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})opelniaiqc zlec.enia Ja!nir: TVii:/1110.:.m•gu 
ftfinistra, zaiqlem sir iak nayśpi.:s:.nićy, o
pisaniem sposcwu robiem·a c~1.l:ru :: /Juraków, 
iednrgo z nayużytecz11irys::.ych lll)lltilazków, 
którym il:::isie1·s::.e pisma per.) odyc::.ne s'! napel-
11ione. Jle tyli.o moglem, starałem si'i zervs::.ad 
o nim powziqść u:iado11101ć: po{pied, irdnaJ:, 
iakiego uplJwaiąca hr: pora wiosfrnna wy
n:agaln, i nfrsposobno:lć zaSL·u;nienia w tćm. 

glrbs::.ych wiadumośd, gdyż znaiome dzieła. 
Acharda (*) ac::. obs::.emie go u.yluszczaiące, 
sprzeczne atoli w cz~ści, z p6:.nie_yszenLŹ tegu 
procesm opisami przez wielu Chemik6w poda
nw1i , z /..tdrycli same lJlko wyciągi dotqd 
11·~:.c.:e mamy, 11ie dozwoliły mi wir,ks.:ego tey 
r:.tc::y obiaśnienia. Dult:ki wi!c iestem ocl • 
mniemania, aieby sposób robi mia Cukru, tu 

f I "i'" • "' 
podany, nie potr:ebował tlłzd.s:ego nad to wy-
łożenia; owszem, poclait go t J !ko iako krót
ki rys, W) nalazku. całą dzil niemal Europ(ł 

(*} Die E111·npaische Zuckt•r falil'il: .. Lion au„ Run
kdriibrn. 



• 11r1·ech to pisemko, ::.robiws::,y ::.aymzaq,ccgo. ,. 
nieiakieś onego wyobrażenie' Obywatelom po 
wsiach mieszkaiqcym, mal o niekiedy maiącynt 
sposobności czytywania pism :r.rzgranicz.nyclz' 
zacheci ich do uprawy tego war:.ywa, a zo
staw:a'ąc gorliwości, nowo utworzonego u nas 
Gospodarczo- Rolniczego Towar::.Jst~a z uczo-

1 l d-· pod światłem prz.ewdnzctwcm za-nyc i u ... i, . . 

l • . w oyczy"'nic mda skfoda14cego si~, s uzonego ~ " . • . 
dłuższe i obszernieysz.c tey matcryi wylozcrue, 

• ·e na oc"'ekiwanill pom}·ślnych one1:io przes,ai" ~ . 
skutków które stokrotnie pract moiq nagrodzi!· 
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Pn.:n·wtA'>TF.K Cukru ,v rozmnilych roślinach 
muicy wi~cćy obficie znayduiący się, a szcze
gMnićy w winnych gronach, w Patata.eh ( 1) 
Co,n•olvulus Batatus, w marchwi, w paster
rn1ku, w r1.epic, w burakach Beta ( 2) i w 
wicin innych od clnwna był wszystkim do
hr:r.e wiadomym, liczne zaś <loświaclcze11ia. 
t:elcm sprawdzenia onego robione, ai nadto 

I 1 ) Point, czyli U.ll.ata•, i~.sl to ro,1101 :r.nai„ma rrul un." iokieru 
C'o1111ol11u(<14 folii., cort/afi4 , liiJ.,tnff,s, qui11que Ner,•i18 
, ,111/"' rq,e11ft1 foberifaro 1,i.,pido I,11111 koi u,i rn., ol rą~ty , 
il!,t1.,wo-u..,-wu11y, fi;rie l.)łl.o" ale ht,1110 1.iolonP, łm\) K',' 
P" 1irn1i ru1.pu::cit.·rttii\1:~ &it;, 1. ktńn•y kulnnek. no\\!~ to1.1L 
knu.onli \\') rn~l.C7..a, 1.tl \\ t) •i9 roz1111111L1, bnuho poł.)"\\'UII 
i ulJl~CLll•. Pneuir,iuua z lnd)C,W du I::u1op), dol,12u 
.- i11 ud.Ul', llt.:Zt'KÓłuic ,.., llib7p:inji. 

,,Pntaty n<l llw111liiestu ht we Franryi SI\ n3lnr~lhowaul', 
11<bi'\ li~ ,lulnu ,, Derar~uneut..d, puluduio" .ich, w oko
lu .«li Pary·:la w otwarttlm 11awc1 pulu, cze, \\one pataty 
tu•u-. i do) rLCW*il\, Parmentier ,1 I 

(aj L11ho trniluo ir,1 W)'1'Achownć z pewnością, ile l;nraki cu
km CZ}SIP~o wyd•ć 111011-1 1 ~•lyJ. to 1.,k od •l'o,obu id, 
onpzcuni,4 i c..Uy roLot_y, iako tel i onych np,awy i.alc
-J.y, 1,udłu; rarhuulrn ic,huk Panu Drappier &to kilkana(.-io 
l)•iccy fuu1,,w burak,;,., wyda 1~,.hn i cul icHr1e fumt',w 
m11ki cukrow,:y { Farp,y ). Doświnckicnin ic)\o 1nkie rohil 
2 wiclą inuc1Hi n,1;liua1ni pierwi:111l"k culro\'IJ Jnające1ni 
oka,~ły, ie 110 funtów marchwi WJ<h H l) lko funl<>w 
mąl, culrowi!y, l) lei pu1ernoku 12 i puł, nepy u, 9 
t~ll.<> c.1. c. "Lur~l.:i w 1.!yie ilości w1it1e, piąU\ uicm .. ,1 czo:~ :6 ")cladzą; 10 ie,11, 100 funtów h11r«kc\w, wycl,, 19 i put 
fontn llll\ki rul..rowc!)· [cbiP. zathn, ie ••me l)lku bur,,l.i 
lllQSI\ b)iU n uns kouy;tnie Jo tc3,, yrzttlmiotu 11!yte, 
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o tćm wszystkich przekonywać zdaią się, 
1\-~ar~raff p1·zes~fo lal te!nu .pi~t:llzicsil! t-, u
n1es1011y ch~c1ą rolHen1.a wy11alazków nży
t~czn?ch, . zastanawiai,1c się z pilno~cią nad 
p1~nnasLk.iern cukrowym Bnrakuw, rozbie
ra1ąc go chemicznie, po ,•1rielorakich prc1bach 
otrzymał z niego do~komt~y syrop cukrowy, 
z kturego po krystab1acy1 rlo'-tal j;d nayle
p~Z<!; m,1kę cukrowa. ( Fa1·_y1112) p1·1.sdatna do 
uzytku zwyczaynego. ,,vielka jc,\nak ,; \>W 

cz~s ol~fzto,ć cukru pospolit~gfJ"' a tem sa
m';'m mzsza onego cena, mu\ le; , za iakąby 
mogł sposobem przez i\forgraffo porlanym z 
bnraków olrzymany hydź przcdawanr~ sta
ła. ;sie przyczyna, ii nie starano się k~n~y
stac z t~k waznego dla całćy Europy W) na
lazkn: podpadł t.ćm samhn icrlnemui z wie
lu innemi losowi, słui-ącemn clt-, 1.asnokoienia 
~amcy tylko ciekawości, he~ prz;_yniesienia. 
zadnego zgoła uiytku. 

. ~a~ c.iagla i trwała woyna, wslrzynm-
1ąca mz ocl cl~,itna cnły prawie Jrnndel, sy
~tcmat nako~1ec ląclowy powszechnie przy
~ęlJ, 1,aka:rn1ący onego zn pel nie, pom11aża-
1ą;c coraz ba_rc1ziey w miar~ dopełnionych 
rozkaz~w , 1 wypotrzehowanych dawniey
sz rch ieszcz<" zapasów produktów za.mor
skich, nieodhicie nam polrzebnych, cały 
ląd pows-.technym onJ eh ni erl ostatkiem za
groził. - Celem zapohielenia złemu, i na
g:-odzenia ile moi;1ośc1, wla.sneuti J>lodami 
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płody obce, lt óre z stratą Mszą 1.akn puic
my, zn!llanawiauo si'c iak nayusilnićy w roz
maitych mi cscach, a szczeg6lniey w Pary
in i w BerliHie nacl wł,1s11o;ciami wielu Eu
l"Dpeysk ich ro;liu, czyliby, opr6cz terażnicy
szego ich uiylkn , za pomocą róinych dzia
la11 Chemicznych, nie mogły zastąpić choć 
w cz~ści, potr:r.eby , które clzis z przyczyny 
in.knzanego handlu z trudnością zaąpokoione 
bydź mogą. 

Cukier będąc ieclnym z naywainieyszych 
przedmioi6w l1andlu, za 1..l6rcn sama iedna. 
1 ylko Francya, cłu 4o Milionów rocznie An-
glii opłacać musiała, ściągnął na siehie wieht 
uczonych uwag~: a wprzód ie!lcze kilko la
ty P. Achart ieclen z Chemików llcrlil'1skich, 
który, in·l lo polegaiąc na świadectwie Mar
graffa, iui z własnych dostrzegłszy śleJze1i i 
wyhnclywai'1, po tysiącznych doświadczeniach, 
w różnym sposobie z wielu roślinami robio
nych, doszedł do tego, i z pewnością ogło
sił, że buraki, ta roślina tak pospolita i 
właściwa wszystkiem kraiom Europeyskim, 
maiąc w sobie w znacznćy ilości cukier, mo
że go w wielkićy obfitości tlostarczyć. Zna
iąc dostatecznie ważność ninieyszego wyna.
lazku, gorliwy o dobro powszechne, posta
nowiwszy {oraz .iak 11ayclokladnieyszy podać 
sposób otrzymywania cukru z buraków, 
stokrotnie powtórzył swoie doświa,lczenia: 

tqbił z iak. naywi~kszą pilnością nowe> a od-

• 
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nosząc chw·alebną korzyść pracy z usilnością. 
podniesioRey, nie 1ylko sam otrzymał z hu.: 
raków iak naylepszy c11ki1::r, we wszystkiPm 
podobny zw~czayncmu, ale nadto, przepisnł 
p~w~1c prawidła, podług których w przera
bianm onego postępować nalei,y (3). 

Wypadek tak wainy, podany rl'}:e:1. zna
komitego Chemika, musiał na się z·wrócić 
v.:szystkich uczonych TowarzyM w uwag~, a.· 
pierwszy Oddział Instytutu narc I owego ( In
st~tut national) z pośpiechem w:y I na.czyi Kom
m1ssyl!, do sprawllzenia. onego. (ą) Kommis
sya ta więc złożona tak z Chemików celnią
cych w swey nauce, iako tel i rolr1ikt'.nv do
świadczonych, zdała spraw~ z zlec.cnia sobie 
powicrzonrgo 8 Czerwca. 1799. 

• Z rapportu pomienioney Kommissyi wy
pada, ze niezawodnie moina otn;ymać po~ 
dług proces.su Aclrnrda z hm·ak6w iak nayle
psza Moscuad<t ( maleryał z którego się cu
kier wyrabia.) Kommissya. iednak lubo nie 
chciała nic wydawać stanm'vczego wzgl1;dem 
kosztów całćy roboty, które nic nayściślćy 
})rzez Pana. Acharcl wyrachowanemi hycli 

{3} Porlł111; porlanych pner. hcl,nrclB pnepi,ów w S-ill\r.l..o Ifa
rnn KPp pi, w ,1„brach •woic~, 7.\\ anych Kra} 11, wielką 
fo!>rykę z,1r ,}.) ł {;ukr11, krhr,1 mu uie WJ• ~~howanr. kony-

• fr, przyuos,. Boudet, Bul/etu, de pharniacic, 

( l. 1 OhacL P,uni~luik W .uu„w.ki z. 1801 rol.n 'Mit&iąc Lu•y. 
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mnsialy , wniosła. wszakie ; i~ spo~o?cm 
prostszym i lacnieyszym posti;pmitc, mo:.ma
by tenże sam wypadek otrzJmać ; co i usku
teczniła. 

Bądź Że na ów ozns Kommissya miała 
tylko na celn utwierdzenie podohier'istwa. o
trzymania mąki cukrnwey z buraków, bądź 
ie w mnicyszćy ilości otrzymała, aniżeliby 
in cło RafinerJi oddać można było, nie za
l;udniniąc sic· tćm wiec clalszem działaniem, 
"}TachÓwała." I ylko, i~ rafinowany iui cukier 
nmiey wificć.y, wypadłby na 90 centimów 
pół kilograma. ( 5 ). 

Ogłoszenie to iecln:ik Kommis~yi, nie 
1.a.ch~cito nikogo we Francyi do zaloieoia 
rnaczney fahryki tego rodz:uu cukru. A nay
wir·kszcmu z Monarchów który nic nie opu
~zc;,a coby iakikolwiek uiylek iego obszcr-

r nemu mocarstwu przynosiło, zosta.wionem 
było wzbudzić na nowo uwagi'; Chemików. 
JW. Minister Spraw VVewrn;trznych wezwał 
iu}, od roku pierw!:Wly oddział Instytutu ce
lem robienia w tem Ii.owych ieszcze wyba
Jywai1 i śle<lze1·1. 

Panu Deyeux zdawcy !\prawy z działa11 
picrwszćy K.ommissyi , zleconem zostało a hy 
&i<t tym tak waznym zat~uclnil przeclmiolem, 

l:,) lt5 groszy poi: funl ieden. 
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kt6ry ohrnl sobie 1.a towar7.y~z.t P. Jfornel 
dozorcy rohut CIH·micznych, sil.oły inedy„ 
r:znt'•y Pary.i;kiey. Wsz) .s ł kic za.lt'·m do;wiad
czcnia Kornmi,syi zostuly pen\ tórrzollcmi; 
robili nowe, a dostnws1.y znac:1.11ą iJo;l! mą
ki, odclali i;l do raJlnacyi, i olrz) mali dwie 
głowy cukrn, do-.l1ltec1.11ie z !.rystali1.0wane,
go liialo~ci zwyczaynćy, skln:icy si~, wy
tln i,t~Y d1.wifik, shnvl!m mai cy ws,.ystkic 
własności cukru ;,; trzciny tłoczonego (G) . 

Jedna 7. tyc-h głów cukn11 1,yla ofiaro
wann pr1e1, i\linistra Spmw ' 'Vcwn<:lrznyr:h 
J.C.K..:Mości, klc'.iry it1 pr.1.yiąl z takićm u
kontcnlo,vonicm, z iaki{·m ZW) kł 11rzyimo
wać WSZ) stkie poŻ) lecwc wynalazki. U.sta
·wa na.koniec Cesarska nn dniu .25go Kwie
tnia r. b. wydana przc1.rn1.czai11ca 70,000 ła
nów gruntu na s;ulzcnic burak6w, z.dolnych 
cło robienia :r. nich cukru, celem doi,lan:1.n
nia ich w znaczn/.y ilości tlo fnlir:y k, łacno 
wsz}'stkich o u2ytcczności tego wynalazku 

· przekonywać powinna. Niechże wi~c b~
Jzic pobudki! ua„zym roilakom, <lo zuięcia 
5j1t upraw;L Lćy tak ui._rt.ccznćy ro~li11y, z 
którćy z c1,asem, kazcly przerahiaiąc i:! Jl sie
bie spo'!oiJem niiey podanym, alholitl':i. w 
ma.c;sie in c•udo, zbywaiąc do fabryk, iakic 
wkr61 ce załofonemi zostaw!, n·ielkic 1101yl1li 
eiarnać hl clzie -... 0 .. " 

,.., 
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Nim pnysll!pi~ tło opisania <.:po~obu o
trzymywania cukru z hnraków, s~clzc: b~di 
i trcZ(! nic odliicic polr1._cl:11:1., poclnć. ~eh 
wpr1,óll opis llotanic~n)., ink su:. u_pr,nvm1.ą, 
zbieraią, przechowu1ą 1 1rozm11.1.nuą. -

Ta. pożywna i 1.~':'c;zcchmiitr ~- gospo
rlarśl Wie przydatna roslma (7), kló~·cy po}u~ 
dniowa Europa ;est oyczy.:114 , 1ak muw1 
AchaHI w roku 1763 z Niderla11clów <lo Nic-

k l ' • . , , l mice przc~zla, z ·ą, pozmey w rozne s rony 
kn północy rozmnoion[!. zost:ł.łn. Burak p~
<ll11g Botnnistów, nah- 1 y cto tego roclz~rn 
roślin, kt ',rr zowią po łacinie ( Hcta) po rue
miccku zaś·( mallP,fJIJ. ). Ten roclza~ ic•t zh,Y~ 
ol,~1.crnym i Li11cusz go nn wiele częsc1 
rozdz,i~ia. 'co ,;j,i zaś tycze h_n:nków hi~ły~h 
( R11nkel-1·iibcn,Sacchnrum ofhc~nanun Lmn~)• 
t) czqcych ~i1: na,;1.cgo przecln~1oln, !c 1~1aH~ 
( 8) kol'l.e1'1 gruby, okrqgly 1 gładki, listki 
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drobne, i lodyg1 wy;dką ni <1o ośmin stop 
niekiedy iak mówi lleckman Fig: 5. Dwóch 
lat poi 1·1.ebnią dv cluy;cia z nasienia, do kwia
t n i wydawania z siebie no. wzaiem nasienia. 
Głęboko w ziemi~ idą, łacno się z nich sok 
otrzymuie przyiemny i sloclki nadto moia 
~i~so twarde, łupinę białą, wierzch)! mal~ 
J zaledwo widne z ziemi, nie potrzebuiu. 
hycli gł~boko sa.dzonemi, mrozy im nie 'na~ 
zbyt szkodzą, gclyi poźno zazwyczay ·wscho
dzą. 

Siciąc uwalać naleiy, t,l1y 7.iarnn w zna
czney. oclległości od siebie paclały, dl11 tego 
ahy s11: one h.1rclzićy ro,1,kl',1,ewiać i liścia 
więcćy mieć mogły, ktore s,1 ,-..Jliornćm clla. 
bydb pokar1J1em, gdy są iednak siane w ce
] u tłoczenia. z nich syropu, na.leży w cześci 
obłamywać liście, kt6re rozkrzewiauiu ·sie 
nieco l)l'Zeszkodzić mog~. ~ 

Ziemia powinna hydź pulchna, dobrze 
przerobiona, a szczcgulnićy glina z piaskiem 
naylcpić.y i~ służyć może, sam bowiem pia
sek czylitcz rzadka zbyt ziemia 11ie ie'-t 
przydatną, gdyż w nićy nadto w~ze;nic do
chodzą i Jlróclrniciq, przeciwnie zaś w gtz
st~y- i zbyt tward(,y, nie łacno si<: rozkrze
w1a1ą, bardziey w lo1lygę niż w korzenie 
idą. Nadto nalciy ie siar w mie~cu olwar
łćm i wolnem, z lego wzgl~rln, aby nic ich 
wcale nie zasłaniało , ocl działania slone
,cznych promieni, które im wielce .5a po-
lizebnc. ~ 
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} , . l'' 't Grnnt pszenny w a~me s uzyc mo,.e,. ~ 
jc.;l }>O zebraniu p~zenicy z pola mo,-.ua s1ac 
po ,;ićy dwa razy buraki _hei ~wi~iego ~agno: 
icnia iytni zaś srunt 1 Śrt'chll musi byclz 

' l . ~oniecznie -wprzotl lek w w ygno1~nym. 

Nawoz bydła rogatego i ko11ski icst nay
lcpszym, inne zas maiq,c w sobie wiel~ czą7tek 
~aletrznnych potlłng Achnrcla, mogą ich me~o 
burakom udzielić, z iesicni ieszcze rola s1i 
ugnaia i przeorywa, gdyby uawet i ni~gno
ioną była., nale}.y ią wyornć? a nn. ·w1osn~ 
ieszczc raz wyorawszy przemiesza~ do_brze ~ 
labronowa..:, dla tego , aby korzeme z1e1sk 1 
d1wastów wydrzeć 11a.lei.ycic. Pnygoto\\:a
na. tym spo<iobem rola, na ~agony_ przedzie
lona i pol,rozllownną byclz pow1111m , tak 
uayprzbtl, a.by spad wody l,ył dostal_ecznym, 
iako te;, i dla. łr.cnieyszego oclkopama onych 

• w cz<'tści, gdy 1.aczm1 pnych?clz.ić . do swey 
uoyrza.łości ko1'lccm wysta.w1ema 1ch na o-

' k 'ć ' peracyą sloneczn4: Szcro os wgonow 1~a. 
pólpięt?.y, a Lrozclów na póllory :,,topy zJale 
łi~ bydź nayprzpwoitsz,1. 

Troittko si~ upra.wiai11 buraki przezna
tzone do ·wydania cukru. 

10cl. Zasie" aia się i.ik można nayrza
ilzićy, bo g\sto zl,y:t siane drolmiciq: bn~·aki 
z.a; ;rellniey wielko;ci, s,1 11ayprzyJatrney
sze to iest iehy 1,ahly 'l nich od dwóch do 

' . l lrlech funtów wa1.y . 
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rire. Sadzenie: to si.ę odbywa w naste
puit!cym sposobie: w dołkach j>E:\.~ nćy od si~
b'ie 0t.lleg]ośc1 w prostey linii }ll'Zekopauych, 
V\Tzncaią si~ ziarka, i 11atychmia:;t ziemi~ sie 
zas_ypui.!, co icst nic równie Llogodmcvszćm; 
nz dla tego ze ziarna lacnićy priebraue i 
wyc;1,y~z..:zone hydz mog[l, f10W Lvrc, że L>ę
d,tc w 1cdnostayućy odle;:;ło-.ci od sic hic hu)
nićy ro!'--nq i łacui~y zlJicranc IJ.) dz JUogt!, 
zagony w ten czas p1sć slup bez i-,\ icrni mic<; 
powinny; .i lo sit:z przy ko11cu KVĄii1..-LJJia Oll
bywa. Dla uVenia pracy i przp,picszcnia 
1·oboly m~~na.__ ui.ywać ~lo tego ni·,t, {H•iącćy 
macJ11nyF1g:.1.slłada SJt_: ouaztrzech równo 
ocllegle ul worzonych czworogrannych dn!z
ków niezbyt ci~Żkich, te są tak icmi:i. rh\ o
ma z <h'll~ch stron, zostawt1il}_c po 6 cali ml 
ko11c6w przewiązane. Na samym za~ ;rod.ku 
zwierzclm prostopadle utwierdzony icst <lo 
4 stop uługi clr,riek , za pomocą któ1·ego 
cała sję nrncl1ina przenosi: u spodu klór{,y 
w odległości g cali od sichie 'są owalne z po
aątku, a koi'1c:ule z doltt zc,:hy; za lekkim 
wit::c poci~uieniem calcy machiny pomienione 
ząhy robią iedno-slayue dołki w ziemi Fig: 4. 
w które si~ zakopuią nasion.L, po.sll•pui,1c z nią. 
z mieysca. na mieysce, cale io działanie ła
two i .':.1}.ieszuie rn,kulecz.nić &i<;; może. 

Kiedy się z ziemi po dwa iuż listki z 
l{aŻclcgo nasienia nkaże, w ów czas pieleniem 
zaiąć się ualei y, slaraiąc się iak na)' usilnie y 

J 15 

iioh„ 1 trawe wyrywać, które ztłnmić bu
raki i onych wzrostowi przeszka tlzać mo
g,! • To si~ tyle rat.y powtarza ile tego _b~
dz-ic wymagać potrzeba, póty przy11aymn1ey, 
ai. P"ki one inż nie prz) idą do pe'\~ney -.,~y-

l 
~okości , mnocniwszy się dostateczme w z1e
mi. _ Ponieważ pielenie rękami dlu~iego 
czasu i wielu robotnika wymaga , moze za. 
lćm sh1zyć ku temu , mn~a r~czna rr_iotylrn., 

• za pomocą k tórey łacno su~ _z1ebka 1 chwa-
5t y, l bez ohrnżenia korzeni burakowych ) 
wyrywać <l.nJzą. 

'5cie. Przesadzenie posiane w osobnym 
miescu buraki, gdy iuz tlóydą <l? pe-' nćy 
wysokości, w ów czas pocHu_g w_yzćy, pr~c
pisanego sposohn przesaclzmą się. fu 1e
tlnak zważać należy, iz do nieiakiego czasu, 
nim si~ przjimą, aby hyły _częst? P?lewa
nemi • a dla utrzymania w1ększcy 1eszcze 

' b , wilaoci nie otllJicie im potrze ney, przesa-
o ' k' 1' <lzaiąc nalely mac:1.ać korzo~ ·1 same w g_ 1-

uie, rozpnszcze111:y V: w?<lz1e. \'."yrywa14,c 
z ziemi do przt:sadzama, '1 lo nalezy ~ostrze
gać, azeby ko11ce korzonków by~y menaru
szoue sldaJainc ie zaś w naczyruu do 1n·zc
niesie:Ua, stara

0

ć się trzeba, układać w po
rządku warstnmi, tak a1y korzo~ki iedn~ na 
drugie przypadły. To naczyme pow111110 
bydź miernćy wysokości; W} sokie na zbyt, 
a pełno nałożone mni.cyby się stało przyda
tnćm massa. bowiem zgóry cieźąca 7,#;1:ula-



by ci~:iarem swoim flance na. spotlzie naczy
nia bęcląco, które iak nayi;wieźey koniecznie 
utrzymać należy, dla. tego nic szkodzi po
krywać naczynie trawą wilgotn<! alboliLei. 
~ch~m dobrze w wodzie zmaczanJ m, w cza
sie 1ch dalszego wzrostu, trze ha liście uie 
co przerzadzać i obłamywać, zbyt wielkie 
a szczeg6lniey Le które poż6łkly , g<lyi oni 
mogą uszkodzić burnkom. Je:le1i w tygoduiu 
nie ukazą znaków, Że przyzyly n·uie;ć 1. tego 
będzie mozna, ze si~ już nie przp.mą. Przy 
~ońcu ·vvrześnia buraki przychouzq do swo-
1ey przyrodzoney wielko;ci, li., i1c zaś ich 
od spodLl opa<lać zaczną, w ów czas też 
właśnie należy się zaią,ć ich zbiorem, Pora. 
sucha i lalo pogodne znacznie się do niego 
przykłada, wczas bowiem ,i ilgotny , nietylko 
ie d6yść Lak prędko nie mogą, a zatem zbiór 
się ich op6żnia, ale nadto, zebrane I\V deszcz 
i _wilgoć, zepsuciu ulegać muszą, i gniią. 
Z 1ak naywif;:kszą ostrożnością nalezy wyry
wać z ziemi staraiąc się iak nayusilniey, 
ażeby korzonki przy wyrywaniu nie uaru
szyć, dla tego można używać widełek ie1a
znych za pomocą których snaclniey one nii 
r~ką wyrywać si~ dadzą, dw6ch luclzi po
st<}puiąc z obu stron zagona mogą razem 
składać na środku w stosy buraki. Dobyte, 
j złoi~nc w pomienionych stosach buraki , 
skoro mż cokolwiek swoiey wilgoci utracą , 
a cząstki ziemi z ich powierzchni osypią się, 
na 6w czas nalczy :;kraiać ich wierzchy? tal .... 

aie-
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aiehy drzeń i ca.ł& cz1t;ć liściami porosła, 
oJiętą im zupełnie była. To robi się tak 
dla ulżenia roboty w dobyciu z nich cukru, 
i przysporzenie ilości onego 1 iako teł i dla 
przcszkodzeni:1 dalszey wegetacyi, któraby 
rnnley więcey ustać tak. prizclko bez tego nie 
mogla. 

Skra.inne wierzchy buraków wybornie 
a.ln:i.yć mogą za pokarm bydł11, co iest nie 
111,:il.rm ne ekonomice artykułem. :Nie od 
r.:eczy tn b'td„1c powiedzieć, aby okrawki 
t e uic składać razem .,. burakami, które ze-
1irane, maią si~ fadm•vać w s1,opy lub składy 
dohrze obwarowane, 1ak ieclnak ażeby "viatt· 
i powietrze świeic za,v&ze przechodziło, od 
1.imna wielkiego pilnie strzeźone, przemar
złe bowiem na nic się nic zclaly. Je}eli tego 
konieczna wymaga polrzeha, a iesit>i'i ciepła 
sucha j długa, mog<); w otwar1Jm 11awPt polu 
czas uieiaki zostać, zkąd prnsto tło fa.Lryk 
wzilite Lędą. 

Lu bo wszystkie gatunki buralc.ów nie 
bal'dzo i:;ię zimna l«ikaią, białe z nich iednak 
,ą naytrwalsze i naymniey zunno im szko-
d1.i ( .9 ). .2 

( ~) Satlione lnb siaue n·wnhzc są od pncud:ionych, tamt)rla 
huwi~m 1lli :łoju iPst tr,vatls.zc, czcrstwicys2.e i gęs1.1.-1• 1 co 
Ju, oko s,9 uk.,-iuilj t 1n·1.ypatTuiąc 6i-: ich tkance ruttiuu1.'J, 
C2)li Oll)Ch wn~trzu,•~ ~) kk plcriouce. Jm lnrnrcl'7.C •ą 
i wiql>?."-, lim 11111iiJ >.imu1 si,: lQbi,, n1~łc Lowiem ma
iąc w sol,i• wi~~<'J ... cz1,1u• · pr~,lz~) ruau11,\.'.. mu•~'!• 
A.chan/. 



Mog~ nawet, gdy zima i est lckkn. zimo
wać w polu; w ta.kićm zclarzeuiu, ohrn\l-,-,1.y 
ie z liścia i ściąwszy łod) S'-i z oslr6:tnością,, 
ażeby spocl onef naru~zo11~m . nil! ~01,La ~, 
pokryć całą pow1erzchn1ą z1enu ua :J cu lt 1 

iak tylko można n~yg<;:śt:iey, slo~ą i g11_oiem 
należy. Pomimo 1 tego stara n w na. w 1osn~ 
cz~sto\.roć wie;ka sit:: w nich i':-'dna~ strrta. 
okaże clla tegoz to w naszym khmac1e rzac\
ko si~ udać moi,e; r6wi1ież ~ w ~ua,lacl~ cza
su zimy ~11yt mroinćy i tęg1ey mchem 1 sło
mą dobrze pokryte Lydi powi,wJ. 

K.to w znaczney ilości pr7.t•ls,ebl'ze za
sjewać buraki, zwłaszcza, gcly Oil) eh uprawa. 
powszechną s1C:, st~ie, ~ c:woiakicg~ wzgl1:ch1 
powinien starac s1~ m1ec z wł~sney ~lanta
cyi ich· nasiona~ raz dla ,u~nnie)SZ'."nia ko
sztów, powtóre dla pewnos_c1 ll~&~em~, ~l6re 
nie w porze 1,ehrane, alhoh te;,, złe 1 ,mcs~a
rannie przechowane, zawo~1ćm ~~dz moze. 
Białe burali nalezą do rodzam roslm dwule• 
tnich to iest tych, które w icclnym l'OkU 

dosze:lłszy swoiey cloyrzalości n~ dn~gi. za, ... 
ledwo nasienie wydadzą. Bywmą niekiedy 
zdarzenia., Że i w iednymże roku kwitną i 
nasionl\ daią,. Nasiona. te nawet, iako w po
rze doszłe mnićy .przyclatnemi h_vclź mogą: 
dla. tego n

1

asienie dwuletnie nier6wnie ~est 
lepsz.em. Pilnie się i ·o to starnć nalezy, 
aieby nasienie iak nayczysciey przehranćnt 
było i sreJuiey za/i wielkości buraki na na-

:;ieniki ,vziętemi by<lf. maią. Skoro si~ z zie
mi buraki na na~ieniki przezunczone dob~dą, 
JJatycluniast liście z nic:h zwierzclui się obła
muią, le ie dna k ostró.i.ność znchowuiąc, iz
by clrdze1i 01l samego wierzchu idący został 
nie nar11s;,,onym, gdyi on na przyszło wio
sns, nic wydałby liścia, coby dalszemu wzro
stowi buraków zaszkodziło, a. wegetacya 1.em 
samćm uslaćby musiała. . 

l Zebrane inż z pola buraki składa1ą si1 
warstami w piwnicach, na pułapach o dwa. 
cale oJ. ziemi poJ.niesionych, i piaskiem wil-
gotnem przyrzucc.ią się, tak chowane byuz 
maią, aż do Kwietnia, lub tez środku .Maia, 
Przenosząc na Role, do sadzenia sposobem 
wyż~y opisanym, wystzegać się należy, aże
by drzewa lub ploty będqce w bliskości cie
nia. na nich nie rzucały. Póki nasiona do 
swey nie doydą doyrzalości, zbietać ich nie 
naleiy, a zatem bardzićy zrpvaćJub otrzę
sać łodygi, trzeba owszem czekat aż p6ki 
iame opadać nie zaczną. Dla tego, czas O-' 
nych zbiera , ok1·eślonym bydź nie może, 
gdyż ten tak od dolJroci gruntu, iako też od 
dogodney lub mniey dogodney pory zależy. 

Spos6b przechowywania pomieńionego 
nasienia niemniey ostrożności potrzebuię , l broniąc go naclews.zystko od llepsuda i tę
chliny. Lubo niektórzy po zebraniu zsypu ... 
i4 go w beczki lub fassy, ten fodnak .spOiQb 

i'; 

' . . 
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mnićy iest dogodnym' <lla tego, lepi(·y ale- I 
by w otwartćm miescu z.sypanćm 1,ylo, i 
'lam, g<lzieby często szufiowanem 1yc1ż mo
gło. Tak więc nasiona; nie ulegaiąc Żadnc
rou zepsuciu iak naydłużćy przechowane 
zostać mogą; nie dawszy zaś na to haczenia, 
zasiewaiąc nasieniem nadpsukm, nie'tylko 

. wiele go w ziemi zostanie, ale nadto l,uraki 
· tracą '"4. częśei substancyą c11krow,1 i uny<la
lćy w lfzy1.'ala wyndzaią się zu11elni.e t10). l 

{10) Dobrych i pewnych bur«ków cltuai· ie,lcn W)cła u
'VI>'• 9 f1J116w ,ulu·u .~r)•t.lizo\l :llltQP ./ldUKt, 

\ 

-,----

SPOSOB 

,, robienia CulrU, z borali.ót~. 

Rollota ta sześciu następuiących wjma.:. 
ga dziala11. Oprókanie, tioczenie, wy
ciśmenie, parowanie, warzenie i kry
stalizacya. 

O oplukanźu. 

\V ZNACZNBY ilości burak6w płókanie z'W'_f..: 
c1.aynym sposobem, dlugićy i.byt pracy i 
wie1kiey liczby Robotników wynnga~by ko
niecznie musiało, z tego wzglęJu, macllina: 
wynalazku P. Busse zmnieyszaiąc ile tyłka 
moina robot<i , zwłaszcza Że bar<lza prosta; 
i nin kosztowna, la.cno bydi może wszedzie 
uzywaną. Fig. 6. Na walcn poziomo ut;ier
dzonym, wyclr11z.onym w środku, z mocnego 
drzewa i na zelaznych szworniach, słuią
cym za oś calćy machinie , osadzone s4 z ob11 
koi'1ów dwa. kr~gi ac. bd, obite na około ła
tami na pultora. cala w oJległości od siehie, 
ai do CZCI~ci oznaczonćy literami c. f. g. h. 
~lnią,cćy za otwór, gdzie przypadaią drnvi
czk.i takiey2e wielkości Fig: 7. w których na. 
lęczk.i.ch ,lrewnianych aa. bb. pocłobnicz ialc 

, w całćm walcu mr.i,! hydi pr.zybit1;. Drzwi• 

I 



(:Zki te powinny iak nayszczylnićy przypadać 
W pazy ! , a d~1ury w łękach c. c. c. c. maił 
wch0Jz1~ na z;l,a~i:e szlosaki k. k. k. k. :Fig. 7 
prze;,, kture pui;mcy zasuwkami przesuniete 
żostaną. 1'ym sposobem cale to krarone ko
ło? za pom,ocą tychi~ drzwiczek iak nay]a
cmey w kaztlym czasie zamykane i odmyka
ne będzie. - · 

Kręgi ac. lJd. walca iak Fig. 6. okazuie 
maią_ hydź o?a iecl.uo-staynie zrob~one, Fig: 8. 
zrobione zas są z deszczek gn1bycJ1 dębo
wych, mocno spoionych z sobn eeee. z któ
rychże i krzyż ecce dJ•chto~uie do nich 
przybity, iest takoż zrobionym. 

Po~1;tlzy ramionami tegoż krzyia z cień
szych n~e:o deszczek przybiiaią. się z wierz
chu cz~sc1 d<l.dd. Łuk zaś koła. całego f. g. 
tak_ głtbo~o mus~ !Jyc.'ż wyci~Lym, ai ł'tki 
aa 1 b~. Fig: 7 w1ązące drzwiczki walca, bez 
zepsucm, obw?du _koła, na.leżycie przypadną. 
.Sa~ym srodkiem _1ed_nego z ramion krzyia, od 
<1s1 począwszy, 1.dz1e gruba żelaz11a szyna, 
1<... L. fig: 8. mocno kilku szrubami do kręgów 
przyszrubowana wychodząca nieco za. obwód 
lc.ola, na wierzchu· kt6rćy: znyduje sifi spore 
k?łk? podobnież ielazne, służące, do zncze
Jnen~a. ~aków, w ~odnoszeniu maclliny do 
1').ałot:cma _ lub wybierania z nićy hurnk6w, 
a. b c. d. Fig: 9. okazuie z szerszey n e I g h 
:lig: l o ~-węższ~y s1 rony, z dcszczek iak nay-1 
~zczylnll'Y spo1011ych, czwQrokąlnf! wann~, I 
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pod kt6rą na krzyż przybite są czterocalowe 
lisztwy, i. k. dla tego , aby nieco była od 
ziemi podniesioną, by dno oney tak pr~dko 
zgniciu nieulegalo, z w~ższćy strony Fig. 10. 

od spodu iest mały otwór 1. m. n. o. który sili 
zasuwa lub olwiera, za pomocą zastawki P. 
szczylnie przypaclaiqcćy. Zwierzchu zaś na 
środku wpuszczone są w scia.ny pomienionćy 
wanny mosi"iine Juh stalowe folgi, w które 
szwornie od ko1'iców osl walca, wchodzić 
maią q. q. vValcc ( Wasch -Cylinder) iak 
Acharcl nazywa, do wanny wpuszczony tym 
sposobem właśnie, iak ma sluz.yć do uzycia. 
i-. r. są haki potleymniące walec. Fig: 1.1 całą 
wyobraia macbinti od końca sluzącą do my
cia buraków , do kt6rćy zastosowana iest 
wint.la S. ~a pomocą którey korbą t. u. prze
ciągnioną -przoz kolko w. do belki przybite, 
walec w potrzebie podniesionym bywa, iak 
wyra}.ono iest potl literą xx. P6źniey prze„ 
suwa sit';: walec na drągi y, końcami do wan-
11y w wyr1.ni~ciach z. przypaclaiące, celem 
ładowania lub wybirania z walca burak6w. 
Ktoby zechciał clla. ufotwienia roboty, moie 
te machin«t przytwierdzić do kola mlyt'1skie
go, w ów czas obeszłoby sjfi bez lliycia ro
bohlika do obracania walca., 

W działaniu t~m, uważać należy, aże
by buraki iak nnyczyścićy przemywać, woda 
zaś do pl6kania onych , uzyta na dwa lub trzy 
razy bez odmiany służyć może. 

\ 



Duraki nalei.yr:ie oczyszczone, powin
ny by1li zguiecjoncmi na. miazoe, V\'iclk11 . 1· I bu 1e~t 1c1, 1a machin, w rozmaitych iu;. foh1y-
l:_ach cło tego ui.ywanych, ta ieiln:tk J{tÓra. 
.li1ę tu podaie, iako ic<lna 'I. 11a,n1ro:,lszych. n. 
zatem naymnićy koEztownil włat11ii· uiy.t;~ l l , · ' .. 1yc z "'!01c. Kommi~sya. nadto "'.F:naczona. 
w Pary /;li <lo sprawclzema f f'.!!O wvnala1.ku , • I „ J ' za swrn, cctw~m P. Isnard, oqądziw:-zy i,! :r.a. 

.J1,1.ylepq1,;! oneyżc W swoich lhialflniad1 uzy
wala {10). :i\lachina. przeznarzma. Jrn te1~u 
celowi, inki} poda i1z P. Ac:J,arif i któl'ćy w 
,.~v,ćy na,!t•t fouryre uiywa lubo fok na'yle
JllCY mo.r.e odpowiadać pncznl\CZCJJiu swo
iemu. poi r1:ehuiaca icclnak, wołów lub koni . k • , 1a o do deptaka. zastoso,., aua umićy nam 
przyclaln4 hycli moic, ·w 6wczas z,;Jaszcza. 
kiedy tu ni:i,ćy pod,lll,t ber, wielkiego zacho
du, <loslateezne ón:p:. zastąpi. 

Pomieniona. machina, s\cła<la siiz z dw6ch 
walców c1rewnianJch, poziomo utwienlzo
nych, pi,z tnaście Jlr1.ynaymuiey cali śrr.dni
cy maiących, rlługości wc<lłng upoclohania. 
~v..:clłu:i. nacinane w ię_by CZ) Ii w pa1..r, które 
rnk nay;ciśley ieclne w drugie wcho\b.ić po-
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winny, 1,1\,l.(ly z tych wnlców w. przł"ciw1:~ 
ii'i; .stronc obraca. z zewnątrz ku srzoclkow1, 
Jml niemi za;, znayd11ie si<t kosz z clcszczPk 
,: szc1.ylnic zl,itych zrobiony, któreg~ ~twór 
1lolny, oclpowiacla. call'.·y 011ych dlug~~c1. Co 
łil't L_yet.l' wpokości lego kosl.i\, ta. ile tylko 
mo:nn powinna hydi iak naywi~ks7,i!, gdy); 
hurnki wayduiacc ~ie mi spodzie, im b~dą; 
mocniey p~·zyci; kane "ma;,s:! .,, góL:Y ci\iąch 

I tt'-m 111·.,diey po_y.~t: musz:i pomi<t,ch.y ząhy 
I 

' . . h walców na miazg•; one rnzgmcta iacyc ; 
110d tc1~i1. walcami powinny bydi sz~rokie 
ryny 111 b koryta, ukośnie pr1,yrrawiouc: c~ła 
wiec masc;a zgniecionych mi. m1a7g<c h11rnkow 
pos·uwaiąc się ci1.:iarcm swoim, b~1lzit! ua.
:pelniać nncznia nu to pr1.ygol0Wllllc. 

O, wyciśnieniu. • 

Kiecly sposobem wyżey opisanym 1 hn
r.1.ki zostaną inz na. miazgtz tlostatecznie zgnie
cioncmi, na ów c:r.as zaiąć si<t należy onych 
wyci;11it'nicm dla otnymania. z nich soku. 
'J'a rol1oln. naymniep,zćy nic cierpi zwłóki, 
gd yl ocl samego 1 tylko pospieclrn cała onć~ 
korzyść zawisła. --

,v ,,·iclkich fahrykach wyciskanie powin
no i ~1; :.,,;awszc w sto~,;unku otrzymanćy ilości' 
mass} 

1 
z poprzedni czego chin lania., z.p6'-n!

wszr sili z nim ho\Vitm kilko go1lunam1·, 
cały matc1·yał zczemieię, cukier powi~k•zćy; 
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się cz~ści J'Ozkłada., zamieniniąc si1; wkr6tce 
w istot1; ciągh1 i kleyką , sok na uw czM , 
iaki się z oney- z tru<lnokią otrzymuic, ie:.t 
czarnym, lipkicrn i klcio;Lym, nie <laie si<2 
klarować, rue kryslali:1.11ie sig, i zamienia 
si~ wm~i.y iłowate na 11ic nic przydatne. 

Co si~ tyc1.~ samego wyciskania, to na. 
'tem szczególnie zalei.y, azchy sok :,, matc
ryału z poprzeclniczego działania otrzymany, 
dostaf.cc:.mie mógł hydi. wyciśn:fonym, po
śpiech zaś roholy, i wie\ka r11·essya. cło te
go łiicoclbicie potrzclna WJ~ga maclli
ny, któraby obu tyrn celom odpowiedzieć 
mogla. Machina za lt-m. do tego działania. 
słni.ąca, w Pruskich fabrykach podług syste
matu Achnr<la załozonych uży·wana 1.daie si~ 
by,lź nayprzy<la.tnieysz:1 Fig: EL ~,·Jobraża. 
t e machin~ w całćy wielkości, kt61·a si~ w 
nastr,:pl1i11cym sposobie tlóma.czy, aaa s11 mur
łaty wzrlłul polo.i.ont>, slui.qce za po1\staw" 
machinie , bbh. krzyicw:inia. poprzeczne z 
tychi,e murłatów c. c. c. słupki z których dwt1o 
ko1\cowe są wyi.sze 0 1l inuycl1, wpus1.czonc 
•w murłaty aaa. - . - w. w. w. podpórki 
wzmacniaiące pomienione słupki - <l. d. d. 
Belki grube równo odlegle od murlat.Sw 
a. a. a. słuzących za pod,tawi;; c. c. c. c. ~ciany 
zdyl6w dębowych rlo słupków e. e. e. e.
szc1.ylnie przybite f. f. " "n lec okuty zclaznr.
mi obręczami, u kl t,n•g(l kor'1c6w są krzyie 
gggg z sztab grubych 1,claznych i.robione dy• 

chtownie do niego przybite, i złączone z ko
łem prlilami :lelaznemi wpoctluz walca. ~od 
obn:cze ic.J1ice111i. -\\Talec ~am zaś cały 1est 
z ink narnrubszych dylów d1:bowych zrohiony. 
i wcvrnątrz kamieniami naładowany, dla na
dania mu wielkićy wagi. Ci~iarem wi~c tym 
sok z burak6w ma si~ wytlac1.nć; im wi~kszy: 
za tem ci~iar, tero pr~tlzey i sporzćy robo
ta puztlzie. -

h. h.Fig: 13. czworokątne żelnq;ne ramy, 
w których si~ walec ohraca, i !ctó.re do one
goi osi s,! przyh;·ierJzon~ ; w„sroclk~t ~o
dłufoych ich bokow s~ dziury u. gdzie z~
la:r.ne kruki r- p. Fig: 12. są :,,ahaczone, kto
re sią pociagai,1 korbą o. o. za pomocą dw6cb 
wind k. k. b~c\ących 1>0 obu ko11cach machi
ny ; kor ba. zaś ta. przeciągnioną iest pr:tez 
kołka g. g. 1m podniesionych słupkach~ ce. 
do klórych Lylko walec f. f. dochodzić po
winien. ·Fig: i 4. oka:mie bok ram .i.elaznych, 
w których wnlec si~ obraca, kolko zaś w 
środku onego z. na oś walca przypada, Dno 
-cnl~y machiny po klurem walec sią ~acza, 
inko i olioki Zf' śroclka są blachą wybite, a. 
spod cały machiny iest iak przelał.. dziurko-' 
wi•ty (u) w naydelikatnieyszych iednak 
dziurkach; poił którym w ieclnę i w drug4 
stron~ od środka począwszy co raz pochyley 

N 
( 11 ) Ni~tnór1y \\uc1n una tego, iiUUlasL dziure~ robi11 wĄ~kie 

nc,clio1. · 



'\ 

lu końcowi idą ryny szerokie; temiż ~riec 
l",Y'flami do podstawionych porl nie naczyi;, 
so~ wyt~oczony, bez żadrnSy przeszkody ście
ka<.: m11s1.-

• Cyrkuł S. S. ~vyollrai.a. walec w strom, 
stoczony, kiedy po sko1iczonym floczeni~ 
m~teryał ze środka machiny si~ wybiera. W 
n11escach? gchi~ o Żelazo trudno. którego do 
tćy ~achmy w,ole potrzeba., szczególnie tło 
okucia, a la.cna o mnrmur _, lub tei o wiel
kie kam~enie mły11:ikie , na ów ens cały l'Vn
lec k_nm1e1,my bytlź może: coby ~eszc,.c do
god_meys1;em był-o. vV takim sposohie wią
zanie ca~ey machiny, iak nayzdrowszego 

0

i 
naymocmeyszego drzewa, iako też i <lokła.
dnćy roboty wymaga (u). 

Parównanie ( 15). 

Rozmaite są. sposohy, od wielu do I eę,o 
chiałania przyiste, które ku temn celowi 
s!uią, ażeby woda przez parowanie ulotniła 
Sll',; a. sam czysty i całkowicie od niey od
łączony cukier, iako pozbawiony inż ~,j)"o-
. 'l' L b c1 1·os mnl:!y S«tih1.ieiąc w syrop si<t zamicui-

wszy, pozostał. Do czego nieklórzy zazy
waiąc kwa~u siarczaneg'o przez różne chemi
czne działania pnychodzą, tak: 1wst«;pnie 
Achard, z tt'.y pn:yczyny machina. w iego.i' 
dziele upisana i wyraJ.ona właśnie temu ce
lowi odpowiada., póiniepze iednak dośvviatl
czenia, i'ulacniony ile tylko moino~ci prn
ccs otrzymnnia cukru z buraków iak.i l'P. 
Barrucl i Jsnar<l podaia, 11ie mylnie olrn:.1a
ly, iz to działanie sposohem przez Achanla 
podanym wykonane, wir:et'•y k.01-ztu, zachodu 
i pracy, ni;, użytku pr'.l.ynieść może. Machi
w1. zalćm, sluz:!ca <lo leg.o i 7.hylecznie lom
plik0wana, mnićy icst pr;ty<latn1~, ". tc11 czas 
'.J;właszc:.rn., kietl y proste miedziane i ZW)

cza.yne kotły, i~k na;lepify zastąpić ią mo
gą. I.ulw macliina P. Achard, iako przei: 
Mmą. tylko pan:: ogrzc,vana, mniey nii inne 
opału potrzebnie, robota. ouey iednak ddi
Jc.atna i W)Szukana, ial~iey 1wniecznie Wj ma
ga, łacno zepsuciu ulegaiąca i materyał z 
lt6rego zrobfona, więceyby kosztował, ani„ 
zeliby drzewo opalowe którego mniey wię
cey, olJficie icduak wszędzie u nas dostać 
ieszcze można. 

Prócz tego, łacny sposób podany p~zez ' 
PP. Barruel i Jsnard, sprawdzaiących wy
nala.:;,.ek i doświa-dczenie P. Acharcl , kt6rz y 
si't nadto zai'1li ile moino.ści, ułacnieniem i 
skr6ceniclil całego processn, moze służyć za 
niemylne p1·awidło , wszystkim cJ1cącym u 
nu wyrabiać Cl~kier z barrJ.i.ów. 
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. Otrzy~any ."ok z buraków, z poprze
clmczego 1h1alanti1, przcceuziw~zv dwukro

tnie„ przez grube. i ~~~te i;nkno: wlać go 
~•alczy w kotły m1cdzrn11c ( 11 ), gdzie sie ma. 
l ~k . . .I t 
.. 11ay~10C'111cy az uo zawrzcma. gotować: 
koLły zas te powinny mieć mnićy wiecey 5 

łokcie średJJky, ło~cć zaś i cali 1l glf:i-
bok.uści. - · ' 

, Skoro płyn zac.znie wreć i bn1'7:yć si~ 
11a. uw czas, wsypu ie siq · wcu, c:u:kiau1j 
\V'tgla.n, ·wapna czyli kreda, nn pro ... ~ck u
~rla ,_ co si~ pÓ'f powlana., ai ,,1ki burze
nie się płynu 111e 11sla11ie, a papier w nim 
zanurzony 11ic IJ1::clzie ·wsi,!kał w ,iebic kol~
ru ~zcrwon~0o; pot:y _go slo\,·em gotować, 
a tcm samem pnysp1eszać parowanie ai 

~J6~i ;ly;_n. nic nahforz_c c~lkowicie pe\~'nĆy 
luz ,t<_gosc1 suropu, nuerme "1 gotowanego. 
Z tc_y przyczyny, czas war1.cnia llic moi.e 
lJyclz prz:,rnaczonym, gdyż ciągłość tegoi 

syropu, nwtylko od samego zawisła cukru 
, nle nadto i o,l wielu sól, które są z nim ·po~ 

~ącz_ouc, mnicy ·więc<'.-y w b111·akach :t.11aydu-

1ą s1ę, ~ _które, od ziemi na iHkićy były si~ne 
po CZ'z~Cl. zal~1.4. \V tć,r robocie przt•,trzcgać 
t~go pilnie potrzeba, a by szumowiny 1.torc 

6l«'t na całey powicrzchui tego.i warząc~go si" 

płJrnu, ustawicznie zb.ieraią, zrzucone były 
co moment. 

Tym. sposohcm przewarzony inl. dosta

tecznie syrop, lllll .si'i 1H1t) ch111ia1,l Z kotlvw 
do wielkich 11ac1.vi1 "' ks1.tałric ostrosłupów 

'1 · l 'I' . prz<.'" rul'o11yc 1, prze ,it·, ~turc w mwscu o-

t'wal'lćm ustawione bsdi po-\, i1111y, dla tego, 
ażeby sole wnpic1mc o•,i.ulły, co w koucu 
sześciu lnb sic,lmiu tlni 11asląpi<.: mrn;i, Po
czclm dostr'zl'głszy-żc JJOmic11io11e sole opa.
<lły, zlC'\-\'a si-~ z' tych JlllC1.yi1, z ostru:1.11ości4 

b~z zmącenia on) eh, i filtru ie przez sukno. 

O czyszczeniu i warzeniu. 

· To clzialnnie również iako i poprzedza
iące, podług P. Ac1.artl odbyte, wic:cey pra
cy akuratności, i dlu;szcgo zatĆt¾Czasu wy
maga, aniżeli !óposohcm przez PP. Barrnel i 
fsnnrtl pOllanym, który lu bo nieró,, nic iest 
prosfsZ)lll i lacnićysiym o<l tamtego, ietlcn
ie z nim wszclnko skutek sprawnie. Z tego 

wzgl<idn ' opisnh!c ile tylko mozna skrócony 
proces tćy calćy roboty, podar. mi pozostaie 
pomin,iwszy w t.em Acharda ni:iey t.u opisa
ny sposób; ktolly zd zechciał obi;zernicy
azćy w t.ćm zaciągnąć wiadomości , łatwo w 
dziele Achard.t obia~nić si<: mole ( 1 5 ). Prócz 



tego łacność r ohoty i lroszt mały, ial:iego wy
maga, naywi~kszą stai4 }Jobndką przyi~cia 
onego.-

PJ·zecerlziwszy należycie przez gęste su
kno syrop otrzymany, wlewa si~ w kociól 
nacl ogniem zawieszony, tnk a.iehy dno tylko 
iego, przez plomici1 iak naymocniey ogrza
nćm było ( 16 ), gdzie przydać trzcha setną 
r.z~ść olJi~toki całćy ma~sy płynu, krwi ·wo
łowey lub mlel,a zhieranego k wrrśnego 11i<'

ro, lecz niesiadłego ( 1 7 ), a ustawnie szumu
i1,c m1esza1:. 

ir.11.cu: tr 11.t'J.c~,;ln:'\ '\vln~un:ć,. ~-,. n1l~yn1uir.i mn sm,,l -rn
.:liuuy, ni~prt,)icn1H) i_ ostry,_ który L. Lnu.lnuści11 inu otli,J
r,1n byrlź muJ.c. Tegoż wł.,)nie L..wnsu, i11k mówi 1'ar
nwnti,•,·, 11/;yw" i Baron Kappy w sw<-'J l'.,Iu.1c1•, w naste,
""'ąr,lm ,potinbir. Ou-,ytnllW•'.l.) aolr. Lural..ow; rozlewa go 
w nntz) uje , ohe,·m11iącc ka.!de •-e 5o fontów kuLicu1yr·l, 
1,lyau n wlaw,zv tJo kaldtl(C> -z uicL C2lcry UTIC) c kw

0

lb(l 
,.;,,r,.an•go I z wu;J„ rozwic1l1.iego, w p1·npurC)i Ln.yrltir,111 
rz~;c; wody, do dwóch kwn•u, zos1..1w11ic w spocz)11lr.u 
JH~ez. noc: c.1ł1.1, N:11..niutn pn.clew;t tr..J1 l'ł)n -i poa.nit-11iu
:nyd1 mtczyii, w kocioł. clo cipzc,.euia, w klt•rym WSYJl.1110 

, ir-.,t rlw~ funty wnpnu niegaszonego, z cztcu•m.1 ~.l&l.unego, 
,fo kt.Snci, pr,ylAic 3G kwart mleka zbicr,,uegu. C,l,1 te 
,ni,;!lt-t1.ninę, gotuie pr:tcz 5/.c~ći gorhio w· tcnt1u•1·at11rze 80 
"'''l'"i cicpł„ 1 a 1.el,rnw~1.y szumowiny r. pawi,·rzcLni pf)-
1rn ZllSlawuic, aby si~ 11,tał trnlelJcic; 1•ocZ<1lll l.ccdu ~ul 
~l..larowany, i pnelcwa du rlrngiego kotła do 1'Wal'ornc) i. 
,Inn.i u,tl10 u,ywai.1 Lial!,a od iay po,lobnie iak w 1·~.linc-
1·ynch rukraw} rh. 

( 16) Ola Lc_,;o p11c,ruc:;ać unJe;y, żchy ogie,i same tylko dno 
uhc)muv,111 ko11'i, 110 w pne.clwnym 1:da,1.~uiu ,'I.a ubiecie,"' 
boków koth r1.4,1J..i S) 1·u1m czcpiruącc się 011yd,, ze ,rorl~11 
pnysclil,iy ,lv mil!Jii, zb) lcc1.11,:m ciepłem apa.luuc, sm,,k 
}'fZ)kry i 011,,r .'·' rnpowi 11rhiclifby mogły . 

'l~) Kreda SZC7.r:;ulnie albo teł. m,-rn111r n,l prost.ck nt,>rLJ ~ 
w t.il..icy il11óci, i;J;. ię.i p11U"'J11Plill\, v,lyt7 de 11;0 ~y.ii:; 

l 
Syrop ten w wreniu póty ~ię goLuie, a.t 

p6ki płyn nie nabierze t<;:gości, i ciągłości 
9,wycza.ynego syropu kapilerowanego, to iest 
p6ty, ai póki zaczerpio~y łyszką, wyle,~a
iąc go z nicy pomału , me w kroplach po1e
dynczych , lecz całą massą z onćy bez ża
dnćy p1·zerwy zlewać się będzie. Poczem 
wrzący ma bydz natychmiast przez sukno 

I 
przecedzonym. 

Tak wi~c syrop d~br~e sklarowany, 
kiedy wszyslko w przerob1e111u onego <lokła
<lnie zachowanćm llylo, koloru iest zólto-
zielonego , i smak ma cukru zwyczaynego, 
to iest podobnym będzie syropowi z trzcin 
cukrowych tlocionemu ( 18). Przelany w be
czki nim do krystalizacyi p6ydzie ,może pe
wny czas bez zepsucia sitE bydź prze~l10-
W!WYID (19). 

5 

po,,~aien: i1111e bo_wi_r,n1 ciała, o<lcymuiącc kwh _&yrnp<>~• 
nwgl)by ruu udz,~lu; c:,.ąstck oLc) rl,, ro~•.a.c rucpnyda-
1u,m r.uljer z 11i••~o ot.-~pnn11y. Prz1pmc1,~•2y nupr~y
).l.1<1, :iJ.eby wmia•l lu-0<ly, U<)tO po.jLU c1.yl1 ługu tęg,c
gn potal nrhicliłby ,:t.,\Slck icl>Luych 8) rop0\\ i , który 
ui.)ty ,lu 11,lu,lzeni,1 herbaty, uadulLy i,1y kalot• hllmatny. 

• r• 3 r ID e U t i er. 
(18) LuLo Parm.rnlitr powincln, fo ten syrop ,_n.n ies1.c1.c co

k.olwielL srunkn !'lL\ krei;u, url ,yrnpu -,. trzem tłocwnr.;.[o , 
by1lź mulna atoli ~•Wujlll, io uie wielka między niemi 
zacbo,lLi rólnica. 

( 19) Trn irst 111·accs oll'zymanfa R)'l"Opn cukrowego, z bnm
kinv I tnk łacny i prosty, i, k.,:ldy potrafi zroLić ti) rop u 
siebie. Kto si•: ,echce zast,mowit z wla(cicieli, nnd pahtkietn 
i korz}>Ci'I tC)lO W) uala,.kn, w te1·aluiey•z}m Z\\ l,lSLC7.a 

c;,.,.lii.c, cu{Jtni~ •i~ pn.)loly dg upr,1wy tego W. ut,)'\cc.ioe-



O krystaliLacyi. 

To działanie i cst naydłn:lsze i naytru
dnieysze do wykonania. Starano się go ile 
ruożności ułatwić , z p owodu czego, r ozmaite 
i l! do ,,•ykonania. onego sposoby 1wzyi'tte , 

p;o wnrzyw,1. W na».)ffi kraiu , grl-iic 1w1.y zarnknion:i,,n 
lcrn~ l1::1ud(u, 1:ulney nie 1nuif\C sposohoo;d 1l,\·rl;1 pr111lu-
la,\w, ir,l.i ne >!.-zótllu docl,u,h;w n.,s,.yd1 , ., .,1,; c płrn1 )' tło> 
ŻJ da flUll°t':CłJue , 6tokrotuic opł.1cać n1w,iemr l do o~t.alt•J.110-
, ci Jll''-.Y";icJ ,.,.,;, ic.tc,n)J i. 11al~J.y ko1~~yl!l;1Ć ,. 11,zclkich 
w_yn,Jazkow, ) llore ws1,1cra1ąc Hę n,, a:uu_rm 1)lko prz,•
Jn):lc, c\l\~~. 1.\ u nlep!il.Cni:t ngUln,·7u łi'IA.J+;i1·ja i tfub1,l hrniu. 
Jl ,hot,, 11lccu długi i pn Jiu-a, ini.i,•y toi pl'O,·~• W)maga, 
1,iko~ll hJn.t.}JU11ic) usu·.1sz11Ć uic p o wittua, µ,\~ i. 1. C-Zól~C'n\ 
0Iw1.,u,, :,zy .siQ 7 uią dost:1t"~~nic, !tlnnir lilę 1·{,i\·nfoi 'f. wic
iu illll<'mi po,poli1,, ula nns 11ec1.n,. K1óź! 1t-n111 ,.,pi-,c,r,.,ó 
tuu.lc) ).e h_, ł C7.a~ ~ "\V k.t{lJ·)nl -ipob~,b W~robit:uia ,vodek. 
11i1t1 prw•ze,lt ,. apl<·k do 1•0,polit)cl1 g()rzclo1, w,1.)atkich z11-
d1.iwia/· n111!tiał. Pr2tJlttdz.,111łc, fc.•1"J11ClllacJn , proct!f z ui,t . 
•łowem e:,ł) cl,rmic,11y , lul,u dos_):Ć 11·11,luy, 111.iś g, i,•,lunk. 
m ui,<y \\i~c.!_1 do,k,,rn,IP, !:ula kto po,,.,tj WJku,,at C,.c
m ulbJ wi~c purlobnym •(lll•ol,cm, k.,l.<ly 1. wł:,;cicidi , 
n rni,1< 7. wł.,sn(\ gr,~~l) i-wił.I~. i bt'7 1.,ul11e~o prnwie ko
s:du , uic ru6~d. L H;e), n siebie. ~Jt"up ~n.lruv.? roLić i 7,hJ!V,H! 
gu do re1fioc1:n, 1:tun~ \'\uosu:- Wtłczy, le 1 u JHłS \\ k n,,ce 
z.:J oiorn.:n1i Zo.>tauq; łu.lJ leJ. 7.a 11icgo 1·:1fi11t•t·owom\ inl cu-
1,.icr otu~m)WaĆ. Kto!,) 1\ , e,K<;ic, 11ie clwi•l ti;11 ,i~ 1.a
LruJoil, bądź ula f'itl"\\ i~s1kow) cli n.,Uad/," , "" potn~bm, 
11nC~)Uia, bącl.i to, ui~ dvwir•rz.,jqc; sk111kon1 pon,.• :1uy1n t<•go 
, , ) u•ilo\1.~11 kL,;re lubfl "'l';u-tc do;wiatlr~t·11i.ir11i, ua ruot.:.y 
ink;ch ,, i, :c iui f;,l,1Jk, l''"'•l.,ł ,, 11ie porlohm·rni iltnli il,, 
I"" wdy dl11 widu •i~ :r.dad,'\, IDl)ie się z,1i11ć p1'1.\ 11nymnir,1 
UJlf•:twn. Lu,·althv, OC?) wie.I)' n111 z~.,.~ pt·.t:,u\1111,4("') d,. ...\,·1.
łttii• lwi C'k ~)lłJS1~Lt LIi opit,tny 1'1JJ>it·u;~, ,:uknł Z hur,,kl'\\" t tłu-
kLult1)11l uytli mu,i, iako I i,c,_ wielu ChimikJw •rrn
"·tlŁ◄111y i purfany, kt,Jl'.\ ic„t iui '" c~ck1u ~ i {:u,}, wuuS41'i 
icdn.,k. u,1Jt•l,r, ie do;\, i,,tlc1.er,ia p«',ŻJJiCJ,Lł' co,·r1z ,:o L;ir
d.ti,!_, \\'jdo.,.kuuałni•\C, t.krt'1c,t c-11łą rul11,t1; .uirn 1\0 tt·gv 
)'1'1J id, iem) , ten i~si UA) lr-p,1.ym pod I 111, ;11 iRtlet'l"I\" Acl, .. ,Ja, 
Il,1rruc~I , J~n,11-d , Sinlłln, Viucu i ,viclu ino) eh. 

(:,i.o) l•'alnJL.i 1.wł,,n:cu W r , u.iv4l., ,,.ilu;ceou.e J U.,tjJll) U llU, ~ 9 . .. ,. 

}<lll 11 il',l'<hllł~-

lf6re lubo 8ię mi~dzy sob~ r6żnią; nie wiel-. 
la atoli mi~dzy niemi i mało znacząca od
miana zachodzi (n ). Spos6b za~ym P. ~rap
picr , iako świe~o po~~y , acz _msze.ze . medo
l.łaclny chociaz p6zmeyszem1 dosw1adc~e
niami ,;sparty , w t ym k~ótkim opisie robie
nia cukru z buraków mmeszcum. 

Otrzymany syrop dostatecz.nie iuż zgę
l!twiony poprzedzaiącćm dzi~lamem , wym~
ga klarowania i krystalizacyi. ( Q 2 ). Ostudzi
wszy syrop na wolnym pow1~trzu, przy~~
waiąc nadto ieszcze meco ćlo mego syropu z1-
mne~o wlać go trzeba na powr6t cło kotła, 
przy~la~szy tyle krwi wolowey ile !rze~a, 
ażeby syrop burzyć się zaczął, a m1esza~ąc 
go ·ustawicznie szumować c? moment~ w mia-: 
rę zbieraiących się szu_mowm na P~;v1erzchn1 
onego. Przewarzony 111k nnrmocmey syrop, 
wyslrzegaiąc się pr~ysmole~a onegoz., r.ozle
wa się w donice Fig: 15. 1 przenosi ~1~ do 
szuszalui ( Etuve cris talisir slube ), gdzie ma. 
hydź ciągłe i iednostayne do 3o gradusów 
ciepło , pot1ług . ci : plomi~rza R eomura: -
Naczynia te rob1ą się z ghny lllh blacl1y. co 
się t ycze onych kształlu, ok:ą~l~ n~yprzy
zwoitsze sią bydź zdaią ,. choc1a:t mru czwo-

5* 
( 21 ) 1\1,'moi,·e efo M,·: D ra~pirr rrlnti r a l'ex1rnction du. ~11cre 

' de 3etravn ~L ,111· le pe,n ,le sucr~. . . f 6 
( • ) I(.-, stn.li·,a•·)'" robi ~i,;- ce Ir m u,·2ys7czcnrn •.1'1:opu_ z us. W 

~:i J • • • " ' • I ,, a1·d· 1 •--·•ule 11-{ f\I~la!.ł&e ) , 1 ,.:H\ltt·nH.·uH• ~u ,Y rra. u v \: , --
l.ić1n ,c:,L L\V) ct"Y") glow1a>1J cnk.1cr, 
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rokątnych utywaią. Uslawiai~ 
pułkach, około ścian albolilcż 
azuszalni prz yrząclzonych. 

zd ml ~n11k czy~tą płachtą, pokryta. W ten rzas 
środku ir•st ziarnistą, szaro - żółtawego koloru , ~ 

nie ma nic w sobie smaku, ani odoru bura

• 
Po_nie~akim czasie na powierzchni syro-

pu okazą s112 małe krystnłki, które z ostr6-
.inością zbierać nalezy póty, ai puki pozo
s!ał? ~a dnie naczy1i reszty, krystalizować 
t.1~ mz wedle nie b~dą (23). 

Z_ebrane krystaly rozpuszc.r.aią siew wo
c}.zie,. w taki~y ilości woc\y wzi'itey ';,a, ci~
zar, ile. wazą krystały , pocz m płyn teu 
zlewa s1~ do kotłów celem P°' tórzcnia po
})rzedzaiącć_y klaryJikacyi. Póiniey pouobniei 
iak i wprzód syrop przelewa się z kollów 
'\V donice, ustawiai11c one w suszalni, do kry
stalizacyi powlórzonćy. W miar~ twarclnie
:rtia powierzchni kryształowey płynu, celem 
przyspieszenia krystalfaacyi sy ropn, w na
czyniach, i wylewania menlów nH. dnie zbie
raią;cych si~, przebiia si~ kilkokrotnie zwierz
chnia onego skorupa. Po ukol'iczeniu czeao . b , 
przekłada s1ę ta massa, skrystalizowanego 
syr~pu, ( Moscouade ) na płótno rozpięte, 
gdzie w Jschnie prędko : powinna bydź ie-

( 13) I'._ Acbarrl i inni i11a~i,:y w 1,:m posi~puil\. nie zbiernij\ 
bo" 1<',n pulr~ohu kry•w1łuw, lreŁ dop11,zi,zaią, 111.~bI e,ły 
P!Y" w _11rns>1c kry•lali:wwal •ir:; pi ,ehii.,ią w ,fr„«fku co 
kLlk~· d111 okorupę wicnchni~, ula pr1-y,p1c~Lcuia. lupto.li
:,.acy, płj uu uu •pouu ll~~•yrua. 

k.owego. Dla dostatecznego oczyszczeni_a tey 
rnoscouady, iakiego ona wymaga., nalezy ic
szcze raz if!: rozpuścić w wmlzie z wapnem, 
lekko rozmąconey, a gotni,ic iak uaymo
cniey przytlawszy białku iay, szumować i 
warzyć póty, a.i poki szumowiny i p1ana. 
na. powierzchni tego płynu wi<ic<!J się zbie
rnć nie h'.Jdzie, cło czego gJy in.z przyydzie, 
przesłać warzenie , i pru,cetlzić syrop J:ll'ZeZ 
chust~ należy. Po czćm znowu się przele
wa do kolta, i gotuie iak naymocniey, mje
szaiąc go bezustannie, aieby si~ nie przypa
lił albo teź z kotła nie :wybiegł, potem ie
szcze przewarzeniu , zlewa się syrop w po
<lobne poprzedzaiącym donice, ustawione w 
mszalni do ostateczney krystn.lizacyi , która. 
t;i~ wyiey opisanym sposobem odbywa: Po 
ukoticzenin klórćy przysl~puie sicz do pier
W'>Zego pławienia ( Terrage) (24), to iest 
na. całą powierzchnią skrystalizowanego sy
ropu kładzie si<j; warstwa gliny w czyste1, 
wodzie glcsto rozrobioney. -

(~t, ) 'l'errnge, ;,.\l to słowb lechnic,.ne, nżywane w rafineryaol\ 
do W) r:dcu·,a nastQpuego ch.inłnni,,. 

Kictly cukier ucz_\<1.c1.ony zupełnie w form,1cb lrn-
11itzoJd1 w,1nwio11,ch w wielkie nac1.y11i;i !!lininnc, nale
życie in>. uschnie ,· tlln O!-il.alt"CZucg-o ieoLC'7,P p1·~rc1,} sz.czcuia, 

, 1.wienchu pukrywa $ię gruba. war~tWI\ gliny .;ęsto • wodll 
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Do prowadzaiąc wi~c do 1.ego s1.opnia 
doskonałości; w iakim bydi ona powinna, 
trzeba icszcze ią, raz w wodzie białkiem od 
fai.i i ·wapnem, nasyconey, rozpuścić, lekko 
gotować, szumować, przecedzi~ późnićy, 
przez płacht~, i raz ieszcze toi samo po
wtórzyć (.!35). 

Po nko11czcniu czego, dobywa się z na
~z~ni Kas s o n ad a płowo-biała, i małą r6-
z~1ąca _ si'i od cnk~u zwanego ( sucre baclard), 
~rnco l.eJnak kru1.sza od niego. 

Po uk01iczeniu tćy roboty, wlewa si~ clw6-
krotnie iuż przewarzona kassonada, w formy 
zwyczayne, których koniec dziurkowaty, 
Fig: 16. W naczyniach glinianych , stawio
ne, w suszalni, gdzie ciepło ieunoslayus 

ro,.10'1in11,ty t11H.1\\ iw1-1.y formy w rnie5~U ·wil:.:n1nP.m, i 7.fl

WS7;!.d z,u11kui9tt'm, wlt nl"Ll 1,łonecz11e !'l'Olllieuh• nic min
ł_'( 111ik,11l pr~) sL1;p11. \V nśm lub_ t!Li••i•/ ,\11i, wrnl~ \\)
st1:p111ą~ I, ~l•?Y, p17.l'-.ą_rz._ywli1.) btę pr7.C7. rukif."1 w klt'1u1~0 

'1~1QkAł! _h~dt,e, utZ)~1.c1.aią~ ,;o 1,n1u·l11it' &j>l_,uic pr1.rz o
twm· •lL1U1 kow,1ty II hpoclu łn1my l1ytl,1c) , " l'"''•lnwinue 
p,.,,J nią MCbJllh. Pocz,Im J>J"teJ>l,,wi"".Y t} 111 spus„bcm cu-
11.ier dohywa si11 i w wolw1m ,u,zy się ci,•ple. 

Dnchamel Dumoaceau ,u1· le rnGu;13e 1ht sncrc. 

(25) Nie ma Wl\lpliwośd, że p1·ie1. killwhntne pne.wn1-ze11ia 
syropu, 1.nnc1..n:'ł c1.~.;ć cuk,·u nby\.•ta, 11•1uu ic1ln;1k. ,.nt.ul·tiĆ 
nic rnoin,1, gd.)}, 11•11i.A ic:111 "'t,,:nie sro.111,h, k,ć~rr~o ucl 
tak rlaw1u w ralinnJ~ch ufyw.ul\, nic w1 nala,l,1\ ,101'1,,{ 
nie c..,kiri:;o cohy nrl!'Dwi:Hla,il\c dJ•lal~C,ui·~ tctuul ·celowi, 
to d1:i,JJuie iao1,1pić 1uoslo. 

,-
ag 

mniey nad 5o stopni by<lź nie powinno, ,v 

lt6rey nie ruszona, w 1>rzeciqgi..• miesil!,ca. 
iwoJna zkrystalizuic si~. - Po uk01:c1eniu 
krystalizacyi, przystąpić iui trzeba do dru
iiego ( termge ) , nakladaiąc z wierzchu formy 
tliną w wodzie rozczynioną <lla przeplawie
nia ieszcze raz cnki·u.' To pławienie ma sitc 
odbywać w miescu wilgo1.nćm i osłonionym 
<Io brze oJ. sloi1ca. -Po dwudziestu czi erech 
11niach upłynionych, formy p11zenof;zą si'! do 
,uszalni, gdzie cukier iuż w głowach bgdąry 
zostr6żnością sitc z form dobywa i suszy, co 
1zupelnia całkowitą koło niego rovoł.fi (26). 

{26) Lnl,o P. Acbard i drud1.y inn.yrn o<l po1lanego hl opo
~ol,u tal :,;uno prawic lez.ulto1t1itt11 otri.)m.uią, WJ"-llaĆ ..tlf>li 

p□\\inui, ie jch cukier, i,;1 &wh1lectwe1n wi4.'1u, d1a nic
J,,~t,1tecL11e~o ir1.ec:t.Jb:LCt.t!ni;:1 uic uu W~2.}5tk.id, ,,·ło1•no~ci. 
rukrn ,,.,.,)Cl,>)Ue~o l'auu J)r,1,in, wi1•c ~ te,;o '"Slę,lu od-
1lać )'ic1•wsz,·ń,1wo nnlely, tylokrotuc hu,.,;em • 1 lawicnie 
{ rilłi11n~c) i 1·01.pllbŁfZ.;_łu.ie w \\·odi.ie wapnfJn i iafom roz.
?i) cnn/J ,lr.\ "'i.1'1zo,\·;111eg-u iu}, li)' ropu, musi kouicc:1nie go 
Y-; w~1.y.!J1kidt oiu .. ·,ch 111u c7.ę;ci ocz.-,l~ić. P. D,·n~suc CLe
mil. ie1lc11 l ,loslouals?,)Ch I pmla[ą,: lern Tow•rz\ •lWll 
2,,,, h~c:ti~cemn ( ""·iet.! d'encouragr,meut) próbq cukrn z 
h111·,,kt\\\ p1ir1. "icLic u-r1)n1ru1rc;u, który tłQ w uit:zhu. uie 
1·,,luj ,,.I 1.wyC''"}"egn c11km, ,ło!)ł opis proce.,11, pr:<e:t 
illki Il ul11jm ;L . D" l..rjstaliz.,c) , i ldarylibcyi opróc.t 
lol'.t(llla ~·., ••~ 1eszcze h..łwm i ,,llrnchnlu, l..t6re !Jl ze
c1.y-,zr1.~iiL rł,,~t;~tr.r1.nic &not>, •l'~tl1.~e\\.a~ się ualely ! .łe 
pr,.,-,,s-. p11c1, JUt..-go.ł pocłan) , l'•JhacJU;t cul..n1 2. l>ur,l1'.ow, 
h~•l1.ir. ir1lr11 i 11:i1dukhtluicp,1cl1, -w.iełu ni i•J• w l)Dl 
p,,.,.,l111io~i~ , -wkrótce W) iu~i~ • w l'ari~• 



Spos&b p~dzenia 1~&dki, ,R_umu .' ~ wytloc:z:yn. , w6tlk!l. Przep~rlzaiąc 1ei . satnę wóctk.~ na' burakowych, zako te§. i rubzenza octu. rum należy dodać pewną, 1lo&c wzwy" po

Chcą.c we wzgl<2dzie ekonomict.nym ze 
-wszystkiego ko1·zy:;tać, i tu rówuie na1c:ly 
j1a. to <la.ć hacze11ie, ażeby reszty pozo:,lale 
lnu·aków w szko<l~ nic po~zly. Po ukoi1czc
uin całey roboty, zostaią; icszcze wytloczy
nv, fnsy ( mclas~e), ~c;zumowiny zebrane z 
powierzchni tylokrotnie wal'2:0ncgo syropu~ 
1 worla niyta. do przemywani naczyi1 i pł,1-
wienia sa~1egoi cukn1„ która w siel,ie naL,e
, ,.,. słorlyny, co wszystko p~ry<latn ' m b)dŹ 
n 1o}e . ..- Jest lo i cdn.} 111 z Il.tj lepsz) eh mal c-
1 alów do pcd1.1 nia sptc-yLusów, i robienia 
octu, htczy hyulo, i u10ie slul.yć do ug1111-
ia11ia roli. 

ChcąC' z tycl1 reszt w6rlks, rum i ocet 
otr~ymać, nasl<tpuiącym z Hiemi sposobetn 
ohcJ ść si<; por r1.cba. Zmiesuiws~y 011e clo
l1rzc i przewarzywszy <l.oslaleczmc w kotle, 
2 kti'ire"o w płachcie przc::niesione poił walec 0 • • do tłocz~nia buraków uzywany, olrzymu1e 
sic sok oclrznciwszy ·wytłoczyny na. stron~. 
})~ tc<>o soku przyda,,.i;zy pewną ilo;ć burn
ł.6w s~rowych i droid,._y ;wiciych, w trzc
ciey cz~ści lub Lei. w połowic, zostawuiąc ,go 
n,1 iaki czas w cieple od 1.fi do .20 gr~dusu~v 
podług ciepłomierza l~ćomura po sk~nczemu 
ltLórey, przep~ch.a. s1<: przez alembik zw_y
cza.ynym sposobem, ~olriyw.uic ii'i pospol1.t1 

niienionćy mieszaniny; dniem z~ś wpr,zo_dy 
nim się do tey rob?ty przystąpi, wlac 1e
•zczc ao alembiku od 100. kwart, dwu. fun
ty kwasu siarczanego, ~od~iąc na~to 14 
funtów oh;zowych ~ alboh tet._ ~ukoV\ych .n~ 
proszek miałko utartych w~gh 1 p~·zez dz1cjl 
raly przynaymniey, ~amknąwszy 1 ~patrzy
wszy należycie alembik,_ zostawić w 1ak nay
mocnieyszey ferntcntacy1. Po czem zwolna. 
1nepęd.zaiąc dystylować_. Płyn z lego utny
a1a11y, b~Jzie 11r~wilz1wym rumem, we 
wszy.stkiem lndyysk1emu podobnym. 

Dla nadania. mu koloru pr1.yzwoif ego , 
trzeba wziąść cukr~ ka":ał i napuszc;,:ać ~o
pl.mu ni\ niego kwas siarczany, ktury 1ak 
go pr~eniknie nalciycii?, n~d_a mu kolor b~n-:
oatuy, roi.puszczony w cz,:sc1 rnrun, udz1eh 
mu swoiego koloru, któr~ m 1aprawiwazy 1·c
nt<i, cały ua.uiene kolon1 żółtego. 

P Acharcl dodawszy kwasu siarczanego, 
przepfidza. ten rum raz ieszcze przez alembik ~ 
1 otrzymuie iak powi.ada na1Jóy we wszy-. 
!tkićm potlobny arrakowi. ~)~iac1omo aż 
nadto wszystkim, ze al'l'nk ( sp!ntus~orys~e) 
1samego tylko pqdzi si~ z 1·y1,u_, 111c ,-,1em 
2.&t~m iak coś podobnego, oti:zym,:1e P. Achanl 
z buraków, kiedy go z wytłoczyn nawet 
tncin cukrowycli dostać nie moina. 



Robiąc z tego ocet potrzeba reszty po
~ostałe w alembiku przelać w naczynia <lq,bo
we, kt6reby obeymowały ka:ide 5o kwart 
płynu , i one ustawić i umieścić w cie.ple od 
~s. gradusów, naczynie te pokrywaią si1c 
2 lekka. grubą płachtą wełnianą i wiekiem, a. 
zebrawszy co kilka dni z powierzchni płynu 
szumowiny, w sześć lub siedm tygodni o
trzymuie si«t iak naymocnieyszy ocet. vVy
tłoczyny same, służą za naylepszy pokarm 
dla bydła rogatego i owiec, krowy 011cmi 
karmione i owce, sma.czue i w obfitości 
daią mleka , a wieprze niezru.ernie! sili ocl 
nich tuczą. W wielkich fakrykach, g<lzie 
maią podostatek wytłoczyn, a nie pędził 
z nich wodek, można one wywozić na. ogro
dy, co bardzo ziemie uzyżnia (~7). 

(27) Achard powiada, :!e nmszone wytłoczyny sp,Ji,vn.y; 
miasto kawy zJ.ywać mo!na. lubo zmienane z kawq ,' •·•
•11\piłyby cykeryą, wątpić icduak, aby ijmak l~y kawy móal 
hycli w 6w cz.w dobrym. 
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