — ja b) p u d e | с с u e k e s e d — schyzomycetes.

Я.

5uhkrufecnekefed

—

saccharomycetes.

Nagu teada, jagnueb wiinamoosis*), öllewirrcs ja loiiuapõletllse-segadises,
mil nad kääriwas oletus on, suhkuv ühte soodu — itta piirituseks ja söehapuks; käärimise-protsessi lõpukorral kogub aga wedeliku pinnale ehk riista
põhja Pääle walwakas patsutord, mis pisikestest, paljale silmale nägemata rakukestest koos seisab, millele rahwas oinalt poolt uilneks on andnud: p ä l m ehk
k ö st, teadlased aga — saccharomycetes.
.Stui meie pärmist pikemalt rääkida sovwime, peame mõne sõna ka kääriinise areuewusest jutustama, sest et kääritpus pannile ta elntüsimnsena
tähti* on.
Ioowastawate jookide walmiswse algus on loanast hallist ajast pärit,
eht tüll kääriwusesi ja selle üksikutest saadustest siis alles wähe teati samases
mõttes rääkida ehk kirjeldada, mida meie teadusliseks mõifjime nimetaba. Esimesena, kes käärimiseteel pää-snadnse — pürtinse (spiritus vini) —ette tõi m
alchimist2) Wassilius Valentin. Van-Helmont, tuutud XVII. aastasaja oilu^
readlaue, tähendas, et söehapu tetkimiue kääriwuse pnhul looinnlik nähtns on;
seesamaue tiidinemata uurija põhjendas weel anoanüst, et kääriwuse alusta1) Puruks surutud wiinamarja-segu.
2) Alchimist — rullateadlane; wanasti oli üks sall ollusteadlasi, les leemia-teet
pülidsiwad k u l d a luua, mis wüimatu näikse olewat, sest et tuld ise Ш neist alaollustest
on, mida keemia m i t t e sünnitada ei wõi.
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mtfcfö iseäralikku fevmcutum'it — äratajat — tingimata tarwis on. Alles
L8S6. aastal fai pin nii loomus Prantsuse õpetlase Kanjarche-Latur'i ja ühtlasi
ka Satsa õpetlase Schwan'i uurimiste läbi lõpulikult selgeks, selle pääle waatamata, et Liblich ja teised teadlased pärmi korrakinbla loomuse kohta oma
kahtlust awaldasiwad. Kuna Kanzar-de-3atur ja Schwan päi nii elutegewusega
ühenduses olewaid käärimise-ilmutusi ilma ette tõiwad, ei leppinud Liblich selle
nähtllseaa tottn, waid jäi oma iseanvainise juurde, irngu oleks fim harilise
keemialitu jagunewusega tegemist ~— lahutusega — mida ka lihtsad kehad
»võida köida saata. Warsti pääle selle, igasugusest kahtlustusest Vrgemal, nim
nistas Vasteur pärmil korraliku loomuse olemas-olemise tõeks. Zelle õpetlafc uurunised awasiwad saladuse: pann elab, sigineb ja kaswab just nõndasamuti, nagu iga teinegi taim. Zelle leidusega oliwad Liblichi wastuwaielused
oina tähtsuse lõpulikult kaotanud. Lellest ajust pääle waadeldi kääriwust kui
nähtust, mida üksnes elaw pärmi-iakuke, ehk teise sõnaga, elaw loodus, wõida
nähtawale tuua, sest et käänwnsel mingit otsekohest ühtlust lihtsa ollusteadliku
protsessiga ei olla. Weel hilja ajani hoidis see waatepunkt kõikide pilku enda
pääl ja leidis palju uskujaid. Traube ja Happe-Seileri ettepandud enfimatlinc
teoretika, et pärmi-rakukefes afuwa ensimi tegewuse! suhkur piirituseks ja säehapuks muutub, ei leidnud poolehoidjaid, sest näitlikkude katsete waral ei olnud
ta tõsidust weel selgeks tehtud. Jah, alles wiimasel ajal, nagu eelpool ju
kuulsime, läks Buchneril korda, nende kahe wiimati nimetatud õpetlaste arwaiiiisele kindlat alust anda i ta wendas näitlikult katseteel, kuna ta elawa
pärmi-rakukese seest wäljasurutud l ) mahlaga suhkru-ainetes kääriwust tekitanud
oli, et käüriwuseks mitte pärmi-rakukefe emtegewuft ennast, tüll aga selle saadust — symaset — tarwis on. Sellega ühtlasi oli weel ära näidatud, et mitte
üksi Träubel ja Hoppe-Selleril, waid ka Liblichil täis õigus oli, kni ta arwas,
et siin ainult lihtsa ollusteadliku protsessiga tegemist DII. Rii siis jääb meie
teada fee mõte makswaks, e t p ä r m i s e o n k a n d n e, a g a t a s li a d u s —
s y m a s e — õ t s e ! о h ene kä ä r i m i s e t e k i t a j a.
Nnud teanle, iilis ajast saadik pärmi wmmpõletuses tarwiwsele wõeti,
eht õigemini öelda, »lil pärmi abil piiritust walmistama hakati, ja niis
tähtsus pärmil wiiuapõletuse kohta on. 3a sellepärast wõime oma pooleli
jäänud kirjelduse juurde tagasi astuda.
Pärmid, mida knll mitmest käärimast segadisesi üksteisest eraldatult saadi,
oliwad siisgi onni suguluse poolest üksteisele täied hõimlased ja wäga sarnased;
üksnes nende wälispidifufe ja tegewuse järel wõidi neile wahet teha. Pandi
tähele, et pärm, mida õllcwirre käänwnsel saadi, wiinapõletuse mestide täielikumaks arakääriniisets weel palju soowida jättis, ja ümberpöördult: wiinapõletilse-pärniiga on wsnnatu hääd ja kestwat õllit saada.
Sellepärast tehti siis tegelitnlt wahet: o l l e p ä r m i, w i i n a p a r m i ja
w i i n a p о i с 111 s e - p ä rm i wahel.
K M neid kolme seltsi pärmisid läbi uurides leidis teadus nende sugulufts nõnda palju ühist olewat, et lieid kõiki ilma pikema lälnilnriiniseta
Üleüldise — snhkruseente (saccharomycetes) — nimetuse alla asetada wõidi.
1) Wäljasurumist toimetati weepressiga nünda tiheda filtri läbi, et pärmi-ratnleslel
filtrist eluga läbipääsemine wõimatu oli - tiuginiatalt purustati nad ära.
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•Siuna Hansen olle- ja Xclbrücf wimapõletuse-pärmi ligemalt järel tuttis,
nilhrnib nad mõlemad otsnfele, et пеш esimene, nõnda ka wiimane felts pärmi,
selle pääle waatamata, ei nad üksteisele wäga sarnased näitawad olewat —
ameti kumbgi nendest wee! mitmest tsetõuust koos seisab, „ülle! igaühel oma
iselaadi loomus on.

pärmi-rakukele keha fuurus ja

kuju.

Sõna pann on nimeks terwete kogule, mis äralugemata iseseiswaa seenekeste hulgast koos seisad; iga seent nimetatakse lihtsalt pärmi-iarukeseks
sellepärast, et m wäike, weel kohasemalt belda: päris tibi-pisike LM. See rakule
un oma keha wälimise kuju poolest ümarguse eht pikerguse põie laadi, mida
cellulose-ollusest õhuke, knid winske test katab; katte-kesta all peitub tibi-tcrakestest koosseisew ja eneses asoti-sifalbaw õõnes kogu, unda teadlased p r o t o p l a s m a k s — sisuks — kutsuwad. Kui meie pärmi-ratntest niisuguse
mikroskopi <s»nrendamise-tlaasi> lädi silmitseme, mis tema fehntoiiii suurust meie
silinadele kckge wähem 800 korda suurendatult kujutab, siis ülles aimame, et
ta peaaegu eht täiesti niisama palju pinnarnnmi enda alla wõtab, tni katseworan uks ruut, mis terwe rnnt-millimeetrit fuur; selle järele sõname otsusele,
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et päimi-rükukese diametei stäbimööt) umbes \Ш)—1/іооо mNimeetrit pikk он.
Pärmi-rakukefe fübapunktis paistab walge kuulifarnane іющи* olewat, mis
mahla täis on: seda walget рш\Ш nimetatakse vahlum'iks — nmmi-tühjufeks.
Niisuguseid ruunntühjusech wõib pärmi-rakukeses pääle ähe weel mitu olla.

?ärmi elutegewu5.
Pärmi otsekoheseks elutegewufeks tuleb ta rada alalhoidwuft pidada, mi:^
toidu ja sigibuie waral sünnib: selle juures jääb suhkru-piiriwsets ja söchapugaasiks muutmine mam Vrwauseks asjaks.
Siia ajaui ei ole teadusel weel korda läiniib seda Wpuotsuölitult selgeks
teha, tas snhkru-piiiitusets ja föehapuks jagunemim pärmi-ratukese sisikonnas
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sünnib wõi mestis, mille fees ta isegi asub? Wõib siisgi üsna kindlasti arwata,
et piiritus muud midagi ci ole, kui pärmi-mkukes« excerment — roja eht
wäljaheidet — sest pärmi-rakukeses asuwad, nagu eehwol kuulsime, seedimist
sünnitawad ollused, ja päälegi leiti, et Näriwas mesM piirituse suurema arwu
kogumine pärmi edasi-siginemast takistab, f. o., et piiritus pärmile ta еЫедеwufes iiõiidasltiuati kahjulik udus on, nagu loomadele nende Mm loomulikud
wäljaheitebgi.
Meskis, kus pääle 5 % piiritust sees, jääl, pärmil sigidns seisma, tuua
suhkrul jagunemise-prorsess edasi kestab; tõuseb aga piirituse arw iitc*fi* üle
tO%, ähwardab wiimnegi seisma jääda.
Pärm sigineb kahel wiisil: kas enda ^ v ä l i s p i d i s e p u n g u e m i s e ,
ehk s e e * P i d i ) e id u t e k k i ni i s e läbi. Esimesel wiisil siginemine tekkib, kui
pärm kääritama* aines — õllewirres eht wiinapõletuse mestis — asub; teisel
wiisil siginemine sünnib, tni pärmil silhtrli-allnse pinnal hõljnwa öhnga takkapnntumist on.
P ü n g n e m i s e käik on järgmine: Emarakukese pinnalt, ükskõik kus
kohalt, plihkneb pisike kühm nähtawale, mis, kui ta ennast plasmat') täi* wõtnud
011, aegapidi oma keha-sarnadufe poolest emale järele kippuma
Jmkkiib. ©еЯешфе see* aga
kaswab emarakukesel ta awadnse ääres olew katte-kest kardkorralt enam za enam koomale, kuni see wiimaks tütre
ema tu Ije) г nagu lõngaga ära
lõikab. Urutihn /uhtub, et nii-

pea, tni iiks rakuke ema küljest
ära pudeneb, teine pisikese kiihmuna just selle asemete asub;
see tuleb wist küll sellest, et
emarakukese awadusel olew katte-kest alles õrn ja järelandlik
on, pääle selle wõib iga teine
kühm, mis emarakukese piunale ilmub, emarakukeseks eneseks'saada ja edasi sigineda.
Korralikul elutingimisel wõid
emarakukesel *2—8 tunni aja
sees teine, ja jälle sellesama
aja see* jn tolma* j . n. e. № 15. Saccharomyces ee revisiae (Meuein järel).
tütrerakuke sündida, üle*ka*- Pänni-rattllcsrd sissiduse-ajajärgul: а. Ь, c, — 3000
waba ja sigidnseküpseks saada. foxba jimmibatult; g ja 6 — 2000 ja h — 1000 torba
Näitnsets.' kuna eniaraknke ise piuvenbatnlt; walgeb pnnktib on Uatnmn'id : е jn f
näitab rafufefe sisikonnas ibube teffimift.
kolmat tütart süle* kannab,
on ta esimesel tütrel jn teine ja teisel tütrel jn esimene tütar käe*. Sellega
olek* sii* meie kõne* olew emaraknke — sellepääle waatamata, et ta ise ikka
x

) Taime weri — mahl.
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täies figibufe-eas seisab —• wanaema, kui mitte esimese tütre esimene tütar oma
esimese tütrega perekonda suurendanud ei oleks, mille läbi la ise jn wanaenrnn'ma atiu-astmel seisab. Sellega on selg« ja arnsaadaw, miks parm nii
ruttu sigineb, et muue tunni jooksul kümned uued fugupöbved ilmsile t»leinad.
Kuna meski käärides sagedasti liigub, puistatakse rakukesed üksteise küljest
lahti, aga waiksema käärimise juures jaamad rakukesed ühte tognssc, mis
wiimaks uüiltamarja kobaratena roatja näeioad.
Pärmi figidufe-kiiruse uurimisel leidis Rasmus Pederfen, et 24 tunni
wälwfel fegadifes l 00 emaratukefest siginenud o l i :
4° R temperatnra juures 225 noort
476 „
11°
18°
1206 „
22 5°
1759 „
27«
639 „
LOO

rakukest
„
n
n

Eelmiste armude waral wöib ära tähendada, et uus põlw pärmi-ratuteii
tekki l,:
4°
R. tempe ratura zuures 20 tunni wältuse
Ll°
„
„ Ю1/* *
„
18°
„
„
„
в і »
51 /
22' 2°
I»
84° "
Kuid peab lveel tähendama, et pärun-rakuke ainult siis selles ollnses, uhu
meie ta panime, oriskesri elada ja sigineda wöib, kui sääl tarwiline ar J neid
aineid olemas on, mis tema elutegewuft ülewal pidada ja selleks kõ likka
elementa anda slindawad.
Pärmile wöiwad ta kosutamaks toidu-aineks kõige paalt wees jagunewad
afotlised linkehad — amidid, peptonid jne. — olla ja nende järel weel mõned
mineral-foolad, iseäranis wosworhapu-fool. Aines, mis nendest ollustest rikas,
on pärmi kasw ja sigidns wbimukas, ta küarünisekäik korralik: knid sääl, kus
toidn-ollnstest nappus, on ka pärmi kasto kidnr \a käärimisekäik unine. Pätini
kaswukiirust juhib temperatnra: nagu tabelist näeme, on 22—2;$° R. selleks
kõige kohasem.
' Pärmi-rakukese eluiga ei ole mitte pikk. Bakuumis sisaldan' selge wedelik
tõmbub kord-korralt wmedamats, katte-keft läheb paksemaks ja kisub krimpsu —
rakukesele ligineb surm.

Рагті-tõuudc foetus.
Nagu iga elawat oletan st, nõnda wöib ta pärmi wälimiste olude wastu
kesttoamaks harjntada. Kui pärmi lihe ja sellesama toidn-ollnsega kaswatatakse,
ilma et temale wühete wahel teistsugust toittl antakse, harjab pärm wmnaks Ще
toidn-ollnsega nõnda ära, et ta teist ollust esiotsa naljalt ei taha omaks toõtta.
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urnid ennemini nälgib: aegapidi aga ümardub ta übest toidu-ollusest ära ja
nwtab tcifc oma toiduks wastu, mille järele ta sigmennne oma loomulikku
ftfifn läheb.
Sellel loomulisel alusel põhjenebgi kunftpärmide soetus, mis tahte wiffi
sünnib: kas p u h t a t õ u u a r e n d il s e g a ehk f u ustl i ku k o g ll m i f e g a.

Tutwustame endid nende soetuse-wnsiga natuke.

Puhta

pärmi-töuu

arendus.

Eelpool kuulsime, ei Delbrück, tuua ta miinapoletamise siärmi-raktusib
uuris, neid mitmesse tõuusse eraldas, millest meile kõige wttawam tõug № II.
on, mille tähtsus mitte üksnes ta iseäralises käärimise - wõimus, ward weel
enam selles tükis seisab, et seda tõugu pärmirakud eudid hõlpsasti kõrwüliste
fermmtide mõju alla ei anna.
Puhta tõuu pärmi saadakse selle tarbeks walmistatud iseäraliste aparaüde
abil järgulisel luiisil:
Mõnest kõlblikumast pärmi-feltsist otsitakse suurendamise-klaasi abil ellipriske rakuke wälja ja pandakse see söögi-selatini pääle. On ta mõni aeg
sääl olnud, näeb j,l palja silmagagi, et selatini pääle terwe kübar pärmi
siginenud on. Seda kobarat pandakse nüüd Pasteuri tulpi'), mis puhast

kurnatud allem irret täis on. Pärmikobar hakkab siin siginema ja tekitab jn
tllbli arwu rakukesi, mis kõik ühest ainsast pärit on — sest et nad tõik ühest
ainsamast rakukesest uu tettirnid — ja sellepärast kutsutaksegi seda rakukeste
kogu. puhtaks töuu-pärmiks eht puhtaks kultur-pärmiks, lihtsalt ka kulwr-pärmiks.
Kui knltnr-pärmi suuremal hulgal saada tahetakse, siis kallatakse teda
Püsteuri kulbist ühe selle lahase aparadi sisse ja lisatakse toiduainet juurde.
1)

Toe riist он Pasteuri wäljainõeldud.

(il)

Ehk see talitus tseenefeft küll
üsna lihtne on, jääb ta siisgi
ennem laboratorillmi, kui tepc-

liku wiinapölewse asjaks, sest
et niisuguse õhukindla aparadi
ja selle kõrwaliste abiriistade
nõutamine oma jagu kubt
teeks; kuid selle wastu on
teine lihtsani wiis meite küllalt
nii tähtis ja otstarbekohane,
et temast pikemalt гШіЬп

maksab.

№ 18. Haiifem-aparat puhta pärmitõuu kaswatamiseks.

Kunftpärmi Kogumine.
See pärmi-nõntanlise wii? põhjeneb sellel alusel, et pärmile ta ligiduse
jn kaswamise ajal üksnes neid ni trui id emadeks järele jätta püütakse, mis
wälimisele mõjndnsele wastupidawamad oleksiwad, mille innres emapärmi
jaoks määratlid pärmis tõik nõrgemad rakukesed iseenesest ära häwitada
lastakse. Mifugufeks pärmitõuu paranduse wiisiks unub Hesse ja Hekke poolt
tarwitusele wõetud rawitfust lugeda, mis järgmiselt sünnib.' Pärmi hästi paksus
(25—2(5° suhkrut) segu di ses kaswatada ja sellest wõetud ema nnnmalikult
palju (kuni 3° ehk 2,5° Bai.) ära käärida lasta, mille tagajärjel üksnes need
ratiltesed järele jääwad, millest käärimise puhul tõnoalised ollused «piiritus ja
oakteriad) jagu ei saanud. Nii siis saadakse ema, luis kõigepäält ise hästi
toastupidato on ja millel ta weel wõimalus on enda sarnaseid järeltnlijaid
sigitada, „kiudas känd, nõuda wõsu": see wanasõnu täib pärmi kohta wäga õieti.
Katsed näitasiwad, et km tultiweeritud ^) pärmi mistahes teist seltsi
pärmiga segamini segudises emaks antakse, siis leidub mõne aja järele, et kultiweeritud pärnii-raknkesed enestest nõrgemad — knltiweerimatad — pärmi-rakukesed ära lämmatanud on, ise aga sigiueniad ikka täie jöuuga edasi. Wiimati,
tuua mesti täies jõuus käärimas on, jääwad tultiweeritud pärmi-ratud elusse,
aga teised, walimiste olude wastu nõrgemad, saawad õtsa. ©ellel uüisil
puhastab, nagu näeme, tõliupärm ise endale elamiseks teed, ega lase hõlpsasti
teisa pärmisid — ja weel wähem bakteraid — meskisse tekkida.
Müusche ja Auerbach leidsiioad selle järele, kui uad ineskist, kuhu alguses
2 jagu II. tõuu- ja I jagu >tahul-pärulist tääri-emaua sissepandnd, seitsineildat
korda ema lootsiwad, et mestis üksnes II. tõuu pärmist sigmellnd rakukesed asusiwad,
tuna ^ahm-pär>ili rakud jäljetult ära kadunud oliwad.
Sellesama wiisi hulla tulewad ta need rawitsennse-wiisid arwata, mis
weela li-, piuna- ja teiste bappude kaitsekaswatuse alusel seisawad.
Wiinapõletlises üleüldiselt tarwitnsele wõetud liht pärm (wiina- ehk presspärm> suudab üksnes maltoset, mil see bextroseks ümber mnntnb, käärima
1) Metsikust olekust kaswatamiseteel wälja haritud.

»)1

ärataba. Kultur-pännid aga, nagu kuulsime, jccksüwad ju malto-dextrmi —
iihe astme jagu dextwseft kaugem» ulewat suhkur: — piirituseks ja söehapugaasiks ära käärida lasta, tuid kaugemale ci ulata nendegi käärlmise-jõud; ise
asi siis, kui meskis nõuda palju diastaset olemas on, et see oextrmifib korrast
käärimise lõpu eol maltoseks ümber muuta jõuab.
Niisugust pärmi, mis otsekohe dextrmisid ära käärida oleks wöinud,
ei tuutud weel hilja aegu mitte. Selle pärmi leiduse eest tuleb teadusel
kuulsale Saksa maadereis'ijale major Wissmann'Ne tänu anda. See reisija
läkitasJ Berlini katsejaama imeasjana pool pudelit Ida-Afrika neegnte poolt
darist ) lvalmistatild õlut, mida neegrid ise poiube'ts kutsuwab.
Pudelipõhja päälc walguuud paksu suureudamise-tlaasi abil uurides leidis
Lintner muu seas pikergust pärmi-ratta olewat. Rotenbach rawitjes, kaswatas
ja uuris seda pärmi —• pombc't — hoolega edasi. Tema uurimised awasiwad
pombe saladuse, et see pärm mitte üksnes tüsedat täärüuust ei ärata, maid ka
dextrmisid ära kääritada loöib.
Pombe-pärmi käarijõuu takseerimiseks wõeti li. tõuu Pärmi mõrdlusets appi;
selle jaoks waluliötatud 2 segadisest jaotati kolmas fegadis juurde, nii et
esimesesse segadisesse üksi li. tõuu pärmist, teisesse — pombe-pärmist, ja
kolmandasse — II. tõuu- ja pombe-pärmist kokku tarwilme ema jäi, nagu seda
allseiseio tabel näitab:
Emaks oti wõctud:

g ^

5

да

5

'о >о

Ä

• °

24° suhkrust jäi käärimata 3,5° -2,2° 0,8°
•>8°
.
6,0" 3,8°
1,4"
Nende katsete tagajärgedel wõits arwata, et ema, mis II. tõuu ja pombepärmist kokku pandi, wnnapõletufes kõige kohasem pärm on, sest et fegabifed
selle segu-pärmiga tõiqe rahuloldawamalt ära käärisiwad, tui mitte ootamatalt
takistus ette ei 'oleks tulnud: kui sellest sugu-pärmist kolmat korda ema wõeti,
leiti, et mestis pombe-pärmi rakka mam olemas ei olnudgi —ll. tõuu pärmirakud oliwad Aiwõimu enda tätte saanud.
Pombe-pärm ou käärimisel pikaline, pätsude mestide ärakääritamifeks
tanoitab ta kuni 90 tundi aega, armastab käärimiseks tõrget (25° R. ümber)
temperaturat ja on kaitsehapu mõju wäljakannatamiseks ise wäga hell; sulahaput (плавиковую кислоту — Flußsäure) wihlab ta suriuarohuua. ' Tema
käärimise juures tekkib piimahaput loõrdlenurlt wühe.
Allseisew pilt (№ 19) kujutab 1200 korda sirnreudatult mitmest käärimiseajajärgust pärit olewaid pombe-pärmi rakka.
Tähendame weel, et Hollaudimaal Teisti liunas oleum pärmiiuabritn
direktor Dr. Beieriut iihe uue pärmitöuu tuäljakaswatauud ou, millele ta
Saccharomyces octosporus — lolme-iduliue suhkrufeen — uimeks audis; fee
1) Dari on meie Hirse (prossa) sarnane trnli.
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pilrmiwng näib mitmes tutis pombe-pürmi taoline olewat, selles liga tundub
wahe, et га meskit rutemini ära fääritcibn w3lb, ega walimiste mõjude wasi«
ist nii õrn « ale kui pombo-pürm. Nõndasama tubli käärimife-jõud «m
Lo^os'e pärnn-töuul.
Sellega oleme need pärmifiginemise
wiisid ära seletanud, mis w i i l i s p i d i f e p u n g n еm ise teel sünniwad, ja nüüd waatame, kuidas pann
f e e s p i d i se i b u t e f f i m i s e läbi
sigineb.
Wahetpidamata õhuga kokku puutudes jaguneb pärmi-rakukfe fifebus
mitmeks isetütiks, selle järel tekkib igale
tükile oma katte-kest pääle, ju nad
sünniwad emarakukefe katte-kesta Щtenia, mis läbi nad palio isefeiswatew,
uuteks emaraknkestels saawad.
№ 19. Pombc-pörm. (SchyzomycetesY

№ 20. Pärmi sia. idus la rakukestes ibutekkimife läbi.

Kui neid emarakukefi käärimise-külblikusse wedelikusfe pandakse, siis
tuksuwad rakukeses elutsema tärganud idud üles ja selle tagajärjel puudub
eiuarakukeselt ta katte-kest lõhki ja noored rakukesed hakkawad puuguemise teel
edaii siginema.
Lspuks tähendame, et wiinapöletufes wee! üts ifefelts pärmi ette
tuleb, mida ennemalt lihtsaks käänmife-hallitufeks eht winaks peeti, sest et
teda üksnes waiksel, äratääriuud wedeliku pinnal ja säälgi ainult hmwasti
nähtawale tuleb. Kuulus Mrimise-olu-wndja <ih. Hansen seletab, et see
wina muud midagi pole, kui ise-pärmifelts.

B. ?uäeleenekelecl — schyzornycetes.
Ülilaialisest pudeseeute liigist on wiinapõletufele ainult mõned sermendid
tähtsad, ju needgi laastikust küljest, f. o. nad mbjmaad wimaMetuse
pääle kahjuliselt' nende seast on üksnes piima-käärimise-ärakaja teatama
punktini tähtjas.

i. Piima-häärimife-ärataja — fermentum ehk batsillus — он oma
wäljanägemise poolest äiakuiwcmub kuuse- d)t Kldaka-okka sarnane pisielutas;
m kehs pikkus ulatab tiiui 2 mikromillüneetrini. ') Sellel fermentide
seltsil on niiti! tõugu (Baeterium laectis — Pasteur, Pediocoecus accidilaectici — Lmtner, Bacillus aeidificaus long. — Latar) olemas, millest ühed
leatawatel oludel teistest omasugustest tuammiimd on ja üliwöimu enda kijes
pemoad. See ferment sigineb fuhkrMfegadtstes idudest, mis ßhuriigift pärit
on. Oma elutegelvufes muudab tn suhtru-olllist piimaliapnts: seda mnntumist
lawatseb ollusteadus järgmise formulaga:
Ca »18 0 e

=

i jagu wiinamarja-suhkurt.

2 C 8 H (i 0 8

2 osa piimahapnt.

Etpiiniahapu-ferment enda siginemiseks ahnst hapnikn-ollust (0) ci tanvitfe,
ßis arwatakse selle järel teda anaerobide — ummusruumi pisielukate — hulka!
Mitte üksnes Khuft saadud alg-idu läbi,
urnid weel enda täiskaswanud teha pudennnife
Nüteldninise) teel sigineb see batsillilt edasi.
Kattemiste kohtadelt hakkab teha kuiwama, kuiwab
ja kisub iseennast toi niidiga itta enam taamale
— sünnitab järgud: järgud pudenewad üksteisest
lahti ja lgast järgust saab uus ema-batstllus.
Kõige lopsakamalt kaswawad ja kiiremini
figillewad need batsillnsed :\:\—40° R. temperatura juure«; 33° R. soojus meeldib iseäranis
Pediocoecus ас. ІаесисГІе. Need fennendid kannatawad ta kõrgemat temperaturat urnljri; 54—ч>5°
R. kuumuses ei ale nende elntfeinine weel täiesti № 21. Pnmabaput tekitaja
ära häwitatud, niis wast alles 60—64° R.
baMus.
juures sünnib.
Neil on tubli täärimise-jõub: korralise temperatura juures wõib ta 6
»unni jooksul segudises 2"., linnase-fuhkiAt viimahaputs innuta. Mneralhapud, iseäraitis weewli- ja ka sula-hapu, mõjuwad »ende elutegewuse pääle
wastikult; uiil segudises ju 0,04"/« weewli- eht kõigest 0,001°/,, snla-hapnt an,
он ka piimahapu batsillused täiesti surmatud.
Et piima-käärimise pisielukad iseenesest pärmile wasükumaid käärimisewahenditta »ahta õgiwad ja »nt ollust — piimahapm — refitaunid, mis
wiimseid siginemast takistab, sii^ on nad wiinapöletuses kaitsewahendiküna
tallalt nõnda tähtsad, et ^aefanl neid ligemalt tundma õppida maksis. Ta
uuris ja leidis, et bacillus aeidificaus longissirnus wiinap oletajale tema tõlge
iaäledan, abimees on, sest et see tõug piinia-tääi-iinise visielilkaid tiireinini sigineb
ja suhtun rutemini piimahapn-alllisett muudab, tiii teised tema sarnased hõimud,
sellepärast soowitab Laeftlr wäga, otse seda tõugu pisielukat piimahapu
sigitamiseks tanohusele wõtta.
Pääle selle näitasiwad katsed uurimisel weel, et seemeiidil, niit harilikult
piimas on ntestllswanud, iaiinapõletnset tanoitatmaa piintahapil-seriiiendiga,
1) Mikronlilliincctcr on pificlulate mõödiipuil; meie Harilikust millimeetrist on ta
100 torda lühem, nii siis on selle pisieluta pittus hariliku mõõdu järel: 0,02 millimeetrit.
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pääle wülispidife sarnadufe, mingit ühist olewas ei ole, ja »iii kabtlcme abinõuu on esimest fennentide tõugu pärmi-segudistes hapu-emana tarwitaba.
Km foowitatakfe, et pnmahapu-fermentide kaswamise ja siginemise ajal
pärmi-segubis korwaüstest happudest puhtaks jääte, siis on kull kimgc mõnnfmn
abinõuu fee, et pärmi \аоЫ määratud segudist 41—44° R. temperatura juures
hapueda (o&iaffe : piimohapu-fcrulendid stgiueumb fcücv- kuumuses weel üsna
liästi, tuna teiste happude fennmbtö, nagu eespool kuuleme, seda ei suuda.
2. Шді-käärimife-ärafaja näitab lihawam olewat, mitte nii föüatc,
tui seda piimaMärimise-ärataja on; tema keha pitkus on umbes 1 inikromillimeeter. Teda loetakse purnahapu-batsUlnsena uiumusnuimi pisielu kate hulka.
Oma elutegewuse teel muudab ta fuhturt wõihüpulK, kus juures söehapngaasi ja wHnitu äralahutus kaasas käiwad:
C e HV2 Oe
=
C4 Н 8 О,
+
2 СО,
+
4 Н
l jaan dextroset — L j . wõihaput + 2 j . soehapu-gaasi ->- 4 j . wesi».
Nõihapu-batsillus kaswab ohust päritolewast alg-idust ja sigiueb oma keha tükeldusc
läbi edasi, nagu piimahapu-batsillusgi.
Kõige mõnusam siginemise-aeg näitab teniale
siis katte jõndniat, km segndises temperatura
28—30" R. wahel seisab; 40° R. jumes jääb
tema elutegewus küll seisma, tuid 80 fmabilb
sesgi klinmnses ei saa ta ise loeel päris õtsa.

№ 22. Wõi haput tekitaja
batsillus.

Pääle wõihapu-ollust sigineb mestis tema
elutegewuse läbi weel bnthylja isobnthyl-piiritust,
niida mõlemaid pnstari-õli aineteks loetakse,

8. Äfiha-häärimife-ärataja on oma
keha poolest rakn sarnane: snlirendainiseklaasi läbi näeme, et kni neid mitn koos on,
snnnitmuad nad ahelikn: onni keha wäljanägemise järele arwatakse neid oakteriate liiki.
Nende Mlrijatest oli Pastenr esimene, kes
neile nimetuse •— Mucoderma aceti — andis.
Hansen aga leidis, et Pastenri poolt nimetatud ferment kahest osast koos seisab:
Bacterium
aceti ja Bacterium Pastorianum; nõnda oli ta esimene tõendama,
et mitmesugnsed pudeseente seltsid päris ühesugnseid käärimise-tegewusi ehk protsessa
№ 23. Hätilahaput telitasa
ilmsile tuua wõiwad. See serment elab ja
batsillus.
sigineb alles siis, kni tal hapniku õhust uappust ei ole. Oma elutegewuse läbi sünnitab see batteria piiritusest atitahaput,
nagu järgmine sorrnnla näitab:
Са Н 6 0 +
20
Са H 4 0 a + Нд 0
Äthylpiiritus + hapnik
ätikahapu - j - wesi

l i Г)

^tikahapu-ferment laotab ennast kõige enam sel pilgul laiali, aul segudises
temperawra 20—25° R. zuures ЩаЪ; 50 kraadiline kuumus sunnab ta ära.
4. VaKteriaä. ЗеИс iileüldise nimetuse all fmocttfeme ineie föifi neid
рпЬо|\чмісг'с-оГс seltsist pärit olewaid organiseeritud frniiciitifid, kes tüll ühest
paigast teisi liikuda wõiwad, »agu eelrnisedgi pisielukad, tuid nende kehad ei
ole mitte poliselt ШіЫпгщиІікЬ, waid iga ülinapilt wõiwad nad muutuda,
sellepärast ei ole wõimalif neid ühe ega teise eelnimetatud fermentide seltsi
arwata. Kerasarnafeid bakteriaid nimetatakse nmde teha suuruse järele kas
тікго-, ehk rnakrocoecus'teftf, kruuwisamaseid — viIeno'bet>o ehk spirillum'tbcf'o,

pikergust — bactera-diüsiüuvtcfv, niidisarnaseid — leptotrix'ibcf^. Kerasarnafeid
bakteriaid, kes üksteisega toov seisawad, nimetatakse zoogleae'dcfo.
Maakera pinnal hõljuma* õhus, õtse
meie ümbruses, asuwad myriaded (määramata
arw) bakteriM tolniufibcittctr^tona, mida meie
silm ilma suurendamifeklaasita näha ei suuda.
•^?<?See^ и
Kuiwal olekul tundub nende elutegewuse tagaW~
*3* ™järgesid olluse pudewaks minemisest, mis pitkafoo^«
£&- t l *
mööda sünnib. Kui neil aga mahti jääb niisuguse
«« 9* I 2 E ^ *Л&
wee-ollusega (niiskusega) ühineda, miv nende
L^fl^/
elu-arendamiseks wähegi peri on, siis lööb
| f C v ^**^**^£>
nende elutegewus nii kohe pakatama, mille tagajärjel organiliste kehade ümbermuutus ilmub.
^Ші&І>С*»0^
ЗШеІ Frenkländ wõttis mitmel aastaajal Londoni linna kohal õhus asuwate pisielatate arwu wäljaarwamiseks uurimisi ette,
„ 0.
Шіт
mille tagajärjel leidus, et iga 10 liitri 1 )
^
^suuruse õhuruumi kohta läbistiffii tuld):
jaanuaril
4 pisielukat. mail
46 pisielntat. septembril 4.". pisielukat.
Weebruaril ю
„
juunil
'»l
„
oktobril
85
märtsil
26
„
juulil
63
„
nowembril 18
"/r
aprillil
31
„
augustil 105
„
detsenibril JO
"
See uurimine on weel seda huwitawam, et teda ühekorraga itta mitmes paigus
ette wõeti, kuna sel wiisil ka selgus, et igas lO liitri suuruses õhuruumis asuwad :
merekaldal . . '
0 2 ) pisielukat.
linnataguses rohuaias
23
n
südalinnas seiswas rohuaias . . 35
„
tnrnplatsil
. . . 280
n
£n\a elutegewufeua sigitawad bakteriad olluste juures wäga mitmesuguseid
kääriwusi ja lahutusi; selle — nöndanimetatawa — »bükteriate-kääriwuse"
tagajärjeks tuleb nende kõrwaliste käärimife-faaduste tekkimist pidada, mis
meil üleüldise nime: ätherite ja pnvtari-alide all tnttatoad on ja piiritutele ta roastitlit lehta ja maitn annawad. Mida enam „bakteriate-kääriwus" segudises eht
meskis wõimust oli wõtnud, seda rikkam on piiritus ätheritest ja puskari-ölidest.
1) I liiter = 0,81305 toopi ehk 0,°81305 pango.
2) Et nievcfalbol õhus mitte Utjtegt pisielukat ei ole, ei taha онде alla• arwu - 0
tuleb tüll nii mõista, et selle määratud ruumi kohta wähem tui üks Pisielutas'tiüeb.

D, Köärimife-faadufed.
Saabmšte uimeni1;
а)

ÄtMpnritus. , .
Prophylpiiritus .
Ifopiophylpiiriwi
^litlnjUüirini* . .

л-ovmufab.

СН СН, Ott
Ott., Ott. Ott. Ott
Ott. Ott Ott Ott.,
СН, Ott. Ott. Ott. Ott

Keemisepitiift

С

Osawal 15" c.

Amylpiiritus. . .

Ott.,. (Ott,).,. Ott,. Ott.

L87,0°

0,7933
0,8066
0,7903
0,8129
(0,8008 С L8'
I
juures.
0,8172

Isoaulylpiintus .

£ ^ ' > Ott Ott, Ott, Ott

L81.1 0

0,8135

1. = Amylpiiritu«

Ott,. Q J > C H Ott, Ottj

128,7°

(0,8830—0°
j j uures.

Hezylpiiritus. . .
Heptylpiiritus . .

Ott. (Ott.) l Ott, Ott !
Ott, (Ott,),. Ott, Ott

Csfobnti)i)lpiiritibõ.

ЗІуеЫ
Axetaldehyb . . .
Isobuthylengliköl.
&егреп . . . .
Terpenhydrat.
Fliniirol. . .

8
с н

> Ott Ott, Ott

97,4"
82,1«
117/»"
108,4"

0,8222
0,8242
|ii,s:!14C 20"
Ott, Ott (OO, Н-),
102,9°,
I
juures.
Ott, OttO
0,7889
20,8°
(1,0129—0"
Q J } 8 ) О Ott Ott, Ott
177,00
I juures.
167°—170°
Qto Hin
0,8402
206°— 210°
C 10 tt,s о
0,9302
1,1636 С l:,),5"
162,0°
0. tt.. 0 OttO
juures.
157,2Ü
175,5"

li 7

©aaduste nimetus, j

Kccmiscpunkt С
järele.

^
Kõrwulad.

b)

Sipelgahapu. . .
Atikahapu....
Kapronihapu . .
Kaprilihapu. . .
Pelargonihapu. .
Kaprinihapu. . .
Piimahapu . . .
Merewaiguhapu.
Glyzerin

н соон
СН, с о о н
СН, (СН,), соон
СН, (СН,), с о о н
СН, <сн,)., соон
он, (СН+ соон

+ 8,6
+ 16,7
— 7,9
+ 8,0
+ 16,5
+ 12,5

Dfafaol 20°
juures.

100,6
118,1
162,3
205
237,5
254

1,2200
1,0497
0,9587
0,9289
0,9100
0,9045
/0,8858 С
СН, (CH,)S с о о н
+ 31,4
268,4
\40° juures
1 11 о suru (1,2485 С
СН, СН он с о о н
+ 18
j 12 m./m, all jl5° juuren
соон СН, он соон + 185
1,5520
235'
СН, ОН СН он СН., он + 17
1,2604
290
| 2m7 8 fuvu
СН.,ОН(СНОН)4СН.,ОН + 166 \l -/m. aü
1,4880

1. Käärimifc-protfesfi

pääfaadufed.

а) Söehapu DU gaas (СО,), mida suhkru-olluste piirituseks käärimise
pufrnl suurel mõõdul saadud; terwe folmnnbif füfirnffu, mis lagunemas suhkrus
asub, lahkub jäält sdehapuna:
Св Н і а 0 6 2 СО, + 2 С, Не О
fuhfllv
söehapu
piiritus.
Gaasi äralahkumine mõjub, nagu protsessi algusest pääle, nõnda ta föigc
m kestuse aza, söehapu tekkimiseks. .^avvalitnl täärimi^-pvotMfi wältusel annawad
iaa loo osa wiinamarja-suhkrut, taalu-avnni järele arwatud, 48,9 oja söehaput.
üsna tahtjas arw tekkib toda ka linnase kaswamise-protsessi ajal, nimelt tärklise
hapnemise teel:
Cfl НИІ 0. + 12 0 = 6 СО, + 5 Н, О
Wäike jagu söehaput, mis linnase kaswamise ajal ava lahkub, tekkib
hingamise-protsessi juures teva-ollnste kogus afnwate raswa-olluste ärahapnemise tagajärjel.
Söehapu on läbipaistew ja peaaegu ilma lõhnata gaas, millel selge
hapukas maik juures; maapinna harilikust õhnft on ta vasteni: 0° tempevatnva
luures kaalub ! liitev söehaput 1,9652 gr. Ta vaste osakaal annal, wõimalust,
teda ühest riistast teisesse ümber hõljutada; fee 'ep fee põhjus ongi, miks ruumis,

68
kus palju föehaput tekkimas, see gaas alla walgub — ikka kõige madalamasse
paita, nagu käärimise-kambris jeda tähele wõib panna.
Waewalt wõib seda tüll füsiniku-hapandufena mürgiseks (kihwtifeks) õbuks
lugeba — inimese- ega looma-organismusele ei näita ta ka mitte sii5 kahjulik
olewat, tui teda harilises õhus jn tubli osa olemas on. Hingamise- ja
põlemsfe-protsesfi alalhoidmiseks ci ok tenial kõlbtust küll: puhtas sõehapuaaasis ja ta harilikus õhus, milles seda ülearu palju leidub, lämbuwad
loomade orgamsmnfeb (em-awalduseb), põlewad kehad aga kustumad ära.
Wresegadifes näitab söehapu nõrka hapu-reatksiat ja tema mttu äralahtuwa
oleku pärast tõmbub selles lannusepaber ivast lühikeseks ajaks punaseks; teised,
tanqeniad hapud lahutawad teda ta keha-ühendufeft hõlpsasti ära. Raste
surumise (35 atmosfem) all 0° temperatura juures muutub see gaas webelikuks, mis sel teel ta kindlaks kehaks kujuneda wõib, et wee äraauramife
juures ta enesesse palju soojusejöudu neelab.
Lehelrsed — kalium ja natrimn — ja lebelise-ollusline nnild neelawad
teda ahnesti enesesse, kus juures söehapu-soolao tettnaad. Et söehapu-soolad
ci jagune, siis siqitanntd calcium ja baryüm, llibja- ja baryri-seaadised, söehapu
kohta mõnusat rsaktsiat; näituseks: tuim need ollused käärimise- ehk linnasctatnbrist, »tõndasantnti ta kopsust wäljahingatüwat õhku endid täis imewad,
walgub söehapu, mida õhk eneses sisaldas, pätsuna segabife põhjale.
b) Ятпуі-аікопоі ehk wiinapiiritus ') (C.2 Н(; 0) on söehapnna fuhkrudextrose ja frnetuse piilitnslise äratääiianlse pääfaadus. Teoretita järele peatsiivad
100 jagu dextroset 51,14 jagu alkoholi ja 48,86 jagu söehaput andma, tnid
altohuli saak ei tõuse kunagi selle loodetawa arwu kõrguseni, sest et taaritatawast snhkrnst üts osa pärmi—enda fui ta teiste fermentide tegewuse läbi —
muudeks saadusteks muutub, tnid, mitte terwelt alkoholiks.
Ilma et hexofe-fuhkruid tarwis oleks, tekkib alkoholi weel manniticht qly,;crini-ollnste täärintisepnhnl ja ta alisarini jagunemise teel; puuwilja
(õunte, kirsside jne.) ummuses alalhoidmise korral ja ta seentele idanemisel,
tui need wärsket õhku oma hingamiseprotsesfi nlewalpidaniisets torralitult ci
saa, tuleb tääriwnst ühes alkoholi tekkinnftga ette.
Suuremal mõõdul alkoholi walmistamiseks on weel soowitatud äthyleni
<oli-seqnlist gaasi) weewlihapu tegewufel ära lahntada; kui sel wiisil äralahntatud äthplenile wett hulka lastakse, saadakse altoholi, mille tektimist järqmisclt wõrdleme:
С, H 4 + H.2 0 = G, Н(. 0.
Sellel wahenbikul ei ole aaa tegelikult suurt tähtsust, sest ta täidesaatmine
nõuab palju lnlti ja waewa. Päris puhta altoholi kogus on:

snsmitttl
wesiniVu

hapnikku

1) Tpiritus — waim.

52,12%
13,14°

• • 34,74%
100,00%
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Ta он läbipaistew, ilma iseäralise lõhnata ja maiguta wedelik, mis Õrn
laiali walguma OU; selget alkoholi kutsutakse „erapooletuks".
Weega ühineb la igal tingimisel ja tõmbab seda — iseäranis niisket
õhtu — enesesse' mitmelt olluselt imeb w roe&olluft ahnesti ära, Orewus,
mida altuhal suu ilaiiahale ja kurgus siirniinÜJ, tuleb jn sellest, et ta säält
weeollnsid aatainatalt jfirsfn äia wõtab: „teeb sini lahedate!" Weega
ühinedes lööb fegu kihama, kus juures ta fetjafuuius kahaneb: fui meie 50
osa wett ja 50 osa päris puhast altoholi ühte kallame, [ih ei saa meie mitte
100, waid kõigest — 96,4 osa segu; selle |"едн alkoholilik köwadus ei ale
aga mitto 50%, waid - - 51,9%/ sest cl alkoholi koguruumi 50 osa ei peitu
mitto segu koguruumi sajas, waid selle — 96,4 osas.
3,2° R. suuruse tempemrura juures an rneeta-altaholi osakaal 0,8095,
ehk Windischi järele L2° R. luures — о,?042г>. Tema keemisepunkt seisab
78,4° С (62,72° R.) juures. Temale wett kordkorralt junrde segades tõuseb
ta osakaal nii jätjelindla^ti, et sellejärele fa ta piiriwslist kõwadast üsna
tarwapäält katte saada wõib. Teine alkoholi kõwaduse katsetalid põhjeneb
sellel alasel, et mida kõrgemale piintasel keemisepunkt tõuseb, seda rohkem
jäliekindlalt on temas lvee-ollnsid olemas.
Et alkohol kergemini ära aurab kui wesi, sii* wõib teda tegelikult
wee-lvaheldnsel teistest ollustest, mis weest raskemad on, ehk nõndasama
rasked kai wesigi, keetmise läbi auruna hõlpsasti ära lahutaba: wedelikast
ülestöusew aur sisaldab endas rohkem alkoholi, kui keedetaw loedelik ise. Mis
alkoholi teistest ollustest äralahutamisesse puutub, )\k- leiab lugeja seda kõiki
edaspidi, kui la sinna kohta jõuab, kus PÜrilnse-pliha^tanlisest — rekkisikationist — kõneleme.
Alles aruldasel madalal teniperalnral hangub alkohol trivtalliseeritnd
koguks, mk- jn (minus) 89,6" R. juures sulama hakkab ; seda juhust silmad
pidades wõeti alkoholi nende termometrite täitmiseks lanoilnsele, mida nõnda
lliadala te»nperatura mõõtmise juures tarwitatakse, tu* elawhõbe ära hangub.
Ta on weel mitmesuguste olluste lalnttarniseld tulus wedelik : wõib iWim
kergesti tõrwa-ollusid (nagu kanisoli ja schellakki) ja ka hõljmoaid õlisid ja
älherisi koost ära lahnlada: га*шл=ЫІ»?ге lahutust loimelab ni weidi wisamalt,
raswahappude lahutust aga üstta kergesti.
Laialt pruugitaw joot-tinktnr pole maad midagi, kui роЬЦеди alkoholid.
Põlema sülitatud alkohol põleb tumewalgustawal sinisel leegil söehüpuks
ja weeks ära, ku* juures ta enesest tubli osa soojust wälja lahutab; I kgr.
puhast piiriwst aauab 7i ><
, ><> osa soojust.
Pikalise ja hööguwa põlemise juures, mis, näituseks, platitla-hallilnse
läbi lekkib, hapneb alkohol aldehydikd ja älika-hapliw: see reaktsia sünnib nii:
О., Н(і 0 + О = С, Н, 0 + Н, 0 :
alkohol
aldehyd
Cg Н(і О + 0.2 = С, Н4 0 2 -f Но О
alkohol
äkikahapn.
Neid nlõleinaid piirituse hapnewusi peetakse luiiimoõletiifes terawalt silmad.
selgelt stssewõetud alkohol mõjub iga orgamsmuse pääle (ausa kihwtina,
segatult ja wäiksel nlõõdnl aga erutab ja elustab la seda; enamasti on ta
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alamat liiki loomadele elukardetawaks wast-oluks ja selle tõttu ei wõ: mädanemise-protsessid oma algamiseks hoogu wötta. Sellelsamal põhjusel tuleb
aga ette, et piirituseks ärakääriwates suhkru-segadistes käärimine seisma jääb,
ja uimelt sel pilgul, mil piirituse aim oma teatama määrani kerkib, mida
mitmesugused pärmitöuud mitmesugusel moodul lvälja kannatada sundawad;
tuid üle 18—20% шла koguruumi suurusest ei kannata tüll mitte ii tegi
pärmitõugtide seast rakukene alkoholi wölja.
Et alkohol enesele nuut ahnelt sisse neelata roõib, siis piirab ta ühtlasi
weesegu seest paljugi allusid ümber ega ei lase ueid jaguneda; näituseks
piirab ta (f. o. tõmbab kokku) wees olewaid munmvalge-ollusib nende sega-

ЬШс seest.

Näib nii wälja, nagu etendaks alkohol tri^talliseeritud toee osa, гіімп
ta mõne soola-ollusega — näituseks: chlor-calciumiga ja asotihapu-magnesiumilta — ühineb. Tema ühendused happudega „liit-ätherid" — mida enamalt
jaolt puunnljas leidub — on meeldiwalt lehkawab kehad. Teistel tema
ühendustel ei ole meie pool tähtsust.
Selle kohta, kao alkoholi! mingit toitwat olewnst olemas on eht mitte,
annawad uuemad teated selgust. Strasmaim seletab, et organismuse seespool
alkohol peaaegu terwelt ära põleb — ainult toast kümnendik osa temast läheb
kehasse: selle järel arwates oleks ta wähesel mõõdulqi toidu-aiueua täbtjas.
Seda arwamist tiuuitab K. F. Noorde» - ta leidis, et alkoholi seedimisekõlbtus — asfimilation — üksnes sel korral küllalt täielik on, kui toit
uttluawalge-ollil'5test rikas on, ja ümberpöördult, kui toit nendest шпене —
tarwitseb organismus alkoholi ainult wähesel mõõdul. Sedafamasugust mõtet
awaldas ta Rofemann, kes leidis, et organismusesse nõrgaks segatud alkoholi
uutmise läbi munawalge- ja raswü-olluste jagtinemist (Inhutmnin) takistatakse; selle küsimuse pääle tuli Myura otsusele, et alkoholil wöimalnst ei ole,
mnnawalge-ollnsid alalhoidioate söeweede aset täita, ja tõendas weel, et alkohol
wiimsete) Pääle tahjilliselt mõjub: ta on protoplasmale tihmtitnseks. (5hittendeni uurimiste järele erutawad joowastawad joogid, millel oma koguruumis
1—8% alkoholi sees on, toidu seedimisekäikn, kuna neist kaugemad joogid,
segamatalt sisse wõttes, seda takistaioad.

N. Käärimife-protfesfi wäärlaaclulecl.
a) Puskari-õli ja tema kogu-jaod.
Puskari-õlid o>l kas koguni
mingisuguse wärwita, ehk wähe kollakat karma n'edelikud, millel nii kare (el)l
cm, et köhatauia kõdistmoad. Wende osakaal seisab 0,83 ligikonnas: nende
keemiseptinlt on wankuw, sest et nende kogus mitmekesiseid medelitta olemas on,
mis igaüks isegraadi juures keema halkamad^ keemise alustuseks tarwitseb
nende togn 64° R. temperaturat, mis loiitnats kuni 104°—L07° R. tõusma
peab, enne kui tõik kogus olewad jaod keema bakkaksimad, Ilmbes L04° R.
juures jooksutatakse amylpiiritusi (C- H[2 0), puskari õli kogus olenmt pääjagu: sellepääle waatamata, et ta nii kõrget temperaturat oma keemisepnnktiks
tarwitseb, wõib teda siisgi ioee-aurugi »oaheldusel teistest ollustest ära lahlttada.
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Oma wastik« lõhna jn maigu pärast loetakse amylpiirituft alkoholi tüütuks
kaaslaseks; wiinapõ^tuses wõib icba iseäraliste riistade abil alkoholist
ära lahutaba.
Puskari-õli on toores ') piirituses 0,1—0,4% olemas; kirsi-, wirna- j . t.
marja-moosidest liuitiiit^tanib wiinas, nõndasamuti ka konjaki*, leidub teda weel
rohkemal arwul. See fnänimfctecl saadaw joowastawate jookide omadus,
rniõ meelt segab, saab seda mõjukamaks, mida enam nendesse puhastamise
juure* puskari-õli jääb: tui wima rohkesti fföje wõetakse, ci tule aga orga«
nismusele korratus niitrc puskari-ölist, waid alkoholist enesest.
Põlema jütitirnid puskari-õli põleb Helen»algustawal leegil - selle tõttu
oleks trda jli loalqustusc-uiat^rjaliua tarwiwsele wõetud, tui ta mirte uit
nilkalt ci lõhnaks. Selle asemel on teenuali^toe- tööstustes wiimase» ajal ta
järele mrnutuö nina kaswamas; enamalt jaolt töötatakse teda ätila-auiyloätheriks ja lehk-rohtudeks ümber.
Et puskar õli- ja raswa-olluseid mõnusamalt ära lahutab kui alkohol,
siis soovitatakse teda uhtuuiise juures (nagu willade jne.) tarwitada.
Toorest piiritusest saadud jätistes on enamalt jaolt antylpiiritust ja selle
kõrwal weel muid käärimise waärsaadusi olemas, nagu all n ä m e :
Keemifcpunlt
Celsiuse järele.
Ifoprophulpiiritus
82,1"
Propholpiiritus
97,4°
Buthylpiinlus
117,0°
Isobuthylpiiritus
108,4"
Ifoamylpiiritus
131,1°
Amylpiiritus «pääosauik)
128,7°
Azetal
102,9°
Furfurol lähtuwate raswahappude äthylja amyl-ätherib
162°
Amylpiiritufe ja teiste wäärfaaduste tekkiwus oli hilja ajani äraseletarnata nähtuseks; mõned õpetlased pidasiwad puskarit l o o m u li ku k s
k ä ä r i u> i s e - s a a d u s e k s, mida suhkru-ollufet, käärimise teel harilikult auua»oad ; teised aga k ä ä r i m i s e ш ä ä r s a a d u s e k S, mis Pärmi-ratukeste
surmapuhul eht kõrwaliste bakteriate ewtegewuse teel tekkib: alles wiimasel
ajajärgul tõiwad Lindeti ja teiste õpetlaste poolt ettewõetud uurimised selle

kohta mõnda selgust.
Linbet seletab, et käärimise-protsessi alguses (tuna pärm olles eluwõiuiulik on) kõrge keemisepuutti-piiritusi märksalt wähem tekkib, tui selle lõpetusel,
mil pärmil elutegewus soiku jäämas on: uii uäitusels »aitasiwad ettewõetud
katsed, et 100 liitri alkoholi kohta oli puskari-õli tekkinud: esimese poole
(38 tunni) käärimise-aja sees—1,78 eem,, aga teise poole käärimise-aja sees —
14,07 ccm.
1) Tireks piirituseks nimetatakse puhastamata piiritust.

I
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Püinntogu mözudust pusta?« tettiwufe kohta шчЬ aüfeiswast

katsest näha:

SegdbiS tahke pärmiga andis
„
wähefe „
„

I. katsel:
1,47 ccrn.
2,30 ccm.

paarist

II. katsel:
3,96 ест. | puskari5,29 ccm. |
õli.

S %

Ja ib katse-tagazärgesid wöib weel feilen mõttes ära seletada, et aaau kää
rimise-ltja algusel, ttõnda ka siis, fui segadis pärnust rikas oli, baktenaidj
wähene anv tekki*, eht olemas olewad Irntrcriat» oma tegelvust ci ilmutanud.
Cn ümberlüktamata tõsi, et bakteri«, keda Aerdriz ^asteuri iusiittibis wälja
kaswatas, puskari-öli tcfitabn wõib; edasi korraldas Beierink, et Granulobaeter butyiicum isobnthyl-piiritust tekitab, mis arnnlijiiritujele alalise kaaslasena näib olewat. Ща Kruys ja Naimann tõendasiwad, et teataroatel tingimietet saccharomycetes'eb ise kääriwusele puskari-öli tekkitamiseks asja aiimimitd.
Nii siis tuleb selle tütiuuife selgituseks uuemal ajal ettewõetud katsete
lõpu-tagajärgesid nõnda mõista, et' 1) loomulikult korras olew pärni suurelt
pnstari-õli tekitada ei suuda, aga roana, nõrgaks jäänud pärni teeb seda
ümberpöördult: tekitab Hõlpsasti juurt puskari-öli logu, ja 2) wiimast wöiwad
ta tuutud bakteriad sünnitada, lühidalt' puskari-öli astub pärmi kui ta
bakteriate tegewuse saadusena piirituse hulka.
Mõni tong pärmi tekitab wäärsaabusena aldehydi^), niis jn esimesel
jooksutamise pilgul ära aurab.
Karl Windisch uuriv puskari-ölibe kogu karwa päält järele ja leidis, et
üks kilogramm puskari - õlisid, kni nad weest ja äthylpiiriwsest lahus on,
endas stjaloatj:
K a r t u l i - p i i r i t u s e st s а а d n d p n s k а r i- ö 1 i:

I.

Loomulikku prophyl-alkoholi
Isobuthyl-alkoholi
Amyl-alkoholi
Waba-raswabappusid
Raswahappuoe ächerisi
Fursuroli ja muid

GS,54
243,50
687,60
0,1 J
0,20
0,05

gr.
„
„
„
„
„

Waba-raswahappude ja raswahappude ätherite LOO osas sisaldab:
>laprilnhaput
Pelargonihaput
Kaprilibaput
Kapronchaput
Wöihaput
Atika- ja muid happusid
2.

W i l j ü - p i i r i t и s e st s а a d u d
Loonlulitku prophyl-alkoholi
Isobuthyl-alkohon
Amyl-alwholi

1)

alcoholus de-hydrogenisatus.

86 osa.
12
„ .
32
„
14
„
о,.', „
5,5 „
p u s t a r i - u 1 i,
36,90 gr.
157,60 „
708,00 „
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Hexyl-altoholi
Waba-raswahappusid
Naswahappuoe ätherisi
Tervenisib
Terpenhydratisid
Furfuroli ja hepthyl-altoholi . . . .

l,3Z gr,
L,60
3^05
0,3g „'
0,48
0,21

Waba«rasw«. > Raswa-Happudc
happudr
ЩЫН

mo taaluosns sisaldab:

>taprinihapnt
Pelni^onihapnt
Kapilihapnt
Kapronihaput
Wöihaput
Attkahaput

ii 4 1 ^ f.
12,0 „
26,7 „
18,2 „
0,4 „
2,7 „

osa
„
„
„
„
„

4<»,7
14,2
84,8
9,0
0,4
0,8

t. osa
„ „
„ „
„ „
„ „
„ „

b) ^tagu terpen (C,.> H je ), nõnda annab kä ta hydraf (C1() H18 0)
weel segatultgi wilja-wiinale hääd leljfu. 2сЪа teipeni tuntakse teiste kõrwal
aik* wörblewasti wähe^ kä terpenhybmti kokkuseadet, mida wedeltfirna saadakse,
tuntakse wähe. NiilNawnsti on teipen feflcrnbrcm liigist pärit.
c) J\zet (äi\ka)-a\dehyd
(C._, Н4 О) tekkib ächylpiiriwfest hapnemise
läbi, tuua meski käärides kõrge temperatura juurde on jõudnud; ta leht on tüll
ninasse ja kurku bakkaw, kuid ometi meeldiw: ta keha on läbipaistew, kergesti
laiali wülguw wedelik, mille osakaal on 0,7889. Et ta keemisepunkt 20,8° C.
(ligi 17" R.) jumes seisab, siis wõib teda nende olluste liiki arwata^ mis
tõige kergemini ära aurata suudawad. Esimesena teiste olluste seast läheb ta
ka apparatis jooksutamise pilgul auruks. Hapniku-ollufega ühinedes muutub
ta ätikahapilks; selle tõttu on siis tal wõimalust ueid ühendusi, mis hapnikuollustest rikkad, imekiiresti ära lahutada — ta muudab raske-metallibe hapusoolasidgi metallideks mesteks eht nende hapaudusets ümber. See, et suhkrud
wasehapauduse-lehelist lahutada wõiwad, sünnib ka aldehydi foqu waheldust läbi.
d) Htinahapu (C9 H4 Су ei käi, nagu йШеЬйЬді, loomulikkude käärimise-saaduste liiki, sest et ta Pääsaadusest — alkoholist — happude-teel tettib;
tema tekkimist toob tnntnd pisielntate «waata pilti nr. 28) elutegewus ilmsile^
mis altoholi-saaki wähendab. Ätikahapnt — ertratti — wõib weel puu-ollustest
tunstlisel teel saada.
Puhas ätikahapu on läbipaistew, käreda hapumaigu ja lõhnaga wedelik,
mis ihunahale äritnst sünnitab ja willid üles tõmbab. Madalal temperatnral
angub tu kristalliliseks koguks, mis alles + 10,7° С juures sulama lööb. Tema
osakaal on 15° C. juures = 1,0515, keemisepunkt --- 118,1° C.; kuna talle
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wett juurde segatakse, tõuseb esiotsa ta osakaal aina za jõime kuni 1,074s, sii5
ші ta kogu = C, H ; 0 2 -|- H a 0.
See annab Nlõista, et ärikas endas
so' 1 ,, ümber haput sisaldab; p&rnftpoofe aga, mil wett weel juurde walatakse,
alaneb ta osakaal. Selle nähtuse tõtt» ei ole wõimalik tenia kõwabust ta
osakaalu järele lätte saada, nagu seda alkoholi mõõtmise juures tehtakse.
e) Prophylpiiritus (C8 H s 0) on tuttaw loomuliku Prophyl- ja isaprophyhiiiritusena.
Kui meski parajasti äthylpiirituse pääle käärimas on,
tekkib suhkrust selle konnal bakteriate elntegewuse teel loomulik prophylpiiritus,
mis hapnikuga ühinedes kõiqe päält lsoprophylpiiritufeks ja sellest wiimaks
propionihapuks muutub.
f) Buthylpiirihist <C., Н І(1 0) jaotatakse nelja
buthylpiiritus, ifõbuthylpiiritus ja buthylpiiriws II.
piiritust saab oma loomuliku alguse, nagu eelpool ju
ІоЬастег buthylicurn'i elutegewufe läbi käärimast
muutub ta kõige wiimaks wõihapnks.

Hiti, ja nimelt: loomulikning III. sort. See selts
öeldud, pisielukate дгапиsuhkrust. Ära hapuedes

g, HJõihaput (C4 Н ч Og) tekkib weel otseteel suhkrust ta taäriwnse läbi,
mida iso-sclts pifielukaib (waata pilti nr. 22) sünnitab:
C6 H12 Oe =
dextrose

C4 Н, 0 , + 2 С О а + 4 Н
wöihapu
,0 esi nit.

See saadus'on jumekanvata wedelik, uiillel kare hapu maik ja ninasse
halkani wastik higisanrnne lõhn 011; ta keemifepunn ou = 162,3° С ,
osakaal 20° С. juures = 0,9587.
Wõihaput leidlib ka fuhkrunaeiistesl nutlnlistaiiid siirupis, kus ta pärmi
siginemast takistab; sarnast wast-olu näitawad pärmile weel sipelga-, Valeriana
lbalderjani)- ja kapronihapu.
h) flrnylpiiritus (С- Н і а О) on puskan-öli kogu pää-ofanik, sest et
teda sääl kõige enam olemas on Ta tekkib suhkrust läärimiseteel, niida osalt
pärmi-raknkesed ja osalt nende naabrid — kõrwalised bakteri ao — juhiwad.
Hapu-ollusega ühinedes muutub ta wiimaks oalerianahapnks.
i) Glyzerini (C3 H s 0 8 ) ja merewaigu-naput (C4 H(.( 0 4 ) tuleb
Pasteuri uurimiste pääle toetades loomnlikklidets käärimise-saadnstekS pidada,
Ulis pärini-rakntestes ainete muutuse tõttu tekkiwad. Neid leidub kõigis ärakäärinud n'edelikkudes: näituseks weingi, mida Pasteuri poolt järele uuriti,
sisaldas eneses liitri täie koauruumi kohta 7,.") gr. glyzeriui ja l.,5 gr. merewaigu-haput, nii oli siis übte kui teist sellel arwul olemas, kui .>
' wõrdluslikult I wastu.
Nende mõlemate olluste tekkiwnse põhjns oli teaduse eest hilja ajani
meel saladuses.
Alles Esfron kinnitas, et glyzerini ja merewaigu-haput siis kõige ohtramalt tekkida, mil käärimise-käign lõpetusel pärm ju nõrgaks jäämas ou, ja et
mõned ollnsed — nagu flnor-soolad — pärmis uut elawust äratades sel teel
glyzeriui ja merewaigu-hapu tekkilnist meskilt ära hoidioat, kiina .^tulisch teisele
arwamisele jäi ja uimelt, et kõik tegelased, niis pärmigi eliitegewuft toetawad,
ka glyzerini tekkimist tõstawad.

!.->

Mõlemate ühenduste tcktiuüst wõib ka siis erte tulla, kui meskis ela\müb pärmi-rakukesi ei ole, waid uende asemel pärmi-raku^stest wäljafurutub
wedelik kääriwust juhib; sellest nähtusest järeldame, et glyzerin ja merewaiguhapu meski käärimise puhul just ellsimide — ei mitte muu — tegewuse alusel
reffiroao: esimene — pärmi-lypase ja teine — wististi tiill ühe oiydase liigist
pärit olewa ensimi tegewuse mõjul.
Merewaigu-hapu tekitab läbipaistwat kristalli, mis oma jumekanva õhus
ei muuda, millel mingisugust lõhna juures ei ole ja mis L85° C. juures sulab.
Зое hapu jaguneb wees üsna hõlpsalt, piirituses wisalt ja ächeris weel tmfamalt.
© І т е ш on wäga magusa maiguga, ilma jmiinuänuirn ja iseäralise lõhnata
siirup, mille osakaal 20" C. juures = L,26 on. Et tenia keha endasse õhust
ülistust tõmbab, siis 0» hakatud teda nende kehade pinna määrdena tarwitama,
mis enesesse ise omal jõuni tarwilist jagu niiskust koguda ei suuda. Glyzerin
jaguneb wees ja piirituses hõlpsasti, aga ätheris mitte suguai. Walias
õhuruumis tarwitfeb ta enda jooksutamiseks 200° C. temperaturat; jooksutamise
juures tõuseb ta meskist auru seltsis Üles.
j) Piimanapu (C3 H;, 0 3 ) etendab wiinapõletufes tähtsat osa: kaitseb
pärnu kahjulikkude olluste eest. Teatawa mõõduni on ta n>iinapöletnsele kasulik,
kuid niis üle parajuse piiri läheb, on päris kahjulik; see ei takista siis mitte
üksnes waenu liste, waid ka Häätegewate fermentide tegewust ja saab ise
wiiuapõleilisele ta kõige õelamaks waenlaseks. 3a tekkib iseäraliste bakteriate
(waata pilti nr. 21) elutegewufe läbi suhkrust, mille ümbermuutmift »ii
wõrdleme:
C6 Н 1 а О, = 2 С, Н в 0 8
1 osa dextroset 2 osa piimahaput.
J u minewa! aastasajal leidis Scheel ta üles ja selle järel tõendati, et
meil elnlikns tegewuses temaga tihti kokkupuutumist ou. Hapupiima-hapu on
seedimise-wedeliku organlik hapu: hapu, mis tärklise ärahapnemisel ja pilliroo- ning wiinaniarja-snhkru kääriinisel tekkib, ei ole muud midagi, kni „kääriwuse-piimahapu", niida lihaste poolt walmistatud „looma-piimahapu" kõrwal
ainult ta fnsikaliste iseäralduste läbi ära tunda wõib, muidu — kemialiselt —
on nad ühesugused ega tunta nendel wahet olewat.
Wiinapõletufes walmistatakse piimahaput selleks otstarbeks, et niisugust
wahe-ollust nõutaba, niis pärmile ta elukohane, aga pärmi Vaenlastele
nende elnhänntaja oleks. Nähtawasti mõjub piimahapu-ollus üksnes wiljast
saadud munawalge-olluse pihta - sunnib teda jagunemisele, kaua ta linnastest
ehk kartulitest walmistatud segadises sisaldama mnnawalge-olluse pääle oma
mõju wist ei awalda.
Piimahapu loomus on: ta on sitke, weniw, ilma iseäralise lõhnata jn
jumewärwita keha, mille osakaal L5° C. juures ---- 1/24S5 au. Päris selges
olekus tõmbab ta alles üsna madala temperatura juures kõwaks ja wast
+ L8p C. hakkab ta wedelaks kehaks tagasi sulama, üt ta nendel lahntnsetingimistel ära ei aura, niida alkohol enda lahutnse juures jooksutamise ajal
tarwitfeb, siis jääb ta terwelt praagasfe. Tal on küll täielik hapu maik, kuid
niaitse-erknsid ja hambaid ei ärita see nii karmilt, kni mõned teised hapud.
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Enamalt jaolt wõiwad toit viimahapu-soolad wees laguneda: iseäranis silmapaistwalt kristMiseeriwab riidid piima-hapu-calcium ja =tfinf; wiimne ei sula
mitte nii hõlpsasti wees, kui eelmised wõlad. Mõne wõihapu-bakteriate ібіш
tegewusel muutuwad need soolad wõihapuks ümber, kus juures söehapu ja
Westnik tekkiwad.
k) Mannil (С а Н,, 0 (; ) ja KääriKameä ei tetti mitte mesti loomulikul,
waid ainult limasel käärimisel, niida bakteriad sünnitawad: sel korral saadnb
wesiniktu, mis suhkruga ühinedes manniti annal':
C6 Н,, 0 ( i
1 osa dertroset

+

2 Н =
2 osa wesinikku

C(l Н,, 0 6
mannit.

Mannit naitub kristalli-farnane ollus olewat, mis ife wäga magusa
maiguga on ja wees kergesti sulab. Manuil käärib pärmiga otsekoheselt,
ilma et dextroseks muutuda tarwitseks, ja tenia käärimise - saadusteks wõiwad
alkohol, ka piima-, niõi- ja muud hapud olla. Tema kääriwuse juures tekkib
n'esinitku.
Käärikamed on wististi taime-kamedi arabin-hapu sarnane aine.
1) niethylpiiritus (CH t 0) on wäärsaabus selle piirituse kõrwal, mida
puu-ollustest saadakse: kiudas ta tekkib, ou senini teadmata. See wedelik on
läbipaistew, meeldiwalt lehkaw (aromatlik) keha, mille osakaal = 0,798 on.
Tema keemisepuukt seisab 33" R. juures. Teda tarwitatakse materjalina
auiliuiwänoi, suitsuta püssirohu, polituri, lattide ja paljude teiste keemraliste
kehade walmistamise juures. Ärahapnedes muutub ta sipelgahapuks.

Crüfrimiqadc õiendus.
Auustatud lugejat palutakle järgmili trükitoigalid lahkesti
ära õiendada:
17. real Chram,
loe Chrom.
alot.
5. „ afat,
glykale 2 ).
15. „ glykofe'-'),
2. » giykofe,
„ glykafe.
11. - i % .
81%.
1. „ glykoleft,
„ glykalelt.
15. „ loodute-,
lohutule-.
2. „ dextrinis,
dextrinid.
luhkrustus.
8. „ luhkustus
paar lehekülge.
6. „ üks lehekülge,
5. „ paar lehekülg,
üks lehekülg.
1. „ fegadiles,
iegudifes.
23. „ (meeherrofe),
<laccharole).
c>. „ (створотка),
(сыноротка).
u
on öeldud 50 R. temp., loe 52" R. temp.
17. real päralt,
peält.
5. „ näitus,
nähtus.
wiina põletule.
wiinapõletuteülewalt 10.
53.
" legadiles
"
„ legudiles.
53.
alt
8. „ piirtiule
piiritule.
„
Pildi ПГ. 15 (i l ! : 500 korda, loe 5000 korda.
loe kuhu.
19. rea! uhu
56. leheküljel , alt
16. „ kõ likku
kõlhlikka.
58.
alt
luthyl- ja.
21. „ luthylja
alt
64.
64.
alt
2. „ CH ( i 0+2i)
„
„ c ^ o f 2o.
65.
alt
3. „ 0,"81305 pange „ 0,081505 pange
„
75.
tabelis : kapilihaput
kaprilihaput.
•
,,

6. leheküljel , alt
alt
6.
ülewalt
12.
„
15.
ülewalt
„
15.
ülewalt
alt
15.
alt
20.
ülewalt
22.
alt
22.
alt
31.
„
alt
3».
„
alt
31.
„
ülewalt
53.
„
ülewalt
37.
tabelis
41.
alt
42.
„
ülewalt
43.

q»53

