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T A B L I C A 8. 
Średni zarobek na godzinę różnych grup pracowników przem. chem. 

Grudzień 1945 r. Czerwiec 1946 r 

1 2 3 

Inżynierowie — techn. . . . • 24.09 43,83 
Biurowi . . . . , , . , 16,33 29,72 
Robotnicy produk 10,61 19,43 
Robotnicy pomoc. . . 11,22 17,82 
Robotnicy gospod. .' . . , 7,34 11,63 
Uczniowie . . . . . . . 6,22 7,06 

11,52 19,0 

O współczesnych tworzywach sztucznych 
Prof. T. URBAŃSKI 

Jednym z celów chemii, jako nauki przy 
rodn czej o charakterze praktycznym, stwa
rzającej w laboratorium, czy fabryce nowe 
produkty, jest, szeroko rzecz ujmując, naśla
dowanie przyrody. 

Naśladowaniem przyrody jest więc synteza 
barwników, która stworzyła w 19-ym wieku 
wielką gałąź przemysłu chemicznego. W la
boratorium, czy też fabryce bądź odtwarza
my barwnik, występujący w naturze (np. in-
dygo, alizarynę), bądź też stwarzamy sub
stancje nową, własnościami zbliżoną do 
produktów naturalnych. Pod tym względem 
laboratorium chemiczne stwarza możliwoś
ci większe, n ż te, które dostarcza przyroda: 
liczba barwników syntetycznych i rozmai
tość typów jest niewspółmiernie większa 
niż barwników naturalnych. 

Dalszy rozwój chemii daje naśladowanie 
produktów naturalnych takich jak drzewo, 
bawełna, wełna, jedwab, skóra, róg, kau
czuk, żywica i t. p. Substancje le (masv pla
styczne) należą do kategorii związków 
o w'elkiej cząsteczce, — pol merów. Wy
twarzanie ich w fabrykach stworzyło w 
20-ym wieku nową, wielką gałąź przemysłu 
chemicznego. Przyrządzanie substancji o 
wielk ej cząsteczce osiągamy w dwojaki 
sposób: albo wychodzimy z surowców na
turalnych, które same są polimerami (np. 
celuloza, kazeina), albo z substancji, któ

rych otrzymanie wypływa z przerobu wę
gla, czy też ropy naltowej lub gazów ziem
nych. 

Masy plastyczne początkowo miały cha
rakter materiałów zastępczych. Obecn.e, 
dzięki nadzwyczajnemu rozwojowi tej dzie
dziny chemii, dysponujemy tworzywami 
sztucznymi, które pos adają własności no
we, nie spotykane wśród produktów dostar
czanych przez naturę. Dzięki temu tworzy
wa sztuczne stają się pełnowartościowymi 
konkurentami tworzyw naturalnych, mogą 
też służyć do uszlachetnienia tych ostatn.ch. 

Szczególnie takie dziedziny przemysłu no
woczesnego, jak budowa samochodów, sa
molotów, radiotechnika, przemysł włókien
niczy, przemysł konfekcyjny, szeroko ko
rzystają z tworzyw sztucznych, które w wię
kszości przypadków są nawet nie do zastą
pienia. 

Tworzywa sztuczne nie tylko zastępują 
naturalne produkty organiczne, ale również 
mogą zastąpić częściowo takie tworzywa mi
neralne, jak metale, szkło, kamionkę, por
celanę i t. p. 

Z rozwoju produkcji tych tworzyw mo
żemy zdać sobie sprawę na podstawie nastę
pujących kilku liczb, tyczących s.ę wzrostu 
produkcji • mas plastycznych w U . S. A. 
w ciągu'1933—1940 r.:" 
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w 1931) wyprodukowano 
1935 

„ 1937 
1939 „ i 
1940 

ok. ' 2U.0UU 
42.000 
75.000 

100.000 
124.000 

ю н 

Polska w obecnych warunkach posiada 
wszelkie dane, aby zająć mogła czołowe 
miejsce w produkcji tworzyw sztucznych, 
posiada bowiem w.elkie złoża węgla ka
miennego, a więc źródła surowca, czy z pro
duktów suchej destylacji węgla, czy też 
z acetylenu. 

Nadto, jako kraj o silnie rozwiniętym rol
ni ctw.e, posiada wszelkie dane do wyrobu 
tworzyw sztucznych i białkowych. 

W dalszym opisie podaje wyliczenie naj
ważniejszych tworzyw sztucznych ze szcze
gólnym podkreśleniem tych, które winny 
być produkowane w Polsce, oraz tworzyw 
nowszych, które powstały w latach osla-
tn.ch. 

Żywice fenolowo - formaldehydowe, zna
ne pod nazwami: Bakelit, Novolak, Becka 
cite, Mauldrite, Silesit, Luphen, Durophene, 
Alberto!, Amberol, Phenodur i in. są one 
zbył dobrze znane, aby trzeba było je opi
sywać. Wyrabiane są: proszki do prasowa
nia, syropy do odlewania i do klejów, „ba
kę! izowany" papier, drzewo, azbest, tkani 
ny, żywice rozpuszczalne do lak.erów. 

Służą do wyrobu: artykułów izolacyj
nych w elektrotechnice, przedmiotów co
dziennego użytku, artykułów dekoracyj
nych, do wyrobu części aparatury chemicz
nej odpornej na rozcieńczone kwasy, liez 
głośnych kół zębatym z bakelizowanego 
drzewa, panewek do łożysk (z użyciem wo
dy jako smaru), części samochodów i sa
molotów, lakierów, klejów do dykty. Pew
ne żywice • służą też do zmiękczania wody 
przez usuwanie z niej kationów. 

Żywice mocznikowo-, tiomocznikowo- i 
melaminowo - formaldehydowe: Pollopas, 
Plaskon, Beetle, Scarab, Kaurit i inne. 

Wyrabiane są: proszki do prasowania, 
syropy do odlewania i do klejów, żywico
wany papier, drzewo, tkaniny, żywice roz 
puszczalne do lakierów.. 

Służą do wyrobu artykułów izolacyjnych 
w elektrotechnice, przedmiotów codzienne 
go użytku, artykułów dekoracyjnych, do 
uszlachetniania tkanin.z włókna roślinnego 
(tkaniny nie mnące, włókno animalizo-
wane). 

Pod tym względem szczególnie wartościo 
we są żywice melaminowe. 

Do tejże grupy należy zaliczyć żywice 
z amin aromatycznych, np. lenylenodwua-
miny i formaldehydu, które służą do zmiek 
czania wody przez usuwanie anionów. 

Żywice estrowe s ą otrzymywane z kwa-, 
sów dwuzasadowych (kw. f t a l o w y , k\v. ma
leinowy) i alkoholi wielowartościowych (gl i 
kol, gliceryna, pentaerytryt): "Glyptal, Л1-
hyd, Alkydal, Paralac, Resyl, Dulu* — są 
nazwami handlowymi. Służą do wyrobu l a 
kierów, zwykle jako istotna część składowa 
lakierów nitrocelulozowych, moczniko
wych, bakelitowych i t. p. 

Poliolefiny. Istnieją dwa rodzaje tych po
limerów: 

1) Polietylen, wyrabiany głównie w W. 
Brytanii pod nazwą „Alkathene" przez po
limeryzację etylenu pod wysokim ciśnie
niem (do 1.200 atm.) w obecności tlenu ja
ko katalizatora. W sprzedaży jest w postaci 
proszku do prasowania, łusek do wyciska
nia albo arkuszy, lasek, rur. 

Posiada ; nadzwyczajne własności izola
cyjne, stąd znalazł szerokie zastosowanie 
w elektrotechnice. 

2) Poli-izobutylen, wyrabiany w U . S. A. 
pod nazwą „Vistanex" i w Niemczech pod 
nazwą „Oppanol". Izobutylen polimeryzuje 
się tu w b. nisk.ej temperaturze (np. —101 i") 
w obecności katalizatorów typu Friedla 
i Craitsa. Ma konsystencję kauczuku i otrzy
muje się w różnych odmianach od płynnej 
do stałej i elastycznej. 

Stanowi bardzo cenny dodatek do pew
nych gatunków kauczuku, olejów smar
nych, asfaltów, lak.erów oraz jako plastyfi
kator Polietylenu. 

POLIWINYLE. 
Stanowią one największą grupę polime

rów termoplastycznych. Najważniejszymi, 
przedstawicielami są polimerv: 

1) chlorku w.nylu. 
2) octanu winylu, 
3) styrenu. 
W ostatnich czasach dołączają się do te

go polimery: 
4) Alkoholu winylowego i jego acetali, 
5) Winylo-eterów, 
6) Winylo-karbazolu, 
7) Winylo-p-rrolidonu, 
8) ЛУту1о-1епоП, 
9) Akrylonitrylu, 

10) Chlorku Winylidenu. 

1. Chlorek winylu otrzymuje się przez 
przyłączenie chlorowodoru do acetylenu na 
kontakcie. Polimeryzuje albo w emulsji wo
dnej pod wpływem nadtlenków przy czym 
powstaje latex, albo w masie, albo w roz 
Iworze, z którego polimer może się wytrą
cić. Polimer zwykle miesza się z plastyfika
torami, które ułatwiają tworzenie artyku
łów, o których mowa dalej. Znane są marki: 
Igelit, Luvithcrm, Vinidur, Velvic, Corvic, 
Coroseal i inne, wypuszczane w postaci pro-
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szków do prasowania lub wyciskania taśm 
i arkuszy, rur i lasek, late*u, lakieru. 

Ma szerokie zastosowanie do izolacji 
elektrycznej, do wyrobu skóry sztucznej, ar 
kuszy przeźroczystych do opakowania, na 
części aparatury chemicznej kwasoodpor-
nej i ługoodpornej, na wyłożenie kwasood-
porne zbiorników, reaktorów i t. p. na włók
no szluczne, szczecinę (do szczotek) i t. p. (t 
zw. włókno „PC" kwaso- i ługo-odporne, 
produkowane w Niemczech). 

W w elu przypadkach chlorek winylu 
stosuje się w mieszaninie z octanem winylu 
t. zw. Vinilit. Tworzący się kopolimer łatw.ej 
nadaje się do obróbki plastycznej w wyso
kiej temperaturze. Również chlorek winylu 
może być pol meryzowany w mieszaninie 
z estrami akrylowymi pod nazwą Mipolam. 

Wyjątkową odporność wobec kwasów po' 
siada również chlorowany chlorek poliwi
nylu, wprowadzony w użycie w Niemczech 
do lakierów niepalnych i kwasoodpornych 
oraz do wyrobu włókna kwasoodpornego. 

2. Octan winylu otrzymuje się przez 
przyłączenie bezwodnego kwasu octowego 
do acetylenu w obecności katalizatora rtę
ciowego, albo chlorku cynku. Polimer, zna
ny pod nazwami Mpwilith, Vinyhte i inne ma 
zastosowanie jako składnik lakierów lub też 
do wyrobu kleju. Nisko topliwe gatunki po
limeru (słabo spolimeryzowane) mają zasto
sowanie jako kleje nieschnące do wyrobu 
taśm lepkich i t. p. Emulsja wodna (latex) 
oc.anu winylu może by użyta jako rodzaj po
kostu np. do pokrywania samochodów cię
żarowych. Może służyć również za warstwę 
ochronną do konserwacji środków spożyw
czych — np. chleba* serów i t. p. 

Największe jednak zastosowanie posada 
octan winylu jako dodatek do chlorku wi
nylu. Wytwarzający się kopolimer ma zasto
sowanie podobne jak sam chlorek: do izola 
cji, jako lakier i t. p. 

Szczególnie ważne jest zastosowanie za
miast kauczuku do takich artykułów jak 
płaszcze nieprzemakalne albo zamiast skó
ry: na pasy, obuwie, albo wreszcie do wyro
bu elastycznej przędzy i tkanin (t. zw. „Vi-
nyon" w U. S. A.). 

3. Polistyren. Styren otrzymuje się przez 
odwodornienie elylobenzenu, który skolei 
powstaje z benzenu i etylenu. Stosuje się do 
lakierów oraz bezbarwnych wyrobów pra
sowanych wysokiej jakości np. soczewek. 
Pol styren znajduje się w handlu pod posta
cią proszku do prasowan':a,'arkuszy, rur i la
sek; nosi nazwy handlowe Trolitul, Reso 
glas, Victron, Distrene, i inne. 

Najważniejszym zastosowaniem polistyre
nu było użycie go w Niemczech do wyrobu 
kauczuku syntetycznego typu Buna S. 

4. Alkohol poliwinylowy otrzymuje się 
przez hydrolizę octanu poliwinylu kwasem 

siarkowym. Jako taki nie posiada większe
go znaczenia, ale łączy się z aldehydami two
rząc acetale, posiadające nadzwyczajne wła
sności do wyrobu lakierów izolacyjnych, do 
klejenia dykty a szczególnie do klejenia 
warstw szklanych w szkle pancernym. Zna
ne są acetale: Formvar (z formaldehydem). 
Alf ar (z aldehydem octowym), Butvar (z al 
dehydem butylowym), ten ostatni jest szcze
gólnie ważnym artykułem. 

Z pośród innych wspomnianych poprzed
nio związków winylowych najważniejszymi 
są: 

pochodne winylo-lenolowe 
i chlorek w.nilidcnu. 
p-Butylo-winylo—fenol otrzymuje się 

dzielaniem acetylenu na p-butylofenol w 
obecności kontaktu z chlorku glinu. Polimer, 
znany w Niemczech pod nazwą Koresin, 
stanowił b. ważny składnik Buny, używany 
w ilości 2—3%. Chlorek winylidenu otrzy
muje się działaniem wodorotlenku wapnia 
na trójchloroelan. 

CH CE— CH,. Cl e a ( Q i P ' с CE = С H 2 

Chlorek winylidenu zwykle polimeryzuje 
się razem z chlork.cm winylu. Polimer 
chlorku winylidenu (sam lub z chlorkiem 
winylu) znany jest w U. S. A. pod nazwą 
,,Saran" i zdobywa coraz szersze zastoso
wanie. Dzięki nadzwyczajnym własnościom: 
odporność, wobec chemikalii — wszelkich 
kwasów i alkalii, z wyjątkiem stężonego amo
niaku, mocy mechanicznej i twardości, Sa-
ran staję się jednym z najważniejszych two
rzyw syntetycznych. Szczególnym powodze-
n.em cieszy się włókno sztuczne, sznury, pa
sy, tkaniny 'meblowe z Sarami. Dużą przy
szłość ma również w aparaturze chemicznej. 

Do grupy tworzyw winylowych należy ró
wnież kauczuk butadienowy (Buna, Ker i m-
ne). Do nich zaliczyć też można chloropren, 
(wynaleziony przez Garothersa) i ewentual
nie siarczek polietylenu t. zw. Th.okol. 

Wątpliwe jest, aby któryś z pozostałych 
wspomnianych pochodnych winylowych 
mógł znaleźć zastosowanie w Polsce w ciągu 
najbliższych lat. Dla całości podaje, jednak 
najważn ejsze z nich: 

Winylo-karbazol (Luvican) stosowany jest 
jako azbest organiczny do wyrobu włókna 
i tkanin odpornych wobec wysokiej tempe
ratury, do wyrobu szybek zastępujących 
mikę. 

Winylo-pirrolidoń (Koli i don) stosowany 
jest w roztworze 3°/o-wym pod nazwą „Peri-
ston" do wlewania dożylnego, jako namiast
ka krwi. 

Akrylo-nilryl jest składnikiem Buny N 
czyi. Perbunanu. Może też mieć zastosowa
nie jako substancja wyjściowa do otrzymy
wania kwasu akrylowego. 
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ŻYWICE AKRYLOWE. 
Najważniejszym przedstawicielem tych 

tworzyw sztucznych jest ester metylowy 
kwasu metylo-akrylowego (t. zw. metakry
lowego) otrzymywany z acetonu i cyjano
wodoru poprzez cyjanohydrynę. Polimery
zację prowadzi się dz ałaniem nadtlenku 
bądź w całej masie, bądź leż w emulsji wod
nej. W handlu polimer znajduje sic w po
staci przeźroczystych arkuszy, niejednokro
tnie posiadających odpowiedni kształt, nada
ny przez prasowanie, służący zamiast szkła 
w samolotach, samochodach, oraz do wyro
bu soczewek pod nazwą Plexiglas, Pers-
pex, Pontalit, Leuc.it, Plexite. Inną poslacią 
jest proszek do prasowania. Ma szerokie 
zastosowanie do wyrobu wysokiej jakości 
protez dentystycznych, Znany jest do tego 
celu pod nazwą Kallodcnl, Kallodentine, 
Diakon. Wyrabiane są też z estru artykuły 
codziennego użytku i dekoracyjne. 

, Mniejsze zastosowanie mają estry kwasu 
akrylowego. 

Nowością są polimery krzemowe, w któ
rych zamiast drugiego łańcucha węglowego 
jest łańcuch krzemowy. Ukazały się one po 
raz pierwszy w 1943 roku, opatentowane 
przez British Thomson—Houston Ltd. Tru
dno na razie przew dzieć zastosowanie tych 

. żywic. Najważniejszą ich cechą jest duża 
odporność wobec wysokich temperatur. 

TWORZYWA POLIAMIDOWE. 
Slanowią one względnie nową grupę two

rzyw syntetycznych. Pionierem w tej dzie
dzinie był amerykański chemik Carothcrs 
który w 1938 r. uzyskał pierwsze patenty na 
sposób przyrządzana polimeru znanego na
stępnie pod nazwą „Nylon". 

Substancją wyjściową jest tułaj kwas 
adypinowy (z utlenienia cykloheksanonu) 
i sześciometylenodwuamina, które konden-
sują s ę w poli-amid o wysokiej cząsteczce 
(super polimer). 

Ten produkt służy do wyciągania włókna 
„jedwabiu sztucznego" o wielkiej wytrzyma
łości mechanicznej i dużej odporności wobec 
wilgoci. Z Nylonu wyrabiana jest również 
szczecina, arkusze powłoki nieprzemakalnej 
i 1. p. 

Do grupy tej należy również polimer 
г-amino kapronowego kwasu, który ze swej 
strony tworzy się z kaprolaktamu. Przemia
na tego E-am no kapronowego kwasu w la
ktam z jednoczesnym utworzeniem polime
ru było zanotowane w literaturze już w ro
ku 1899. Carothcrs wznowił te prace w 1932 
roku jednak dopiero około 1937 г. I. G. w 
Leuna pod wpływem prac Carothersa nad 

Nylonem opracowało nowy rodzaj tworzy
wa syntetycznego z kaprolaktamu pod na
zwą Igamid B. Z tworzywa tego otrzymano 
cienką przędzę „Perlon L" jako jedwab 
sztuczny, jakością zbliżony do amerykań
skiego Nylonu. 

Igamid 5 A lub 6 A jest kopolimerem kwa
su adypinowego z heksametylenodwuaminu 
(jak w Nylonie) wraz z kaprolaktamcm. 
Tworzą się tą drogą masy, które, mają roz
maite zastosowanie, w tei liczbie jako skóra 
sztuczna — artykuł niezwykle cenny, szcze
gólnie w obecnej dobie powojennej, w któ
rej odczuwa się dotkliwy brak skóry natu
ralnej. 

Z pośród kilku możliwych sposobów 
otrzymywania kaprolaktamu nast. metodę 
stóSOWano W I. G.: 

H„ - - H - . 
Fenol > Cykloheksanol > 

N i Z n / F e 
NH,. OH 

—> Cykloheksanon >• oksym 
H2SO* 

cykloheksanonu : — k a -
. izomeryzacja 

ogrzewanie 
prolaktam —> polimer. 

Podobną grupę tworzyw sztucznych sta
nowią poliuretany, również opracowane 

\przez I. G. Otrzymuje się je przez kondensa
cję dwu- lub trój- izocyjanianów z alkohola
mi wielowartościowymi. Izocyjaniany ze 
swej strony powstają działań.cm fosgenu na 
aminy. 

Wobec dużej liczby dwu, i trój- amin 
oraz alkoholi wielowartościowych, jakimi 
dysponujemy, możl wości w dziedzinie przy
rządzania poliuretanów są wyjątkowo duże. 

Poliuretan, utworzony z sześciomelyleno-
dwu-izocyjanianu i bulandiolu, był wypusz
czony w handlu przez I. G. pod nazwą Iga
mid U. Służy do wyrobu artykułów prasowa
nych oraz do wyrobu włókna sztucznego, 
włosia, szczeciny do szczotek pod nazwą 
Perlon U. Jest on twardszy ' i. odporniejszy 
wobec wilgoci niż Nylon. Posiada też lepsze 
wlasnpści dielektryczne. Wadą natomiast 
jest niższa temperatura mięknięcia. 

Poliuretany i poliestry stanowią leż cześć 
składową rozmaitych żywic, utworzonych z 
kwasów dwuzasadowych, alkoholi wielowar
tościowych i izocyjanianów. Np. I. G. wy
puściła „Polyslal" — klej do dykty, opar
ty na tej samej zasadzie. 

Do tworzyw aminowych należy „Poły 
min", polimer etylenoiminy, którą otrzy 

http://Leuc.it
file:///przez
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înuje sie z monoetanoloaminy przez chloro 
wianie chlorkiem tionylù a nasi. działanie 
ługiem. Etylenoimina polimeryzuje s.ę w 
kwaśnym środowisku. Służy jako dodatek 

•do masy papierowej (w ilości 1—2°/o). Zna 
komicie powiększa wytrzymałość papieru 
wobec wilgoci. 

Służy również do powlekania włókna 
wiskozowego, uodporniając ije w podobny 
sposób. 

TWORZYWA SZTUCZNE 
CELULOZOWE. 

Wysokiej jakości lakiery samochodowe i 
celuloid są dwoma głównymi artykułami, 
wyrabianymi z nitrocelulozy. Z nitrocelulozy 
wyrabiana jest też skóra sztuczna do pokry
cia mebli. 

Acetyloceluloza jest substancją wyjściowa 
do pewnych lakierów niepalnych, jedwabiu 
sztucznego i artykułów dekoracyjnych (np 
„Rhodoid"). 

Estry celulozy takie jak metylo- i etylb-
celuloza są również ważnymi artykułami, 
szczególnie szeroko stosowanymi w prze 
myślę włókienniczym. 

Do tworzyw sztucznych w szerokim sło
wa znaczeniu należ}- zaliczyć również włók
no sztuczne wiskozowe i inne artykuły wyra 
biane z wiskozy — np. przezroczyste arkusze 
do opakowania („Cellophan"). Celuloza (tek
tura) „wulkanizowana" chlorkiem syriku 
daje fibrę, jako tanie tworzywo, zastępujące 
do pewnych celów skórę. 

Częstokroć lakiery nitrocelulozowe są wy 
pierane przez lak.ery z kauczuku chlorowa 
nego. Zaletą ich jest nicpalność. Znane są 

marki: Duroprene, Pergut, Darte*, Detal, 
Tegophan, Proten i in. 

TWORZYWA BIAŁKOWE. 
Tworzywa te wyrabiane są z kazeiny 

utwardzonej formaldehydem. Znane są na 
rynku pod nazwą Galalith, Erinoid, Lactoid 
i t', p. Są nie do zastąpienia w konfekcji ar
tykułów takich jak guziki, klamry. 

W nowszych czasach, szczególnie w U.S.A. 
(fabryki samochodowe Forda) produkuj.7 
ten sam typ tworzyw z mączki sojowej, uprze
dnio odtłuszczonej przez ekstrakcję. Mączka 
ta zawiera do 48% białka — głównie kazeiny. 
Istnieją tworzywa nieznane fenolowo-kazei-
nowo - formaldehydowe. 

Ten sam rodzaj masy służy do wyrobu 
włókna sztucznego — Lanital i Arolac (w 
U.S.A.). Zresztą włókna same nie mają więk
szej przyszłości wobec Nylonu^ Perlonu it.p. 

Rozwój przemysłu tworzyw sztucznych 
jest uzależniony od ogólnego rozwoju prze
mysłu chemicznego, który dostarcza surow
ców, półfabrykatów takich jak rozpuszczal
niki, plastyfikatory, katalizatory polimeryza
cji i t. p. 

Pewne tworzywa ( np. Bakelit, tworzywa 
mocznikowe) nie wymagają skomplikowa
nych urządzeń i substancji wyjściowych. Pro 
dukcję ich można uruchomić już w pierw 
sźym etapie organ.zowania przemysłu chemi 
cznego w Polsce. Inne tworzywa (np. polio 
lefiny, większość tworzyw winylowych) wy
magają urządzeń bardziej skomplikowanych. 
Produkcje tych tworzyw należałoby odłożyć 
na dalszy plan. 

K a z e i n a 
jako surowiec do produkcji sztucznego rogu 

Inż. E. S C H N E I D E R . 

Kazeina występuje w mleku w postaci ko 
loidu, dla którego albuminy mleka są koloi
dem ochronnym. Pod względem chemicz 
iiviii przedstawia się kazeina jako fosforo 
proteinian wapniowy. Fosfor w tym kom 
pleksie występuje w postaci kwasu fosforo 
wego, czym tłumaczy się kwaśny charakter 
kazeiny, Ciężar cząsteczkowy kazeiny jest 
dotąd ściśle nieokreślony. Jej ciężar właści 
wy wynosi 1,26. Kazeina jest słabo rozpusz 
czalna w .wodzie (2—3°/<i w temperaturze 

2Г)" C). Rozpuszczalność jej w wodzie moż 
na zmniejszyć przez suszenie w podwyższo
nej temperaturze lub przez działanie alko 
holu etylowego względnie eteru. Kazeina 
rozpuszcza się w kwasach i zasadach oraz 
stosunkowo łatwo ulega hydrolizie, dając 
jako produkty odbudowy kwas glutamino 
wy, leucyny, tyrozyny i lizyny. 

W mleku występuje kazeina w różnej ilo
ści, zależnej od pochodzenia mleka, np. w 
mleku krowy ilość kazeiny waha się od 
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