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INTRODUCERI: 
(De cetit şi de rezumat de către elevi); 

1 
Cunoştinţele ce le avem relativ la cultura greco-romană, arată că 

în antichitate oamenii şi-au pus numeroase întrebări cu privire la cu- 
noaşterea lumei, care ne înconjoară : i : ÎN - Despre corpurile, cari se găsesc în jurul nostru şi despre schimbările, 
la cari ele sunt supuse, avem cunoştinţă, în primul loc prin simţuri, 
Acestea ne arată, că în jurul nostru avem mai mulle materii, din cari 
se fac 'diferite obiecte : din sticlă se fac geamuri, pahare, flaccane, etc. ; . 

“din fer avem cue, table, sârmă, cte. : în afară de aceasta lumea apare 
ca fiind alcătuită din corpuri întregi, fără ca în cele să fie locuri nide ; 

„avem cu alte cuvinte o structură continuă a materiei. Pământul cu 
„văile, dealuiile, munţii Şi şesurile se arată ca: ceva nemărginit : cor- 
purile cerești se mişcă dela răsărit. la apus; din apa mării, prin eva- 
porare, se cbţin. corpuri solide; apa evaporată dispare în - atmos- "feră, în acer; ete. - .: 

Pe baza sim/urilor lumea a crezut că: 
1) diferitele corpuri din jurul nostra sunt alcătuite din mui mulle 

materii : avem, teoria diversității materiei. . : 
"2. Că materia este continuă. In sticlă, în fer, în aur nu avem spaţii 

yoale, Aceasta este teoria continuității materiei, ! 
. 3. Suprafaţa pământului ar fi blană şi infinită. - | 

4. Pământul stă pe loc și corpurile cereşti se mișcă. - ? 5. Apa'se preface în aer: când plouă, se schimbă aerul în upă. 
«6. Din apă se pot obţine corpuri solide, ca acelea sari se găsesc în 
pământ ; se zicea că apa s'a transformat în pământ, 

- Tot în antichitatea greco-romană au fost şi învăţaţi cari au pus la îndoială: adevărul cunoştiinţelor obținute prin simţuri. "Ținând samă. de alte observaţii şi făcând uz de raţionament, aceştia ajungeau la “alte rezultate cu privire la lumea care na înconjoară, Răsăritul şi “ apusul stelelor, mişcarea anuală, se explică mai bine prin ipoteza "că pământul este rotund şi că el are o mişcare de rotaţie în jurul unei axei, şi: în acelaş tinip o mişcare în jurul soarelui. De-ajci lupta între



4 

sistemul geocentic (pământul s'ar găsi în centrul universului şi corpurile 

se învârtese în jurul pământului) și cel helioceniric, (pământul se învâr- 

teşte în jurul soarelui). - - 

Dilatările corpurilor, comprimarea lor pot să se explice numai dacă 

admitem, că în toate corpurile avem părţi foarte mici, cari se găsesc 

puse unele lângă altele (juzfapuse), aşa că între dânsele rămân locuri 

goale, locuri unde nu-i materie, spaţiuri ride. Spaţiurile goale sunt aşa 

de mici că ochiul nu le poate distinge. Continuitatea materiei ar îi apa- 

rentă şi s'ar datora imperfecţiunii simţurilor noastre. Au fost filo- 

sofi cari au susținut că simţurile înșală, — „urechea ne minte şi 

ochiul ne înşală” — cum a exprimat acest lucru Jfminescu. Adevărul 

nu ni este dat de simţuri. Pentru a-l afla trebue să recurgem la ra- 

[ionament. . | N 

Când facem comparaţie între cunoştinţile noastre ştiinţifice de astăzi 

şi ale celor vechi, dale de simţuri, constatăm că. între dinsele este o 

deosebire fundamentală şi am fi înclinați să credem, că progresul 

constă .în a crea, o lume deoscbilă de aceu dată de simțuri şi a crede în 

- existența ei. Avem așa faţă în faţă: i 

a) Pământul infinit, faţă de pământul rotund. 

b) Mişcarea corpurilor cereşti în jurul pământului în timp de o zi 

şi o noapte şi teoria lui Copernic, pământul se învârte în timp de 24 

de ore în jurul axci sale. 

c€) Mişcarea soarelui şi a corpurilor cereşti în jurul pământului, iar 

în faţa acestei teorii, avem pe aceea a lui Copernic: pământul se în- 

vârteşte în jurul soarelui. . : 

In ce privește structura materiei în antichitate am avut faţă în faţă 

iarăşi teorii direct opuse : unii credeau îi continuilulea materiei (teoria 

continuității materiei) şi alţii în alcătuirea ci din părţi foarte mici numite 
alomi (teoria discontinuității materiei). Democrit, Epicur, Leucip... 

De asemenea mai constatăm că în antichitate s'au emis teorii unitare 

cu privire la compoziţia materiei şi o teorie a diversităţii ci. 
Teorii unitare,: a) Thales din  Afilel şi egiptenii credeau că 

la baza tuturor corpurilor este apa: fără apă animalele nu pot trăi, 
plantele nu cresc; când îngheaţă, apa se transformă în pământ ; când 
este cald, apa se preface în aer, Toate corpurile sunt făcute din apă. 

b) Anazimene, reproducând raţionamentul, crede că toate corpurile 
oa e din aer. Fără aer plantele şi animalele nu pot trăi; când 
plouă aerul se preface în a i ci i preface în Îi e pă şi când este îrig, 

sa, eatuite e/org d Getelon pământtu este materia unică, din cari 
Leric pământoasă) ce a e. E antele cresc din pământ ; ghiafa (ma- 

d) Ieraclit aamite Joc ape în aer ete. o | ul la baza alcătuirei corpurilor. 

apa prin înghețare se
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Faţă de aceste leorii unitare, avem teoria diversilății: malerici sub 

forma teoriei celor 4 elemente, dată de Empedocle. Corpurile sunt ulcă- 

tuite din patru elemente : apa, acrul, pământul şi focul. - 

Detinitiv ideile cu privire la structura materici au fost enunțate de 

„Aristot din sinteza celor precedente. | 

După Aristot există o materie unică, care se presintă sub diferite 

forme aparente, după proprietăţi : 

a) Când materia este caldă şi uscată avem focul 

b) » - „caldă şi umedă ;, aerul 
0) » >» rece şi umedă >> apa 

d) >> >; rece, şi uscată ;; “pământul 

Amesticul acestor patru corpuri, în diferite proporţii, constitue cor- 

purile din jurul nostru. Materia unică, care se găseşte la baza tuturor 

corpurilor, a fost'numită de Aristot materia a cincea, în latineşte quinla 

essenlia, de unde derivă cuvântul modern cvintesență (quintesenţă). 

Elementele se pot transforina unele în altele : apa în acer, apa se trans- 

formă în pământ ete. Uşor putem vedea că în teoria aceasta avem la 

bază schimbările de stare ale corpurilor, 

__De la antichitatea greco-romană a rămas deci moştenire leoria 

celor patru elemente sub fornta dată. de Aristol. Ea a domnit în tot 

cursul Evului-mediu şi o bună partea timpurilor “moderne. Carac- 

teristica ci este credinţa că se pot trausforma corpuriie, unele în al- 

tele, că din plumb putem avea aur, din cupru putem avea aur etc. 

Literatura arată că dela egipleni preocupările cu privire la. materie, 

structura şi transformările ci au trecut la greci şi romani, apoi arabii 

le-au răspândit în Spania, iar de aici ele au trecut în toată Europa. 

“fimp de 20 de secole a domnit credința în trarismutarea elernentelor. 

Oamenii cari în Evul-mediu şi limpurile moderne se ocupau cu. pro- 

bleme de chimie au fost numiţi aichimişti. Ei căutau să discopere 

medicamente şi mai ales substanţe cari să dea omuiui posibilitatea 

de a prelungi viaţa şi de a reda linere/a la cei bătrâni. Aceste lucruri, 

după toţi oamenii din aceie timpuri, erau . posibile : trebuia. găsit 

numai clizirul viefei, adică o băutură, care. să redee puterile, să redea 

tinereța. Aflarea pietrei. filosojale, adică a unei substanțe cu care a- 

tingînd, frecând ori topind metalele nenobile, plumb, cupru, fer, etc..... 

săi se obțină aur, a constituit o altă preocupare predominantă în lumea 

alchimiştilor, Incercările experimentale făcute de dânşii au dat la iveală 

un bogat material de fapte; dela dânşii sau moştenit şi aparate de 

lucru : alambicuri pentru distilat, creusete,, furnale, etc. ... , 

Ca Ştiinţă chimia s'a dezvoltat fârziu, Prin sec. 17 fizica, mate- 

maticele, astronomia erau în floare ; numele lui Galileu, 'Torricelli, Pascal, 

Descartes, Newton erau cunoscute, ca şi lucrările lor; totuşi se credea 

încă în cele 4 elemente; dintre gazuri era cunoscut aerul şi bioxidul
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de carbon; amoniacul, acidul clorhidric erau cunoscuţi numai în s0- 

luţii. Aerul şi apa erau considerate ca elemente. Cele mai multe gazuri 

au fost discoperite în jumătatea a doua a secolului al 15-lea. 

„Multe cauze au ccntribuit la această dezvoltare târzie a chinţiei. 

1. Natura însăşi a fenomenelor chimice. La dânsele nu vedem decât 

începutul şi sfârşitul, fără stările intermediare. Ile sunt mai ascunse 

simțuri lor. , e 
2. In ştiinţă metoda de observaţie și de generalizare (metoda in- 

ductivă) a fost intrcdusă târziu. Lumea era deprinsă cu meloda deduc- . 

ivă, baza matematicelor : .se pleacă dela adevăruri generale, axiome, 
" admise de toţi şi prin raţionament se ajunge la dezlegarea problemelor 
cu caracter particular. In Chimic, adevărurile generale erau date sub 
forma teoriei celor patru elemente şi puţini se îndoiau de adevărul 

" acestei teorii. 
3. In chimie joacă mare rol gazurile ; ele participă la multe reacții 

chimice; fie.sub formă de corpuri active, fie sub formă de corpuri, 
cari rezultă din reacţii. Se știa că aerul este corp gazos. Van Helmont 
un alchimist: olandez (despre care a scris o carte D. Cantemir) a 
arătat că există şi un alt corp gazos, gaz sylvesire, pe care-l prepara 
din cridă şi acid clorhidric. El a arătat că acest gaz există în peştera 
cânelui de lângă Neapoli, că rezultă din "fermentaţii, se găseşte în ape 

„minerale, Dar atât. De oarece compoziţia aerului nu era cunoscută 
şi aerul era considerat ca element, schimbările - corpurilor in aer, ar- 
derile nu puteau îi explicate. Lucrări izolate cu privire la rolul aerului 
în fenomenele de 'ardere, nu fuseseră înţălcse. Aşa au fost acelea ale 
englezului J. Mayow (16-1:3-—-1679) a 

După Mayow există în acer o substanță specială care întreţine aro 
derca ; e] a numit această substanţă spiritus ignoaerăus, Ea se dezvoltă 
şi din salpetru, nilruri prin încălzire ; de aceia a mui numit-o spirilus 
nitroatreus 1). Aceste lucrări nau găsit răsunet. 'ToL aşa nu Sa dat im- 
portanță faptului constatat, c ă în ardere greutatea corpurilor creşte, 
Din contra a înflorit o teorie E arderilor numită fcoria flogistică, care 
era în vădită opoziţie cu experienţa, anume faptul cunoscut că în ardere 
areulatea corpurilor creşte: 

” 
Arderi au loc nu numai când avem flacără, ci şi 

zim metale nenobile în aer ; ele se acop 
sub numirea. de cenuşă se înțelegeau 
ardere (cum ar fi 4 

! Da 
atunci când încăl- 

ăr cu pături de coloarec cenușie ; 
toate productele rezultate din 

1 lemnului) sau din încălzirea metalelor în aer. ARN 
| 

1 za pa NE = 
ş 

i ) Ezperienfă, Intr'o prubetă se topeşte! ceva azotat de potasiu ; în lichid se pune un îragment de mangal roş (incandescent). EI arde cu nultă putere. In tichid pulem arunca puţină îloare de sult : ca se aprinde, Din azotatul topit se degajă gazul care întreţine arderea.



Teoria logistică; — A fost formulată şi susţinută de Sfahi (1660— 

1734), medicul regelui Prusiei. După dânsul, corpurile cari ard cuprind 

-o substanţă, numită /logiston, în cantitate cu atât mai mare, cu cât ard 

mai bine. In cantitate mare flogistonul s'ar găsi în cărbune. Metalele 

au toate flogiston. Când un corp arde în aer, îogistonul îl părăseşte, 

trecând în aer, Cenuşa metalelor w'are îlogiston. 

Schimbarea care are loc în ardere poate îi reprezentată deci în 

felul următor: 

Metalul = = cenuşă "+ flogiston,. | 

„_Cenuşa nietalelor o numim astăzi ozid : cenuşa de Magneziu este : 

oxid de magneziu, cenușa de. fer este oxid de fer. , 

Ca să trasformăm cenuşa. (oxizii) în metal, trebue să-i redăm ogis- 

tonul, „ceia ce facem încălzind cenuşa cu un corp, care are mult flogăston, 

cum este cărbunele. : 

Cenuşă de metal 4 Cărbune = Meta! + Cenuşă de cărbune. 

In industrie. tocmai se încălzesc oxizii cu cărbune pentru a pune 

în libertate . metalul. 

Teoria aceasta a fenomenelor de oxidare a domnit vr'un' secol în 

ştiinţă ; ca.a ajutat pe unii din cei mai mari chimiști în cercetările 

lor. Această teoric nu putea explica faptul constatat că cenuşa (oxizii) 

are o greutate mai mare decât metalul. După dânsa. „metalul are o 

compoziţie mai complicată, decât cenuşa (oxidul). Teoria, de şi a fost 

“recunoscută mai târziu ca falşă şi înlocuită prin teoria ozidaţiei alui 

" Lavoisier, a adus totuşi reale servicii. Nu-i primul exemplu, când “o 

teorie falşă poate aduce. servicii. Teoria caloriculai nedestruclibil ne 

dă un al doilea exemplu. După fizicienii de acum două sute.de ani, 

căldura constă 'dintr'o substanţă numită caloric, care se strânge pe cor- 

pul încălzit, în cantitate cu atât mai mare, cu cât temperatura este . 

mai ridicată. Caloricul riu se poate distruge. EI trece, de pe un corp 

„cu temperatura mai mare, pe altele cu temperatură mai mică. Scriind 

“ca în aceste schimbări caloricul nu se pierde, că într'un calorimetru 

căntitatea de caloric cedată de unele corpuri este egală cu cea câști- 

gată de celelalte corpuri, avem relaţia fundamentală a calorimetriei 

(Joseph Black). 'Tot teoria caloricului -medestructibil, a fost. punctul 

de plecare pentru formularea unei legi, numită legea a doua a termodi- 

„ hamicei. - - | 

Pentru explicarea faptelor observate, omul a “recurs la un procedeu, 

care-i serveşte de altfel zilnic în activitatea lui, anume procedeul ipă- 

lezei. De exemplu ni se comunică de cei din jurul nostru, că a venit 

„o telegramă; imediat facem ipoteza : telegrama este de'la A; facem 

şi o a doua, poate să fie de la B, etc...; pe urmă ne gândim : A nu 

poate telegrafia, căci în localitatea unde se găseşte nu este telegraf; 

prima ipoteză o înlăturăm, căci nu este în acord cu ceia 'ce ştim noi; 
ÎN - a
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pentru motive deosebite îndepărtăm pe o a doua, a treia etc. Tot aşa 

şi în ştiinţă: simţurile ni arată mater'a continuă ;considerăm aceasta ca 

un adevăr şi avem astfel, cu privire la compoziţia materiei o primă 

ipoteză : rontinuitatea. Cu dânsa însă nu putem explica de ce materia se 

'Ailotă, se comprimă, se îndoae ; de ce un corp nu este sgârâiat de un altul 
ete. De aceia prima ipoteză, continuitatea, este îndepărtată şi înlocuită 
cu alta, discontinuitatea,- alcătuirea corpurilor din părticele foarte mici, 
cari se aşază unele lângă altele,: lăsând locuri goale (libere, vid). A 
doua ipoteză explică foarte multe fapte. O păstrăm „câtă vreme eu 
explică faptele ; o modificăm sau chiar o îndepărtăm, când nu mai este 
în acord cu faptele observate. : | . 

Corpusculile mici (atomii celor vechi), flogistonul, caloricul sunt 
ipoleze. Luând ipotezele, ca punct de plecare, prin raţionament, reuşim 
să stabilim serii de consecințe, analoage cu teoremele din matematici. 

O ipoteză, împreună cu toate consecinţele ci constitue o teorie. 
" "Pentru structura materiei avem feoria corpusculară (corpurile alcă- 
tuite din corpuscule sau părticele foarte mici, atomi). Pentru oxidări 
avem teoria flogistică ; pentru fenomenele de căldură avem fcoria calo- 
ricului nedestructibil, alcătuită din ipoteza caloricului nedestructibil 
şi din toate concluziile trase din ea, cum ar fi formulele pentru canti- 
tăţile de căldură ale unui corp, pentru calorimetrie ctc..... 
La un inoment dat oamenii îşi dau seama că o teorie nu poate explica 

toate faptele. Atunci se procedează la perfecţionarea teoriei, dacă este 
posibil. sau chiar Ia înlocuirea ei cu alta. L : 

In cele ce urmează vont vedea fazele, prin cari a trecut teoria cor- 
pusculară, pentru a ajunge la forma. de astăzi. Teoria flogistică, cea 

„a caloricului indestructibil, a sistemului geoceniric (pământul în centrul 
universului) au fost părăsite şi înlocuite cu altele. Totuşi „câtă vreme 
“omul s'a servit de dânsele, cle au adus servicii ; 
"falşă, poate totuşi înlănţui unele fapte. Hipotez 
indispensabile ; faptele observate sunt foarte numeroase şi stau izolate ; 
ipoteza cu teoria le coordonează, le leagă. Nu există ştiinţă fără ipoteză 
şi teorie ; nu există activitate sufletească fără ele. | 

In genere ipotez 

o teorie recunoscută 

a şi teoria sunt ubsolut 

ele sunt sugerate de observaţia fenomenelor. Faptul că din apă, prin evaporare, se depun corpuri solide, faptul că plantele crese numai în terenuri umede şi că Nilul, prin revărsările lui, contri- buia la recolte bogate, au făcut pe vechii egipteni să enunţe ipoteza ci apa este elementul esenţial, elementul din care se compun toate cele- lalte corpuri. Este poate şi ceva poetic în acest enunţ. Dar, în orice caz, cl este rezultatul unor observaţii. Vedem că spitirul omenesc este destul de sublil şi de ingenios, ca să poată face alte generalizări, cu aceeaşi dreptate plecând dela aceleaşi fapte de. observaţie ; aşa vedem că s'a emis părerea că Pământul, ori aerul ori focul constitue materia unică,
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care se găseşte în compunerea tuturor corpurilor. Trecerea la gene- 

ralizări din cercetarea faptelor constitue metoda - înductivă. Din contră, 

trecerea de la ipoteze, prin deducţii logice, la cazuri particulare con- 

stitue metoda deductivă. -Omul se serveşte zilnic de amândouă. Viafa 

unei ipoteze atârnă de posibilitatea de a explica faptele observate cu 

ajutorul ei. Ipoteza va avea viaţă mai lungă, când explică toate faptele. 

O ipoteză poate avea durată mai scurtă, când există numeroase fapte 

pe cari ea nu le poate explica. 

Indată ce teoria flogistică n'a mai putut explica totalitatea faptelor 

(în acest caz fenomenele de ardere în aer), ea a trebuit să fie părăsită. 

In locul ei Lavoisier a întronat feoria oxidaţiei. - 

LAVOISIEN ŞI OPERA LUI. 

Autoine Laurent Lavoisier (1743—179-) a căpătat o solidă educaţie; 

mai ales în ce priveşte matematicile și fizica. La 25 de ani, în urma 

activităţii lui ştiinţifice, fu ales membru aul Academiei franceze. Fusese 

om bogat; dar, experienţele costisitoare făcute de dânsul i-au consumat 

o bună parte din avere. Fu numit „fermier gentral”, adică administrator . 

- al averei publice şi al încasărilor ; îu chemat apoi la administrarea fabri- 

cilor de salpetru şi de praf de puşcă. A continuat să funcţioneze şi “ 

după 1789, data isbucnirei revoluţiei franceze. In timpul teroarei iu 

acuzat de administrare necinstită ; în special i se reproşa că în timpul 

administraţiei lui calitatea tutunului s'a înrăutățit. Impreună cu alţi 

administratori, fu condamnat şi executat prin ghilotinare. In urma 

dovezilor aduse mai târziu, prin care se arăta că a fost condamnat 

pe "nedrept, memoria lui a fost reabilitată. 

Lăsând la o parte nume- 

roase publicaţii ale lui, A 

menţionăm trei momente 

principale şi caracteristice 

ale operei lui ştiinţitice. 

1. El introduce în Chi- 
mie o metodă nouă de 

cercetare, cântărirea  sub- 

stlunfelor, cari iau parte la 

reacţie sau rezultă din ca; - 

din acest moment balanța 

deveni instrumentul prin- 

cipal în cercetările chimice. - 

2. El arată că în oxidare 

joacă rol numai o parte din 

aer. Pentru a dovedi acest 

lucru cl a făcut numeroase experienţe; cităm următoarele două: 

  
Fig. 1
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a) Intr'un tub de sticlă se pune la fund un ghem făcut din toae de 

cosilor ; mai sus este un slab dop de vată, fig. 1. Tubul subţiat este 

închis la lampă. Cântăreşte tubul şi apoi încălzeşte tubul, până la roș 

închis. In aceste condiţii ştim că Staniul se transformă în cenuşă de 

staniu. Cântărind din nou, constată că „greutatea tubului n'a variat. 

Pune apoi tubul cu capătul A sub apă şi rupe vâriul ; o coloană de apă 

se ridică în tub. Prin aceasta se dovedeşte 

că este acum mai puţin aer; o parte din 

aer s'a combinat cu metalul. 
5) Pe un cuptior pune (anul 1774) 6 

retortă A cu gâtul îndoit fig. 2; în re- 

tortă pune mercur. Deschiderea O a 

“retortei vine sub un clopot de sticlă P. 

„In vasul. S. este mercur. Acrul din re- 
, tortă şi cel de sub clopot comunică ast- . 

fel intre dânsele. Incălzi timp de 12 zile “mercurul până 2proape de fer- 
bere. Observă că la suprafaţa mercurului se formează pulbere roşie de 
cenușă de mercur. După răcire constată că sub clopot “mivelul mercu- 
rului s'a ridicat. O parte din aer deci sa unit ,cu mercurul. Aerul, . 
rămes nu mai întreține arderea, nici via(a; pe: acest "din urmă La- 
voisier îl numi azot (corp în care animalele introduse nu pot trăi), 

Priestley, cu ocazia unci vizite ce a făcut la Paris, a comunicat lui 
L.avoisier descoperirea făcută de. (Pristley) dânsul,. că din cenuşa roşie 
de Mercur prin încălzire se obţine mercur şi un gaz, în care corpurile ard 
cu mai multă. putere decât în aer. Prin încălzire mai. tare a retortei, 
oxidul roş de mercur este desfăcut şi în aparat rămâne aer. i 
„Experienţa ărată că în aer este un gaz, care joacă rolul hotărâtor. 

în fenomenele de ardere; că 

  

acest gaz se “combină cu metalele şi dă 
cenuşa ; că cenuşa lrebue alunci să fie mai grea decăâl metalul. Gazul care 
întreţine arderea îu numit de Lavoisier Ozigen. Cenușa metalelor este 
o combinaţie a metalelor cu oxigenult : Lavoisier dă idu acestor combinaţii 
numrle de ozizi (în locul numelui cenuşă ; noi vom întrebuința. de aici 
înainte numele de oxizi). 

: | 
Se vede aeci că în aer simt două corpuri guzoase în cantilate mai 

mare : ozigenul şi azotul. După variaţia de volum din experienţa lui “isi Xe * a: , , y - î. Lavoisier se vede că dintr'un volum de aer 1/; aproximativ este ocu- pată de oxigen şi 4/, de azot. - îi 
Prin aceste lucrări Lavoisier clarifică : . a) Compoziţia acrului almosferic, care este format din oxigen şi azot. b) Fenomenele de ardere, — Când corpurile ard, ele se unesc cu oxi- genul. Unele arderi se fac cu dezvoltare de căldură şi lumină : aşa arde- rea de fosfor în acr, de magneziu, cărbune, etc..., arderea iemnelor: asemenea arderi se numesc arderi violente ori energice. Multe . metale



ul 

nenobile în acer ara încet, fără. desvotare de lumină şi căldură; ăvem ' 
atunci arderi lente. Din arderea metalelor în aer rezultă ozizi: oxid 
de magneziu, bioxid de carbon, pentaoxid de fosfor etc... LR gif 

3. In reacţiile chimice nu are loc variaţie de greutate, căci corpul 
compus rezultat are o greutate egală cu suma greutăților corpurilor 
„componente. Rezultatul acesta csie cunoscut sub numele de. legea 

„conservării materiei, datorită lui Lavoisiez, ” 

7 Cu această ocazie amintim că Lavoisier a rezolvit definitiv unele 
probleme, în leg tură cu moștenirea ştiinţifică de la antichitatea greco- 

romană 1. Aerul nu este un element, ci un “orp compus, 

. Ferbând.apă distilată în vase de sticlă, se obţine un corp 'sclid 

care se de: une. Se interpreta faptu: în Ielu! următor : apa s'a iransformnat 

în pământ. Lavoisier cântăreşte sticla, înainte de experienţă și după! 

experienţă, şi censtată că dușă fierbere cu apă greutatea sticlei este 

   

mai mică. . 

 Evaporând apa care conţine depozitul insolubil, poate cântări acum 

acest depozit uscat. Greutatea lui este egală cu scăderea de greutate 

„a sticlei. In această experienţă apa a atacat sticla ; "depozitul provine 

din sticla atacată şi nu din apă. Apa distilată nu se transformă în materii 

pămânloase. "Cu aceasta se dă o nouă lovitură teoriei lui Aristol a celor 

patru elemente şi quintu essentia. Lumea este eliberată de sub jugul 

credințelor moştenite de la greci şi romani. 

In şirul arderilor lente este pusă acum şi respiraţia. Trecând aer 

“peste jaratic încălzit puternic într'o ţevie de fer, şi conducând gazurile 

prin apă de var, aceasta se tulbură ; bioxidul de carbon rezultat din. 

arderea carbonului în acr, tulbură apa de var. Conducând gazurile cari 

es din ezxpiraţie prin apă de. var, ele turbură apa de var: gazurile eli- 

minate în expiraţie au deci bioxid de carbon. Respirația este deci ardere - 

lentă. Reaeţiile din organism pot fi deci trecute printre reacțiile chimice 

“obicinuile. : 

De la Lavoisier începe perioada nouă a Chimici. Metoda şi concep-' 

țiile noi dau un impuls nou cercetărilor chimice. In special se studiază 

combinările corpurilor cu Ozigenul :-avem aşa o chimie a oxigenului. 

„De la Lavoisier a rămas şi o nouă nomenclatură în chimie, Ozizii 

dizolviţi în apă pot comunica ucesteia gust acru şi proprietatea de a 

înrcşi tinctura de funesol (lacmus). Asemenea licori au în ele acizi, 

au proprietăți acide. Aşa sunt sciuţiile de bioxid de sulf,' pentaoxid de 

fosfor, bioxid de carbon în apă. Aiţi oxizi, de sodiu, calciu, potasiu 

comunică apei. proprietăţi bazice : soluţiile lor înalbăstresc tinctura 

roşic, (hârtia roşie). de lurnesol, ori fenoljtaleina. 

Din neulralizarea acizilor cu buzele se obţin săruri.
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In ardere în aer greutatea corpurilor creşte. 
Prin numeroase experienţe se dovedeşte că greutatea metalelor creşte, 

când le încălzim în aer. Incălzind pulbere de fier pe hirtie de asbest, 
arzând pulberea de fer suspendată la un magnet, legat şi el la o balanţă, 
am putut arăta în Ci. IV că în urma arderei ferului în aer, greutatea 
lui a crescut. 'Tot aşa arzând magneziia metalic într'un creuzet de por-, 
țelan, arătăm prin cântărire, că greutatea a crescul. și 

Experienţa următoare (2 bis) arată că şi atunci când ardem o lumă- 
nare, greutatea creşte, Un cilindru de lampă este suspendat Ia o balanţă. 
La partea de sus a cilindrului punem o pătură groasă de bucăţi de 

    
     Fig. .2 bis NI - Fig. 2 bis 

hiaroxid de soâiu, susținute pe o pânză metalică, prin legături potri- vite vu sârmă. La capătul de jos se pune pe o pânză sau un dop de plută tăiat lateral, o lumânare A. Ne îngrijim, ca prin cilindru să poată circula aerul liber de jos în sus. Echilibrăm balanţa şi dăm! foc Iuma- » nării. Vaporii de apă şi bioxidul de carbon sunt absorbiți ae bucăţile "de hidroxid Na OH puse la CD așa, ca printre ele gazurile să poată | trece adică firajul în cilindru să fie bun. După vr'o 20-—30 de minute, balanţa sc înclină cu capătul B, dovedina astfel că în ardere produsele devin mai grele. 

Oxigenul... = 
Priestley (1733—1804) l'a preparat prin încălzirea Oxi- dului Toș de mercur. „Prepararea se face ușor încălzind oxidul într'o prubetă de sticlă greu fuzibilă, Oxigenul
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„poate fi prins pe apă, iar mercurul se depune pe păreții 
reci ai prubetei. 

;» Când voim să preparăm oxigen în cantităţi mai "mari 

plecăm de la Cloral de potasiu. 

Eperienţe. 'Topind Clorat de potasiu într'o prubetă, 

şi aruncând în lichid un cărbune incandescent, el arde 

cu putere, dovadă 'că. din clorat se dezvoltă oxigen, 
Dacă peste cloratul de potasiu topit punem puțină 

pulbere de sulf,. ea se aprinde. Pe o cărămidă punem 

amestec de pulbere de zahăr și de Clorat de potasiu; 

lăsând să cadă o picătură de acid sulfuric concentrat 

peste ametec, el se aprinde și arde cu putere, graţie 
oxigenului dezvoltat de Cloratul de potasiu. “ 

Am.-putea prepara deci oxigen din cloratul de potasiu topit. Reacţia 

s'ar face la o temperatură destul de înaită ; cloratul de potasiu se topeşte 

la 370%. Să prindem oxigenul dezvoltat şi să-i măsurăm volumul. Am con- 

constata că la temperatura de topire se degajă a .. cmc, de ozigen 

pe secundă, Volumul oxigenului degajal pe secundă măsoară cantitatea 

de cloral de potasiu discompusă într'o secundă. Să ridicăm temperatura 

cu 100 şi să măsurăm şi acum volumul de oxigen degajat într'o secundă; 

vom constata că cl este aproximativ 2acme. La temperatura 3704 

10:=3800 se discompune deci o cantitate de clorat de potasiu de două 

„ori mai mare. Canlilatea de clorat discompusă pe secundă se numeşte 

repegiune de reactie. Se vede că ducă temperatura creşte cu 10, repe- ” 

șiunea de reacție este aproximativ de'două ori mai mare. Cu ajutorul 

iemperalurei putem deci mări repegiunea de reacție: scoborând tempera- 

tura repegiunea de reacţie scade. _ 

Experienţa a arătat că dacă adăogăm bioxid de Mangan Ja cloratul 

de potasiu, putem avea tot a cme. de oxigen pe secundă la o tempera- 

tură mal-joasă, cam 150—200%, 

Dacă am îi încălzit cloratul de potasiu singur la 200" el ar îi dega- 

_jat o cantitate foarte mică de oxigen pe secundă, A cmc. In prezenţa 

- bioxidului de mangan la 2000 cloratul de potasiu. dezvoltă a cmc. de 

oxigen pe secundă. Prin urmare adăogarea bioxidului de mangan a.: 

-avut ca efect o ridicare a cantităţii de oxigen degajată pe sec. de la 

Acme la acme. 'Biozidul de mangan face să crească deci repegiunea 

(de reacție) de discompunere a  cloratului de potasiu. In acelaş timp 

constatăm la sfârşit, că avem, aceiaşi cantitate de bioxid de mangan, 

EI n'a luat parte la reacţie.
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Corpurile cari influențează repegiunca de reacţie, fără ca ele să se; 
consume se numesc catalizatori. Bioxidul de magnan influenţează re-: i 
pegiunea de descompunere a cloratului de potasiu; el este deci un' 
catalizator: | „- | 

“ În “prepararea Oxigenului. din Clorat de potasiu și 
bioxid de mangan, trebue să luăm precauţiunea de a 
distruge, prin încălzire prealabilă pralul şi. materiile 
organice de pe bioxid sau din bioxidul, așa cum a fost 
scos din pământ. Cloratul de potasiu trebue să fie uscat, 

Incălzirea se face fie într'o retortă, fie întrun balon, 
_Prevăzut cu tub -abductor. Gazul degajat îl prindem 
pe apă sau într'un gazometru. Prezenţa oxigenului o 
constatăm cu bagheta de lemn, care este aprinsă și, 
după stingerea flacărei, introdusă întrun flacon cu. 
oxigen : extremitatea incandescență se aprinde din nou. 

Arzând Sulf, fosfor, o_spirală de fer în Oxigen, consta- 
tăm că-ele ard cu mai multă putere în oxigen, decât 
în aer. - i 

Din arderea Sultului rezultă un gaz; bioxid de sulf, 
cu miros înăbuşitor, Soluţia lui în apă arată reacţie. 
acidă. În apa aceasta avem acid sulfuros. Tot aşa penta- 
oxidul de fosfor obținut din arderea fosforului în oxigen 
dizolvit în apă, îi dă reacţie acidă, de oarece se formează 
acid. fosforic. a % 

In clasa IV s'a arătat că putem reprezenta corpurile 
Prin formule chimice. Reacţiile de preparare a Oxige- 
nului se arată atunci în modul următor : 

HgO = H94+ 0 
Oxid de mercur, mercur oxigen. 
COK : =CK +. d 

Clorat de potasiu Clorură Oxigen. 
de potasiu 

După cum vedem, Bioxidul de mangan nu intervine in reacţie. Dar el mărește repegiunea de reacţie. |
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Reacţiile, cari au loc la arderea corpurilor în oxigen 
le putem formula 

S+, 20= „SO, 
Sulf Oxigen - bioxid de sulf sau anhidridă 

_ „_„ sulfuroasă 
2P+50= P20, - 

fosfor : Oxigen „pentaoxid de fosfor, sau anhi- 
| | __- dridă fosforică. 

3Fe + 40 = F&0, . 
fer. " Oxigen Oxid salin de fier. 

Din Sodiu și potasiu prin combinarea cu oxigenul 

obţinem ozizi 

2Na + 0 =: Na0 | 
Sodiu Oxigen Oxid de sodiu 
2K + 0 = KO 

potasiu "Oxigen . oxid de potasiu 

Considerăm acum schimbările; cari au loc, când dizol- 

vim oxizii în âpă. 

S0, + HO = s0H, 
„bioxid de-sult apă  - acid sulfuros . 

P.0; + OO O:  3H:0= 2PO,H3 
pentaoxid de fosfor apă .:: acid fosforic. 

 NazO0 + H.O = 2Na0H 
oxid de sodiu hidroxid de sodiu | 
KO + HO = 2KOH 
oxid. de potasiu - hidroxid de potasiu 

Cânăa ardem S, P, în aer obținem exact aceleaşi combina- 

fiuni ca din arderea în Oxigen. Avein astfel o dovadă 

mai mult că în aer există oxigen. 

Cu această ocazie reamintim că arderile corpurilor 

" în oxigen sunt fenomene' chimice, căci corpurile obţinute 

SO, P.0;,' Fez 0, etc.. sunt toate deosebite și, de $, 

P, Fe şi de Oxigen. -
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In arderi avem fenomene chimice numite 'de combi-; 
nare. In disfacerea oxidului roșu de mercur în mercur 
şi Oxigen avem fenomen de discompunere chimică. Cor- 
purile rezultate din combinări se numesc combinaţii 
chimice: Oxidul roșu de mercur este o combinaţie chi- 
mică a mercurului cu oxigenul. E | 
„Când încălzim mercur în aer la 350 mai multă vreme 

la suprafața mercurului, am spus, că se adună pulberea 
- roşie de oxid de mercur. Reacţia chimică dintre mercur 

şi oxigen se datorește alipirei de mercur la oxigen, din 
care rezultă un singur corp compus: 

E Hg+O0=Hg O . 
Reacţia aceasta este o reacţie de adițiune. 
Prin sec. 17-lea se cunoșteau numeroase reacţii de 

discompuneri chimice. Un învăţat englez Robert Boyle: 
(1626—1691) considerând fenomenele acestea de dis- 
compunere, .a atras atenţia, că „prin. mijloacele de cari 
dispune omul, nu reuşim să discompunem mai departe 
unele corpuri. Aurul, Staniul, Plumbul, Sulful.. etc. n'au 

“putut îi discompuse în alte corpuri. . Boyle â numit 
elemente ori corpuri simple, corpurile pe care nu le mai 
putem discompune. In natură există deci corpuri com- 
puse și corpuri simple sau elemente. Oxizii menţionaţi 
mai înainte sunt corpuri compuse; plumbul, Aurul, . 
Staniul, sunt corpuri simple. Pe vremea lui Boyle nu- 
mărul corpurilor simple cunoscute era mic. Oxigenul 
nu .era cunoscut. Astăzi cunoaștem vr'o 87 de corpuri 

“simple. 
„Boyle a arătat şi scopul chimiei : studiarea substanţe- 

lor şi determinarea corpurilor: simple din care sunt ele 
făcute. | 

Tot el a arătat că trebue să facem deosebire între 
amestec (de exemplu de 
binaţie (sulfura de fer). In amestec corpurile își mai 
„păstrează proprietăţile : din amestecul de sulf și fer 
putem scoate ferul cu un magnet; tot așa putem separa 

pulbere de fer și de sulf) și com-
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“sulful din amestec, tratându-l cu sulfură de carbon; 
“sulful este solubil în sulfura de carbon, ferul nu. Din 
isulfura de fer obţinută prin încălzirea amestecului nu 
mai putem: separa ferul cu magnetul și nici sulful prin 
dizolvire în sulfură de. carbon. După ce s'au combinat 

corpurile Fe, S şau pierdut. proprităţile ce le aveau 
ca corpuri simple Fe, S. 

Apa. 

Nici apa nu-i un element, cum credeau cei vechi. 
Experiențele pe cari le vom descrie mai jos, vor arăta 
că apa este un corp compus. 

Apa în natură. — Nu-i niciodată curată. Uneori con- 

ține în suspensiune corpuri insolubile ;. atunci este tul- 
bure. Prin filtrare avem apa limpede. Dar aceasta are 

diferite corpuri. în disoluţie, fie solide, lichide ori gazuri. 

In general solubilitatea corpurilor solide și lichide crește 

cu temperatura ; varul și unele săruri de calciu presintă 

o solubilitate în apă, cu atât mai mică, cu cât tempera- 
tura e mai mare. Gazurile se dizolvă în apă în cantități 

cu atât mai mari, cu cât temperatura este mai joasă. 

In natură apa o găsim în stare de vapori, în atmosferă. Apa lichidă 

o întâlnim în oceane, mări, lacuri, fluvii, râuri etc... isvoare ; apoi sub 

formă de rouă, ploae. In nouri avem părticele foarte mici. de apă sus- 

pendate în atmosferă ; unele din aceste părticele sunt .lichide, altele 

sunt solide (în nouri Cirus). . - | : 

In apa naturală se găsesc dizolvito gazurile din atmosferă, Oxigen, 

azot, bioxid de carbon. In apă se mai găsesc dizolvite şi numeroase 

substanţe solide, pe cari apa le întâlneşte în drumul cei prin pământ 

sau la suprafaţa pământului. După discărcări electrice apa de ploaie 

conţine şi azotat -de amoniu. . 

Solubilitatea şazurilor. în apă, — Henry a a dat (1803) legea c cu privire 

la această solubilitate. Pentru unele gazuri, cantitatea de guz dizolvit 

este proporțională cu presiunea. Astfel : 

La 00 un litru ge apă dizolvă 49 cnc. Oxigen sub presiunea de i 

atmosferă : când presiunea este de 2 atmosfere cantitatea de oxigen 

P. Bogdan — Chimie cl. V.—3. sa EulOTECA | 2 
- . _ Da - _ N N o
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dizolvată este 2x49 cme. -Un litru de apă la 0 dizolvă 49 Xx-7=9:8 

D 1 
emo. Oxigen sub presiunea--atm. : Da ; 

Pentru azot cifrele, raportate la 00 şi litru de apă sunt: 
Un litru de apă dizolvă 241 cmc, azot de presiune 1 atm. 

” Li RI » s » 2 x 24 » . » » pp | 2 atm. 

. 4. - „d 
» „ » » >3 24X 5 2 » 3 - atm. 

Substanțe solide dizolvate în apă naturată, — Găsim sulfat de calciu, 
clorură de potasiu, clorură de sodiu, clorură de calciu, urme de azotaţi, * 
bicarbonat de calciu, fosfaţi, silice. ” - 

După cantităţile de substanţe dizolvate, apele au şi proprietăţi deo- sebite, ! i ' ! 
Ape selenitouse. — Au mult sulfat de calciu. Cu săpunurile ele dau 

sopon calcar insolubil şi nu fac spumă. Legumele fierb greu în ele. 
„Când cantitatea de sulfat de calciu trece de 0,2 sr. la litru, apa 
selenitoasă nu poate fi băută, căci strică sănătăţii. Apa selenitoasă din 
fântâni poate fi ameliorată, prin adăogarea unei cantităţi potrivite de 
carbonat de sodiu, care dă carbonat de calciu insolubil. 

Ape calcare. — Apa încărcată cu bioxid de carbon dizolvă cantităţi - 
notabile de carbonat de calciu. Nici acestea nu dau spumă cu săpunul. 
Prin. pierdere de bioxid de carbon, apele acestea 'depun carbonat de 
calciu pe diferite obiecte (ape incrustante) ; la eşirea din pământ de obi- 
ceiu trece mult bioxid de carbon în atmosferă şi astfel se depune car- 
bonat. Tot aşa apele cu carbonat de calciu formează în peşteri Stalactite 
şi Stalagmile, atât prin pierdere de bioxid de carbon, cât “şi prin eva- 
porare de apă. In anul precedent am văzut că după substanţele con- 
ținute în soluţie, apele pot servi ca ape minerale, putând-avea întrebuin- - țări medicale. - | i 

Ape minerale, cităm : 

Ape termale, când esă din pământ fierbinţi. Sunt utilizate în trata- mentul unor boli. i Ă : | Ape gazoase. — Au gust acru; degajă niult bioxid de: carbon, sub 
formă de bule. , ! : „Ape alcaline. — Conţin bicarbonat de sodiu. , „Ape sulfuroase.— Cele calde au sulfuri, cele reci au şi hidrogen sulfurat. Ape feruginoase. — Conţin uneori bicarbonat de fer, alteori sulfat de fer. - . i ” . 

„Ape sărate. — Sunt uncori sărate din câuza clorurei de sediu ; alte „ori au gust amar, când au sulfat de magneziu. Alte ori au sulfaț de sodiu și clorură de sodiu,



Cităm câteva localităţi cu ape minerale: 

„1, Apetermale: - Mehadia 650 — Băile Herculane. 

o Baden-Baden 44%—680 

Wiesbaden  '70 ” 

Carisbad 756. 
Siriu (Buzău) 35%—300. a 

2. Ape sfirate : - Slănic, Oglinzi, Monteoru, Sovata, Turda, 

i Uioara, Ocna Sibiului, Ocnele mari, Doftana, 

lacul Sărat, Monteoru; conţin multă sare și 

cantităţi mici de alte ccrpuri. 

„3. Jodurule şi brmurale. Bazna, Govora, Vulcana, Vizantea, . 

e Techir-Ghiol a 

1. Sulfatate :. = Cu SO4 Nag, SO, Mg, Băltăţeşti, Breaza, Lacul- 

, | Sărat. | a 

'5.- Feruginoase cu bicarbonal de fer.. Strunga, Slănicul Moldovei, 

: ” Corond, Valea Vinului. . 

„6. Sul/uraase :- Olăneşti, Călimăneşti, Pucioasa, Strunga, Vizan- 

- tea, când sunt reci au HAS. Când sunt calde 

* 

„au sulfuri. 

„ Arsenicale : ?. Dorna. a i p 

„Alcaline : _Căciulata, Vâlcele, Borsec, Tuşnad, Slănic, 

Buziaş, Singcorz, Borca, Siriu. 

-g
 

a 

, . . , ; 

O apă bună “de băut nu poale conţinea mai mult de 0.5 gr. materii 

solide în disoluţie. | Da 

Pentru trupe în camp 

numeroase materii organice şi numeroase bacterii. 

cu clor, brom, iod, hipolcorit de potasiu (javelizare) ori de sodiu, Calciu ; 

oanat de Calciu. De multe ori este suficient de aruncat în -apa 
permang; 

din pahar.un comprimal care conţine 0,015 gr. (hipoclorit de Calciu) : 

clorură de var şi 0,08 gr. şare (clorură de sodiu). | _ 

anie. — Apa trebue sterilizată, căci poate avea 

“Sterilizarea se face 

Apa de hăut. — O apă de băut trebue să [ie limpede, 

să aibă gust plăcut, să fiarbă legumele şi să dee spuniă 

„cu săpunul. De aceia apele stătute (în bălți), nu sunt 

bune de băut, au gust rău. Unele ape din aproprierea. 

locuinţilor pot avea uneori bacterii de febră de tifoidă sau 

germenii producători de alte: boale.. Pentru a ne putea 

servi. de aceste ape, ele trebuiesc fierte şi aerisite. apoi. 

Pentru a îndepărta germenii boalelor (bacterii,. proto- 

zoare) apele se filtrează prin filtre cu pori fini, cari rețin



20 a 

bacteriile și ceilalţi agenţi de boale. Asemenea filtre 
se fac din porfelană poroasă, filtre Chamberland şi se 
fixează la conducta de apă. 
Apa distilală. — In laborator putem face distilarea 

întrun balon de distilare, cu tubulură laterală, legat 
la un refrigerent. Când este vorba de cantități mai mari 
ne folosim de un alambic. Compoziţia apei a fost arătată 

„de Cavendish (1731—1810), care a ars Hidrogen în aer | 
și a preparat astfel apa din Hidrogen și Ozigen. Se mai 
întrebuinţează terminul a sintetizat apa. S'a arătat atstel 
că nici apa nu este un element, ci un corp. compus. 

„ Compoziția apei se poate arăta prin mai multe metode : 
1. Acţiunea metalelor asupra apei. . - | 
a) Aluminiul amalgamat pus în apă distilată, o dis- 

compune punând în libertate hidrogen, pe când metalul 
se uneşte cu Oxigenul și dă oxid de Aluminium Al, O,. 

Aluminiul amalgamat se prepară punând pilitură de 
aluminium în soluţie de sublimat corosiv, 0,5% în apă. 

Din anul precedent cunoaştem că Magneziul în pulbere fiert cu apă 
pune în libertate hidrogenul, iar metalul cu Oxigenul formează oxidul 
de magneziu, Mgo. - - - | 

Incălzind banda de Magneziu în vapori de apă, acțiunea de discom- 
punere este energică făcându-se cu lumină. De asemenea ferul încălzit 
în vapori de apă, o descompune. a ! 

Sodiul, potasiul, puse sub apă, o discompun energic; oxidul rămâne 
dizolvit în apă, iar hidrogenul poate îi prins. |, ÎN 

Punând sodiu ori potasiu metalic 
“pe apă, ele fiind mai uşoare plutesc, 
dar în acelaş timp discompun apa; 
potasiul o discompune cu atâta 
energie încât căldura dezvoltată este. 
suficientă ca să "aprindă  Hidroge 
nul ; flacăra violetă; când întrebuin- 
țăm sodiul metalic, hidrogenul se a- 
prinde, când ţinem metalul pe loc, 
punându-l pe o bucăţică de ghiaţă, 
ori pe o hârtie de filtru aşezată pe 

Dar dacă lăsăm. Sodiul 

  
Fig. 3. 

suprufați apei ; flacăra -are coloare galbenă,
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metalic liber pe apă, el se mişcă în toate direcţiile, iar căldura îm- 

prăştiindu-se, Ilidrogenul nu s'aprinde. 

Ca o variantă în experimentare, putem proceda şi în felu următor. 

Răsturnăm o prubetă cu mercur pe un vas cu mercur, Coloana mercu- 

rială umple toată prubeta. Introducem cu o pipetă (fig. 3) apă 'disti- 

lată, fiartă, ca să nu aibă oxigen în soluţie. introducem, repede cu un 

clește o bucăţică de sodiu în prubetă. Sodiul se ridică prin mercur şi 

apă şi rămâne la suprafaţa apei, pe care o _discompune ; hidrogenul 

dezvoltat împinge în jos coloana. lichidă. 

2. Descompunerea apei prin curent electric. Apa disti- 

lată nu conduce curentul electric. Soluţiile de acid 

sulfuric în apă, ori de alţi acizi, de săruri și de baze 

conduc curentul electric. Electroliza apei se face în 
Voltamelre. Cele mai bune rezultate se obţin când elec- 

trolizăm soluţie de acid sulfuric, întrebuințând în volta- 
metre electrozi de platină. 

In lipsa lor putem întrebuința electrozi de plumb ; electrozi de căr- 

bune întrebuinţăm la ciectroliza acidului clorhidric ori a clorurilor, 

căci clorul atacă platina. Când electrolizăm soluţii de hidroxid de po- 

tasiu, se pot întrebuința foarte bine electrolozi de nichel. Formele apa- 

ratelor sunt foarte variate. In uncle vollametre, ca a alui Hofmann se 

separă din soluţia de acid sulturie Oxigen Ia polu! pozitiv şi hidrogen la 

polul negativ. Volumul hidrogenului este de două ori mai mare decât al 

Oxigenului. Soluţia de Oxid de. potsaiu electrolizată cu clectrolizi de 

Nichel, dă iarăşi 2 vol. de Hidrogen la polul negativ şi un volum de 

oxigen la polul positiv. Aparatele permit separarca gazurilor ; dar sunt 

şi aparate în cari gazurile sunt prinse la un loc. Metoda este aplicată 

industrial şi dă hidrogen şi oxigen curate ; gazurile sunt prinse şi com- 

primate în cilindri sub presiune mare. Se dă acestor cilindri şi numele 

de bombe. : 

Prin acţiunea metalelor am disfăcut apa în clementele 

din cari se compune : se zice că am făcut analiza apei. 

De asemenea am făcut analiza apei prin curent electric. 

Când însă combinăm hidrogenul cu oxigenul și obţinem 

apă, zicem că am făcut sinteza apei. 

3. Acţiunea căldurel. Leetură — Prin încălzire am obţinut oxigen din 

Clorat de potasiu și am "discompus oxidul roş de mercur. Corpurile rezul-
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tate nu se mai unesc între dânsele. Există însă un alt fel de acţiune a căl- 
durei. Incălzind apa la vr'o 500—6000 ca se descompune în hidrogen şi 
oxigen, dar nu tolal, ci mai rămâne o parte de apă nediscompusă, sau 
rezultată din unirea hidrogenului cu oxigenul ; aceste gazuri în adevăr se 
combină la temperaturi înalte. In vasul în care am încălzit apa, avem un 
amestec gazos, în care intră vaporii de apă, hidrogen şi oxigen. Cu cât 
încălzim mai tare, cu atât avem mai puţină vapoare de apă și mai mult 
hidrogen şi oxigen. Cu cât răcim cu atât avem în amestie mai mult va- 
poare de apă şi mai puţin hidrogen şi oxigen. Pentru a separa hidrogenul 

“şi oxigenul de apa din amestec trebue să răcim brusc. Cazurile aces- tea de discompunere necompleclă, cu ajutorul căldurei, au fost stu- 
diate de Hentri 'Sainte-Claire - Deville, care a aat fenomenului numele 
de disociaţie. Astăzi i se spune disociaţie termică. 

Disociaţia termică a apei o putem arăta prin experienţa următoare, 
care se înţelege ușor din figura 4. In balon fierbem apă; în vapori este 

  

  

pus, un fir de platină, pe care-l încălzint prin un curent electric adus prin sârmele a, A de cupru. Firul c de platină este fixat la cele două sârme, În jurul firului incandescent (la alb) are loc disocirea termică ; pazurile hidrogen şi oxigen, duse de vaporii de apă sunt răcite brusc la, 1000 şi nu se mai pot uni. Le conducem cu un tub abductor și le prin- - dem pe apă întro prubetă. Dacă le dăm foc se aude pocnitura caraete- ristică a amestecului de hidrogen şi oxigen. i HI. S. C. Devilte a operat: în alt mod. FI trecea un curent de bioxid de carbon saturat cu vapori de apă printrun tub de porțelan smălțuit, în care pusese fragmente de porțelan.
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Incălzind puternic tubul, cu ajutorul unui furnal, (fig. 5) în gazul - 

prins, constata presenţa hidrogenului şi a oxigenului rezultați din di- 

sociarea apei ; bioxidul de carbon este absorbit cu soluţie de hidroxid 

de sodiu. E Ma | 
EH. Sainte-Claire Deville a arătat că prin căldură se pot disocia 

şi alte corpuri: cu aparatul (fig. 5) el disocia bioxidul de carbon. 

Pentru acidul clorhidric, bioxid de sulf, el întrebuința o metodă numită 

   

        

       

N 
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“a tubului cald-rece. Un tub de alamă argintată este aşezat în axa unui 

tub de porțelan (fig. 6). Prin tubul interior AB circulă apă; în 

spaţiul inelar dintre cele două tuburi trece gazul supus experienței, 

de exemplu bioxidul de sulf; gazul întră pe la a şi iesă pe la b. In- 

călzind puternic tubul de porțelan pus în furnal se cbţinea o tempe- 

ratura de 12000. Disociarea are loc: se formează sulf, care încgrește 

tubui rece argintat şi oxigen, care cu o parte din bioxid, dă trioxid 

de sulf; această din urmă substanţă se depune pe tubul rece; dizol- 

vită în apă, se obţine acid sulfuric. ” ” 

SO  . = S-+20 
! "-  bioxiddesulf sulf. cxigen- 

Apoi î. SOp+O = SOg 
bioxid de suit oxigen trioxid de suli. IE 

De oarece scânteile electrice au temperatură înaltă, disociarea bioxi- - 

dului de sulf se poate face şi într'un eudiomelru, făcând să treacă nu 

meroase scântei în spaţiul dintre firele de platină (fig. ?), topite în sticlă. 

In tub se pune bioxidul de suit S03., (anhidrida sulfuroasă) prinsă pe 

mercur. După trecerea scânteilor se constată că s'a depus suli pe tub. 

Spălând tubul cu apă, constatăm acum că în lichidul, obţinut există 

acid sulfuric. Prezenţa lui o dovedim dăogind câteva picături de soluție 

de clorură de Bariu ; se formează sulfat de Bariu insolubil în apă aci- * 

dulată cu ceva acid azotic. | i 

„Dacă în loc de SOa trecea acid clerhidic gazos, constata că Clorul 

rezultat din” disociare atacă tubul de alamă acopârit cu amalgamă de 

argint, dând Clorură de-argiut albă şi Clorură mercuroasă. Odată cu 

gazul acid clorhidric ieşea şi hidrogen,
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Atacul chimic, curentul electric, căldura sunt mijloace 
cari permit .să disfacem un corp compus în altele mai 
simple. Când, după toate încercările făcute se constată 

  

  

  

„Fig. 7 | Fig. 8 

că un corp n'a putut fi discompus în altele, acest! corp îl considerăm ca “element sau corp simplu. Oxigenul, | Hidrogenul, sunt corpuri simple. . 
Oxigenul. Proprietăţi. — Este un gaz incolor, fără miros, fără gust, puţin solubil în apă. La 0 un litru de apă absoarbe 49 cmc. de Oxigen, care are presiunea de 1 atm. Oxigenul a fost lichefiat de Cailletlei 1877 şi de doi vestiți experiemntatori polonezi din Cracovia, anume Wroblewski. şi Olczewski, cari au obținut oxigen lichid. în cantități mai mari. cc 
Am arătat că el întreţine. arderile. 
Ozona. — Trecând oxigen gazos prin soluţie de iodură „de potasiu şi amidon, constatăm că oxigenul. n'are ac- țiune asupra iodurei de potasiu. Dacă însă trecem prin oxigen discărcări electrice sub formă de scântei sau mai ales fără scântei (descărcările fără scântei se numesc
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obscure ; li se mai spune efluvii), atunci trecând curentul . 
gazos prin iodura de potasiu cu amidon, el discompune. 

iodura de potasiu; iodul pus în libertate colorează ami- 
donul albastru. Reacţia este 

O +2K1+H.0=—21+.2K0H 
Oxigen iodură apă iod hidroxid.de potasiu. 

In acest caz o parte din oxigen a suferit schimbări 

transformându-se într'un corp numit Ozonă. Aparatul 
imaginat de Berthelot pentru producerea ozonei este 

arătat de fig. 8: Este format din sticlă și cuprinde trei 
piese : A este o prubetă cu picior, în care se pune apă 

acidulată cu acid sulfuric;.o altă prubetă B este pre- : 

văzută cu tubulurile A; b lipite la B. 

In E ambele sticle sunt roase, aşa că putem fixa CD în EB fără 

unsori. “Tot aşa se fixază tubul abductor la b. In interiorul lui CD se 

pune apă acidulată cu acid sulfuric. Două îire de platină M si N 

permit să facem legături cu polii unci bobire Ruhmkor/f. Prin! spaţiul 

inelar dintre cele două prubete circuiă Oxigenul uscat, care este con- 

dus prin A şi ese prin d. Punând ' extremitatea tubului abductor 

îutrun pahar cu soluţie diluată de lodură de potasiu şi amidon 

solubil, trecând apoi oxigenul, vedem că nu are. loc reacţie. 

Imediat ce bobina de. inducţie funcţionează şi între lichidele 

bune conducătoare (acid sulfuric diluat) puse în CD şi A se produce 

discărcările obscure, constatăm că lichidul cu iodură de potasiu și 

amidon devine albustru, . 

In loc de acid sulturie din CD putem pune o sârmă în spirală ; dc 

    

    

  

Fig. 9 

asemenea punem spiraiă de sârmă în jurul lui EB (Teclu). De ase- 

menea în interiorul lui CD putem lipi de sticlă o foae cilindrică de 

Staniol şi tot cu Staniol prevedem în exterior un tub mai iarg. Apa- 

Ă mai simplă, prin faptul că tubul interior este 
ratul capătă o formă 

Firele LM le legăm la "bobina de in- 
lipit de cel exterior (fig. 9
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ducţie. Dacă nu dispunem de un uparat de ozonă (Berthelot, Siemens, Teclu) putem face singuri un asemenea aparat, utilizând Stanioiul. Tubul interior îl fixăm în cel exterior prin dopuri de plută para- finate. Cantitatea de oxigen trecut în ozonă este mai mică, dar sufi- cientă ca să dee reacţia cu iodură şi amidon. Cantitatea de ozonă îor- mată este cu atât mai mare, cu cât temperatura este mai joasă. Ozona se formează : şi prin clectroliza apei acidulate la temperatură . joasă. La anoda, din platină sau aur, se degajă Oxigen, care conţine ozonă. Producerea ozonei prin scântei se arată uşor cu aparatul (fig, 10). 

     
| „Fig. 10 „Fig. 11 

Tubul cu două fire de platină, numit Fudiometru este umpiut cu oxi- gen, pe aj:ă care are iodură de potasiu, Trecând scântei, ozona for- - mată oxidează iodura de petasiu, fixâna oxigenul sub formă de ROH, hidroxid de potasiu: O coloană de apă 'se ridică în tubul eudiomelrie. Aparatul (fig. 11) arată că o dată cu producerea de ozonă, la tre- cerea scânteilor prin oxigen, are loc o contracțiune de volun. Prin eva 

introducem oxigen ; introducem apă colorată în tubulura îndoită a,b. Prin trecerea scânteilor, formarea de 'ozonă are loc şi ca se face cu contractie de volum ; iichidul se urcă în d şi se lasă în jos în a. In- „călzind tubul larg, czona formată trece din nou în oxigen şi se obţine volumul primitiv, 
DN Ozonu este o modificare a oxigenului. Se numeşte modificare alotro- pică a oxigenului (d) hsrponoş =altfel constituit), | ! 

Ozona este gaz incolor în pături subțiri ; în pături groase are coloare albastră ca cerul. Are miros puternic,
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“caracteristic, aşa cum miroase aerul dupăce am trecut 

prin cl scântei electrice, sau după o ploaie cu multe 

discărcări electrice. Chibriturile. cu fosfor ordinar îre- 

cate între degetele umede, dau acelaș miros. Cunoaștem 

ozona lichidă, de coloare albastră; a putut fi solidifi- . 

cată ; Se solidifică la —251,04; ferbe la —112,$ sub 

presiunea atmosferică. Incălzită trece în oxigen. Este. 

oxidant energic; trecută prin acid sulfuros îl transformă . 

în acid sulfuric, cedându-i oxigen - , 

S0,H2+0=$50,H, 

Atacă materiile organice. Distruge cauciucul şi bacteriile. 

In industrie se prepară ozona pentru “sterilizarea ape- 

lor, înălbirea pânzelor, fabricarea oloiurilor sicalive. 

„Hidrogenul. 

„Se prepară din acţiunea aci zilorelorhidric,sulfuricasupra 

zincului granulat, a ferului etc. Pentru a-l prepara ne ser- 

vim de aparatele Kipp, H. S. C. Deville etc... descrise 

în anul precedent; cantităţi „mici le putem prepara 

punând zinc granulat întrun flacon SWoulf cu două tubu- 

    
Fig. 12 . Fig. 13 

luri; turnăm acidul. prin pâlnie - (leica) fixată cu. un
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dop într'o tubulură şi culegem gazul cu un tub adbuctor 
prins la cealaltă tubulură (fig. 12). In loc de flacon 
Woulf putem întrebuința un balon cu tubulură laterală. 

In industrie se obţin cantităţi mari de Hidrogen prin 
electroliză. Este comprimat în cilindri la 120 atmosfere 

"și dat în comerţ. Acelaş lucru cu oxigenul (fig. 13). 
Hidrogenul este gaz incolor; curat e fără miros. Este 

“de 14,45 de ori mai uşor decât aerul şi de aceia îl putem 
“turna în sifoane, de jos în sus, Servește la umplerea 

aerostatelor. 

   

   

Diiuziunea hidrogenului. — Un vas de porțelană poroasă, din acelea 
cari servesc ia facerea elementelor galvanice este astupat cu un dop, prin care trec tuburi aşa cum arată (fig. 14). Dacă punem de-asupra 

A 

    
  

   Fig. 14 

vasului de porţelană poroasă un clopot plin cu Hidrogen,-A, constatăm că apa ţâşneşte din flaconul Youly, formând un joc de apă, iar în prubetă sc ridică bule de gaz. Hidrogenul a pătruns prin peretele Potos , al porţelanei în interior, făcând să crească presiunea, O parte din aer csă afară prin pori, dar hidrogenul pătrunde mai repede în interior, decât esă aerul. Dacă luăm clopotul, Tlidrogenul pătruns vaeşiacum, mai repede decât pătrunde acrul, şi vom vedea o coloană de lichid ridicân- du-se în tubul vertical, Se poate arăta ditusiunea şiprin aparatul (fig, 15)
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imaginat de H. $. C. Deville. Tubul interior este de argilă poroasă: 

cel exterior de sticlă. Prin tubul interior circulă Hidrogen. Prin cel 

exterior trecem curent de bioxid de carbon. Prinzând acest gaz într'o 

  

  

  

  

prubetă cu sol. NaOH, constatăm că în prubetă este Hidrogen. Gazul 

a trecut deci prin pori în spaţiul cu bioxid de Carbon. Dacă tubul 

interior este de platină ori fer moale (cu grosimea peretului de 3 mm. , 

şi tubul exterior din porțelan, putem încălzi într'un furnal tubul la 

roş puternic. 17. S. C. Deville cu Troosi treccau prin tubul interior 

Hidrogen, prin cel exterior azot. IZi au constatat că în azot se găsca Hi- 

drogen, care trecuse deci prin păretele de 

piatină ori de fer, încălzit la Toş. Avem 

o dovadă strălucită » de porosilaleu + inu- 

teriei, | 5 
- Midrogenul conduce căldura mut bine 

decât aerul. — In tubul de sticlă larg 

(fig. 16), ducem două fire groase 

de cupru, între cari este prius un fir 

de piatină. Trecem un curent electric 

potrivit aşa ca îirul de-abea să înceapă a 

se înroşi în acer. Intrerupem „curentul, 

fără a schimba nimic la rezistențe şi 

introducem Hidrogen pe la partea in- | 

ferioară deschisă a tubului ; când credem | Fig. 16. 

că tot aerul a fost alungat, dăm - 

drumul curentului din nou; de astă dată firul nu mai arată 

început Ge incandescenţă. Aşteptăm câtva timp : hidrogenul se împră- 

ştie în aer, pe la partea inferioară. şi în locul lui vine acr. La un mo- 

-ment dat amesticul de hidrogen şi aer se aprinde cu poenitură. Firul 

se înroşeşte din nou în aer. În atmosfera de „Hidrogen. nu se putea 
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înroşi, căci o bună parte din căldură cra condusă de hidrogen şi deci 
firul avea mai puţină căldură. ea 

Această experiență mai „dovedeşte şi altăceva: că două gazuri se 
"pot amesteca intim, părticele foarte fine de ale lcr se străbat, tre 
părticelele. unui gaz există deci locuri "goale, prin: care străbat 
părţile foarte mici ale celuilalt gaz. Această împrăştiere şi pătrundere : 
a două gazuri se numește difuziune. Ea constitue o nouă dovadă a 
discontinuității materiei acum sub formă gazoasă. 

Pr rietăţile chimice ale hidrogenului se cunosc din 
cursul din ANU Pseodent. FIA arde, dar nu 
întreţine arderea. Amestecul de oxigen și hidrogen este 
explozibil. | | a 7 

Hidrogenul se combină cu, metalele dînd combinaţii numite hidruri. 
Avem hidrură de potasiu KII; hidrură de Sodiu NaH, de Litiu LH, 

| “de Calciu CaH,. Hidrura de calciu cu apa dă hidrogen 

o 

Ea este întrebuințată practic de militari la umplerea Aerostatelor 
cu Hidrogen, Umplerea se face chiar la lecul, de unde baloanele vor 
trebui să se înalțe. In acelaş Scop servesc: şi alte producte: Silicol, 

 Hidrogenită, despre cari vom vorbi mai târziu. IN 
Hidrogenul arzând în atmosferă se combină 

cu Oxigenul și dă -apă. Putem. avea flacăra 'de 
Hidrogen în aer. Dar. dacă întrun cilindru cu hi- 
drogen aprins introducem un tub ascuţit, din 
care ese oxigen, constatăm că acum avem o 
flacără : de ozigen în hidrogen. Experienţa se 
numește a flăcărilor întoarse, (fig. 17). Amin- 
tim că trecând Hidrogen peste oxizi de cupru 
ori de fer încălziţi puternic, hidrogenul se unește 
cu oxigenul dând apă şi punând metalele! cupru 
Și fer în libertate. Operaţiunea aceasta se nu- 
mește de reducere. Hidrogenui este “reducător 
ori .reductor. Şi alte corpuri sunt 'reducătoare. 
O spirală de cupru din acelea 'ce servesc în laborator la analizele organice, este încălzită 

   | CaH + 2H,0 = Ca(O0H)a--4H - 

    
Fig. 17 
Î fl Pe API: > în flacăra suflaiului ȘI oxidată puternic în aer. Când.



'18). EI constă din do- 
“uă tuburi: unul este 

Prin” tubul interior. 
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încă este roşie, o. lăsăm să cadă într'o prubetă pe 
fundul căreia s'au turnat câteva picături de alcool 
metilic. Alcoolul este ozidal şi trecut în aldehidă for- 

mică, iar oxidul de cupru redus în cupru metalic. de 

coloare roșic-arămie frumoasă. 
Hidrogenul arzând dezvoltă multă călăură. Se între- 

buinţează mult flacăra de hidrogen: ars cu Oxigen, 

sub numele de flacăra ozidrică. In acest scop cele două 
corpuri gazoase 'se ard, * fiind, trecute prin un n dispozitiv 

de tuburi numit robi-. . 
netul lui Daniell, (fig. -   

  

“pus în axa celuilalt. 

  

vine oxigenul, prin cel exterior. Hidrogenul. Sc aprinde 

Hidrogenul şi apoi .se lasă curentul de : Oxigen. 

Temperatura îlăcărei este suficientă ca să topească 
platina (punct de topire 1755%). Temperatura îlăcărei 

nu trece de 2500”; O pilă de oţel pusă în flacără 
începe a arde aruncând scântei în toate părţile. Argintul 
şi aurul. sunt transformați în vapori albaștri, cari 
condensân du-se în aer.dau fum gros.. 

Puţine corpuri rezistă la temepratura îlăcărei oxidrice.. 

Varul nu se topește, ci dă o lumină puternică, numită 

lumina lui Drummond. Furnalele în care se topește 

„platina sint făcute tot din var. i 

Alipind două pucăţi de plumb prin suprafeţe bine curăţite şi apro- 

piind flacăra Hidrogenului.dela un robinet Daniell (la care întrebuinţăm 

aer în'loc de Oxigen) cele două bucăţi de plumb se lipesc (Sudură 

- autogenă). Flacăra oxidrică serveşte şi la lipirea autogenă a două bu- 

căţi de platină sau de fer. In loc de Hidrogen se poate întrebuința 

gazul de luminal” (aerian), sau acelilenul. Utilizând gazurile H, gaz 

aerian ori -acetilen şi aer-sau Oxigen avem flăcări cu temperaturi 

. după voinţă.. 

Ori de câte cri întrebuinţăm hidrogenul, trebue 'să nu uităm că a” . 

. mesticul de: Hidrogen şi aer ori Oxigen este explosibil şi că uneori ex-
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ploziile sunt violente. Experienţa cu pistolul lui Volta dovedeşte acest 
iucru. De asemenea, dacă facem electroiiza apei acidulate, ori a apei cu hidroxid de potasiu. (în acest caz putem întrebuința electrozi de nichel) aşa ca să avem amestie de oxigen şi hidrogen şi dacă con- ducem acest amestic în o soluţie de săpun, spuma formată are acum amestic explozibil. Indepărtâna din săpun tubul cu care am adus gazurile şi apropriind de spumă o vargă de lemn care arde cu fla- căre, explozia este foarte puternică. ” | Explosia de hidrogen şi aer se poate arăta şi în felul următor: Ua tub cu o bulă de cel niult 5cm diaimctru, este subţiat la un capăt (fig. 19); pe la capătul a se aduce hidrogen şi i se dă foc la 8. 

  

Î 
Frig. 19 Ea Fig. 20 
Se disface apoi cauciucul dela a: flacăra dela b devine din ce în ce mai mică; în acelaş timp prin “a pătrunde aer. La un moment dat flacăra cade brusc în interior și se aude o explozie puternică. Dacă păreţii tubului sunt subţiri, este bine de înconjurat bula cu-un şervet. Cu această ocazie amintim că amesticurile de cxigen, metan, ace- tilen, ori de oxigen şi eter (ori benzină, sultură de. Carbon ete.) Său chiar pulberi cari au carbon (pulbere de cărbune, de dopuri de plută, licopodium) sînt explosibile ; se explică de ce uncori aerul ames- tecat cu aceste corpuri dă loc la explozii violente. Experimental! se arată acest lucru în felul următor. ” Un cilindru de alamă (cel imult 200 em e) şi cu grosimea peretelui 1 cm, se umple cu oxigen; se adaogă 1 cme, sulfură de curbou ; se scutură puternic, până ce sulfura de carbon s'a evaporat. Apropiind o sârmă încălzită la 200- ori o flacără, se produce o explosic asur- „zitoare, Dacă în cilindru avem acetilen şi oxigen în proporţia de 1:3 în volume, și dacă. dăm foc cu o flacără, explozia este şi mai pu- terrecă, decât în cazul precedent. ” Conducem oxigen ori acer printr'un flacon în care estu eter (fig. 20); 
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curentul îl conducem printr'un tub abductor C într'o capsulă. de pur- 

ţelan care conţine soluţie de săpun. După ce îndepărtăm fiaconul A, 

dăm foc cu o flactră amesticului din spumă. Expiozia este uneori 

ori aşa de violentă, încât capsula se sfarmă. 

Explosiile de amesticuri de oxigen şi pulberi de plută, etc., se pot 

arată în felul următor : întrun cilindru de vr'un litru se pun 10 gr. 

pulbere de licopodium ; se aşează o flacără la gura cilindrului şi se 

“conduce un curent puternic de Oxigen (de preferat, dintr'o bombă 

cu Oxigen), aşa ca pulberea să se împrăștie: o explozie puternică 

„are loc însoţită de ardere repede. şi de lumină extrem de vie. 

Aceste experienţe arată cât de primejdioase pot fi amesticurile di- 

feritelor substanţe indicate cu aerul, când vin în atingere cu o fla- 

căre, 6 ţigară aprinsă. Ele “explică explosiile de acetilen „metan în 

minele de cărbuni, etc., apoi a depozitelor de benzină, de eter, etc., 

a pulberilor de făină dela mori, fabrici de pulberi, pulberi de cărbune 

din minele de cărbune şi câte. precauţiuni se “recomandă spre a le 

evita, cu atât mai mult, că aprinderea poate avea loc şi fără flacără. 

Aprinderea MHidrogenului prin platină fin divizată. 
Cataliză. — Apropiem de un tub subţiat, din care esă. 
“hidrogen, asbest platinat ori paladiat. Hidrogenul se - 
aprinde. Intr'o prubetă, prindem pe mercur, amestecul 
detonant de 2 volume de hidrogen şi 'unul de oxigen. 
Introducem în prubetă prin mercur o bucăţică de piatră- 

_ponce 'platinată. De data aceasta gazurile se combină 

fără explozie şi mercurul se ridică cu încetul în sus. 

„Avem în aceste experienţe fenomene de cataliză ; în 

cazul pietrei ponce, combinarea hidrogenului cu oxigenul 

se face cu o repegiune de reacție moderată ; în cazul asbes- 
„tului platinat din contră, repegiunea de reacţie este așa 

de mare, încât într'un timp scurt se combină cantități 

mari. de hidrogen şi oxigen; c căldura corespunzătoare 
dezvoltată este şi ea mare, așa încât înroșește asbestul 
platinat, iar Hidrogenul se aprinde. Rolul platinei este. 

de a absorbi gazurile la suprafața ei și, după cantitatea: 

de platină, variază şi suprafaţa platinei fin divizate; 

aici la suprafață are loc combinarea gazurilor, Dacă 
corpurile sunt fin divizate, suprafaţa este imare și, deci 

P. Bogdan — Chimie cl. V.-3 E , E : a
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"cantitatea de corpuri combinate în. timp de o secundă 
este mare. 

Un' calcul uşor, arată că. suprataţa unei cantități | de materie, 
” cuprinsă într'un cmc, de exempiu, este cu.atât mai mare, cu cât ma- 

, 

teria este alcătuiră din părticele mai mici. Când materia ocupă 1 cmc, 
suprafaţa ci laterală este 6 cmp. Dacă materia aceasta este divizată 
în părţi ae 1 mmc, avem 1000 mmc, cu suprafața laterală 

aa 1000 6 0.01 =60 em p. - 
Dacă divizăm mme încă în 1000 părţi, suprafaţa laterală a tuturor. 

  

1 particulelor (fiecare acum este de 1000 din n mame) este. 

i '1000x 6x 0.0001 x 1000= 600 cm p ete. 
Când o reacţie are loc la supratața unui corp, se vede că repegiunea ” 

de reacţie va îi proporţională cu suprafaţa şi că este foarte marc, când. 
corpul este foare fin divizat, Aşa se explică acţiunea catalizatorilor cari, 
lucrează prin suprafa!a lor. 

Vedem atunci.că este de: ajuns ca un amestic explozibil să fie în . : 
contact cu un calalizalor, sub forma unui corp poros pentru ca el să 
se aprindă. 

Aprinderea Hidrogenului cu platină s spongioasă a fost -utilizată de 
Doebereiner în „1823 la Construirea brichelei, care-i poartă numele, Un 

oc . „vas de sticlă A este” cufundat în acidul sulfuric - b sa     

    

! pendată cu o. sârmă o bucată. de Zinc Vasul 
A este totdeauna plin cu Hidrogen ; la par- 
tea de sus A este închis, cum sunt închise. 
sifoanele. Este de ajuns să, apăsăm asupra 
unei pârghii pentru ca dintr'un tubuşor b 
să iasă un curent de Hidrogen, 'care: loveşte o 
bucăţică de platină spongivasă aflătoare într'o 
cutiuţă C. Hidrogenul se aprinde, (fig. 21). 

D „Suprafaţa  catalizatorului atârnă pentru 
"granule mici şi de numărul _dcestora, Putem 

pregăti piatră ponce cu multă platină fin 
divizată, număr. mare de granule, - dar mai, : 
putem avea şi bucăţi .cu mai: puțină. platină, adică cu un: număr mai mic de granule. Piatra ponce cu concentrare: mai mare de platină va da o repegiune de reacţie mare, cea cu concentrare: mică în platină va da repegiune de reacţie mai mică, Aceiaş lucru «+ cu asbestul platina, După voea noastră putem 

“Tig. 21. 

" dintrun pahar D: In axa vasului A este sus
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face piatra ponce platinată cu acţiune catalitică mai mare (să aprindă 

brusc amesticul explozibil), sau acţiune catalitică mai .mică (combi- 

marea celor. două gazuri, hidrogen şi oxigen, se face lent; noi vedem 

cum mercurul se urcă cu încetul în prubetă). Amintim că pentru evi- 

tarea de explozii în depozitele de benzină, în mincle de cărbuni ete. 

întrebuinţăm lampa de siguranţă a ui Davy, bazată pe proprietăţile 

pânzelor. metalice, 

Până: acum am urmărit fenomenele, mai.mult din 
punct de 'vedere calitativ : am cercetat reacţiile chimice 

observând cari corpuri intră în reacţie şi-ce corpuri 

“rezultă. Nu ne-am întrebat câlă cantitate de corpuri 

întră în reacţie. și care este cantilalea. de corpuri rezul- 

tate. Vorbind de Lavoisier, am accentuat, că el s'a preo- 

cupat şi de cantitâtea fiecărui corp, care ia parte la 

„ Teacţie, Prin urmare reacţiile chimice pot îi cercetate 

şi. din punct de vedere cantitativ şi chimia a putut pro- 

gresa numai când s'au introdus cercetările cantitative 

ale reacțiilor. Ca' exemplu de cercetări, cantitative vom 

“arăta acelea cu privire la combinarea de „Hidrogen şi 

"Ozigen.: | 

Combinarea cantitativă a Hidrogenului şi Oxigenului 

Apa. — Fiind vorba de gazuri, cantitatea lor o putem 

aiîla exact : a) măsurând. voiumul 'gazurilor.: 

Si b) “> _ greutatea lor. ! , 

Combinarea in volume 'a hidrogenului cu. ozi igenul. —. 

Din. electroliza apei rezultă două volume de hidrogen 

şi unul de oxigen. Prin electroliză noi facem analiza. - 

“apei în volume. Se -pune şi problema inversă : care este 

raportul dintre volumul de hidrogen şi cel. de oxigen, | 

„pe cari le combinăm, ca să obţinem apă? Ştim că atunci 

când combinăm hidrogenul cu oxigenul “facem sinteza 

apei. Sinteza apei a' fost urmărită cantitativ prin a 

măsurarea volumelor și b) prin determinarea greutăților. 

_a) Sinteza apei în volume se face cu eudiometrul. EI 

constă dintr'un tub cilindric gradat, prevăzut! cu 2 fire



36 

de platină. Se umple endiometrul cu mercur şi intro- 

ducem apoi în el 10 cmc. de Hidrogen și 10 cmc. de 

oxigen, (fig. 7). Trecând o scântee, constatăm că au 

mai rămas 5 cmc. de gaz. .Mai constatăm că gazul 
rămas constă numai din oxigen. | 

Prin urmare în sinieza apei se combină două volume 
de hidrogen cu unul de oxigen. La temperatura ordinară 

a rezultat numai apă lichidă, a cărei volum este neglijabil. 

așa că se umple totiubul AB. După înch 
se electrolizează apa cu 

bă 

      

Daccă voim să măsurăm şi volu- 
mul vaporilor de apă. utilizăin un 
eudiometru de forma arătată în 
figura 23, Eudiometrul cu: firele de 
platină “este înconjurat cu un tub 

cilindric de sticlă, prin care circulă 
„vapori de apă, așa că temperatura în 
„eudiometru este de 1000. 

De data aceasta constatăm că va- 
poarea de apă ocupă 10 cmc. In. 
definitiv din 10 cmc. hidrogen și 50. 
cme. oxigen obţinem 10 cmc. vapori 
de apă, sau în.general: din 2 volume | 
de hidrogen și un volum de oxigen se 
obţin 2 volume de vapori de apă. Mai 

„practic se arată pentru aceste expe- 
riențe eudiometrul Hofmann (fig. 24), 
In eudiometru se pune apă acidulată, 

  

Fig. 24 bis, 

iderea robinetului 
electrozi de -platină fixați în ra-
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mura AB. Gazurile (2 volume de Hidrogen şi unul de oxi- 
gen) se găsesc acum în râmura A ; prin robinetul D scurgem .: 
lichid din cealaltă ramură potrivind aşa ca să rămână! 
o coloană de lichid până la E. Se astupă F cu un dop 
de plută. Se dă drumul scânteei. Constatăm că tot 

gazul din ramura A a dispărut, fiind transformat în - 
apă lichidă. Din cauza deosebirei de solubilitate, mai 
rămân în A câteva bule de gaz, al căror volum , este: - 
neglijabil. -- , ” 

Există și modele unde ramura AB este înconjurată 
de un tub, prin care circulă vapori de apă, pentru a 
putea măsura volumul vapoarei de apă rezultată la 1000, 

b) Sinteza apei în greutate a fost făcută de Dumas 
şi Stas (1834). Hidrogen uscat şi purificat este .trecut 

-prin balonul F. (fig. 24 bis), în care se găseşte oxid 'de 

Cupru. Tubul balonului F dă într'un al doilea balon B, 

legat cu un tub C în formă de U plin cu piatră ponce 
îmbibată cu acid sulfuric conc. care reţine apa (sau 

clorură de calciu topită). Inainte de experienţă balonul 

F, împreună cu oxidul de cupru era cântărit; de ase- 
menea erau cântărite B şi tubul C. Cu o lampă se în- 

călzește F pe când prin aparat trece curentul de Hidro- 
gen ; acesta reduce: oxidul dc cupru în cupru metalic; 

“apa formată se condensează în-B şi parte este absorbită 
“în C. După încetarea experienţei cântărim din nou F; 

“acum cântărește mai puţin. Scăderea de greutate a 

reprezintă cantitatea de oxigen combinată. Cântărind 
B cu tubul C avem cantitatea de apă A; diferența A—a 

este hidrogenul. Dumas și Stas au găsit că în 100 gr. de 
apă sunt 11,136 gr. hidrogen și 53,861 gr. oxigen. Ra- 
portul între greutatea Oxigenului la acea a hidrogenului 

88,864 a. 
este 11.136 = 7.9 

"Apa ozigenată. —-Se suspendă î în apă răcită cu ghiaţa. 

bioxid de Bariu pulberulent. Se adaogă apoi acid sul- 
furic diluat, agitând necontenit. După depunerea cor- 

+
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purilor solide “se poate separa lichidul clar prin decan- 
tare (vărsare în alt vas a lichidului clar). Lichidul obţinut 
prezintă următoarele proprietăţi : -: | - 
_d) Adăogând pulbere de bioxid. de mangan la o por- 

țiune de lichid pus într'o prubetă, se constată o degajare 
„puternică de oxigen ; în acelaș timp se constată că bio- 
xidul de Mangan nu ia parte la reacţie. In lichid avem 
deci un corp: care sub acţiunea calalilică a bioxidului 
de: mangan degajă oxigen. 

"- În loc de bioxid de mangan se poate întrebuința pulbere de mangal, 
platină spongioasă, negru de platină; soluţia coloidală de platină, 
obţinută când facem arc voltaic, sub apă, între două fire de platină, 

” discompune de. asemenea substanţa din lichid. Această substanţă se numește apă ozigenată, : 
Dacă soluţia este răcită cu sare şi ghiaţă, se depune din ca priu soli- 

dificare ghiaţă, iar lichidul este acum mai concentrat în apa oxigenată, 
Concentrarea se poate determina în modul următor : într'un tub baro- 
metric gradat umplut cu mercur şi apoi răsturnat pe o cuvă cu mercur, introducem un volum de soluţie de apă oxigenată, de: exemplu 1 cmc, | Introducem apoi bioxid de mangan pulberulent. Tubul fiind gradat 
se măsoară volumul de oxigen degajat. - | Când dintr'un cmc. de soluţie obţinem 10 cme. de oxigen se zice că avem apă oxigenată de 10 volume ; în comerţ găsim soluţii cari dau un Yelum de oxigen de 30 de ori mai mare, decât volumul soluţiei. 
Soluţia care dă 100 cmc. de oxigen dintr'un cnc de soluţie se zice | că are concentrarea 100 de Volume şi se păstrează în flacoane, pe păreţii cărora -sa depus o pătură de parafină. Soluţia aceasta se numeşte perhydrol. Dacă am ținea-o în flacoane fără parafină, ca s'ar discompune cu timpul, căci păreții de sticlă exerciLă şi ei acţiune catalitică. Soluţia de perhidrol diluată întrun volum de apă de 10 ori mai mare se vinde în farmacie şi serveşte 1a facerea apei pentru dezinfectat gura. Soluţiile concentrate. de apă oxigenată pot fi „concentrate mai de- parte în vid încălzindu-le la 60% şi absorbind vaporii cu acid sulfuric concentrat. S'a putut obţine astfel apa ozigenală curată, sub forma unui lichid sirupos, incolor, fără miros şi cu un gust displăcut. 'Se soli- difică Ia —0,9e, i 
Punând în tubul baromtric această substanţă şi descompunând-o cu bioxid de mangan se obţine.din ca apă şi oxigen şi anume din 34 gr. apă oxigenată se obţin 18 gr. apă şi 16 grame oxigen. In 1$ ar. apă avem însă 2 gr. hidrogen şi 16 gr. oxigen. Se vede dar că din com- binarea hidrogenului cu oxigenul putem obținea două corpuri: _ . 

. . LI
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Apa, formată din 2 gr. hidrogen și 16 gr. oxigen şi apa ozigenată 

în care avem 2 gr. hidrogen şi 32 gr. oxigen. Se vede că în prima 

combinaţie 2 gr. de hidrogen se combină cu 16 de oxigen, iar în a 

doua cu 2xX16=32 gr. de oxigen. ” i 7 ” 

Intre ecelelalte proprietăţi ale apei oxigenate mai 

cităm : Sa | 

b) Acţiuni de oxidare. — Punând apă oxigenată peste 

sulfură de plumb neagră, PDS, se formează Sulfat de 

Plumb alb S0Ppb. . i 

". “Turnând apă oxigenată peste oxid de Plumb proaspăt 

precipitat Pb(OH), (PbO.H20), ea îl transformă în 

peroxid de plumb cafeniu PbO2.: Di 

Punând apă oxigenată peste soluţie de iodură de 

potasiu care are. ceva „acid sulfuric și amidon, se obține. . 

"coloarea albastră a iodului cu amidonul; reacţia constă 

_în oxidarea iodurei | 

| KI H304+0 =21--2K0H 

cu forniare de iod şi hidroxid de potasiu. 

c) Dacă. precipităm într'o: prubetă: oxidul de argint 

Ag.O0 (din soluția NOgAg zu câteva picături de sol. 

"IKOH) şi dacă adăogăm soluţie de apă oxigenată, consta- 

“tăm că se d'scompune și oxidul şi apa oxigenată ; re- 

-zultă melal, apă şi oxigen. a a 

Putem scri : a 

Din oxid de -argint + apă oxigenată se obţine apă, 

. 

metal și oxigen; apa oxigenată ia ozigenul din ozid; 

- acţiunea ei este acum reducăloare. — . a a 

Tot aşa punând apă oxigenată peste oxid de mercur de curând pre- 

cipitat, are loc reducere: se depune metal, iar oxigenul din oxid cu 

acel pe care-l pune în libertate apa oxigenală se degajă sub formă de 

oxigen. ! ! e ! : , 

„Anunţăm încă o reacţie : peste soluţie de permanganat de potasiu 

cu acid sulfuric dacă punem apă oxigenată, lichidul este decolorat: 

şi se dezvoltă oxigen. Reacţia este ceva mai complicată. : 

__ Pentru motive pe cari le vom arăta mai târziu, formula 

“, apei oxigenate este H202. e Sa 
Dc 

39
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"Apa oxigenată are numeroase întrebuințări. Cu soluţie de apă oxi- 
genată se resfaurează picturile vechi, a căror coloare albă de cerusă 
a fost încgrită de hidrogenul sulfurat. Prin spălare cu apă oxigenată 
sulfura de plumb neagră, trece în sulfat de plumb alb. 

Cu apă oxigenală se spală mătasa, penele de struţ; se înălbeşte inul, 
bureţii de spălat, lâna, fildeşul, pacle; cu dânsa se spală pălăriile de pae. In "medicină este întrebuințată ca antiseptic ; se recomandă soluţii diluate ca'apă de gură. Spălând părul cu apă oxigenată, cl îşi schimbă coloarea : cel blond devine alb, cel brun devine roşictic sau blond. 

„Exerciţii: Să se determine: raportul greutăților de Oxigen și Hidrogen, cari se combină pentru a da apă, ştiind că se combină 2 vol. de hidrogen, cu unul de oxigen. e 
2. Că un litru de Hidrogen cântărește la 0 şi 760 mm 

presiune 0,0899 Sr., iar un litru de Oxigen 1,4296 gr. 1,4296 i . 
= 7,943. e 2 x 0.0899 

După Lavoisier, care a arătat cel di'ntâi importanţa cercetărilor cantitative la combinaţiile chimice, un mare număr de experimentatori au înterprins experienţe cân- tărind corpurile cari iau parte la reacțiune, sau deter-! minând când avem corpuri gazoase şi volumele acestora. „Sau fixat astfel două serii de rezultate; unele cu pri- „vire la combinarea corpurilor în greutate, altele la com- binarea corpurilor gazoase în volume. S'a fixat şi compo- ziția aerului atmosferic. Vom expune pe rând 'aceste rezultate. 

Aerul atmosierie. 
Aerul atmosferic în pătură foarte groasă este alba- stru, în pături subțiri incolor. Punând un pahar cu aer, cu gura'n jos în apă, constatăm, că apa nu umple pa- harul, din cauza aerului închis: în pahar. Aerul, ca ori- care materie, este deci un corp care se bucură de proprie- tatea generală a materiei, nepenetrabilitalea. Pentru ca
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apa să umple complect paharul ar trebui să alunge aerul. . 

Arătăm aceasta punând în apă o pâlnie (leică) cu gura'n 

jos. Un tub de cauciuc strâns în a cu un cleşte conduce 

la' un tub de sticlă subţiat b, aşezat în faţa unei îlăcări 

mici. Se cufundă leica şi se constată că la fundul ci este 

aer. Deschizând cleştele a, aerul este alungat şi stinge 

ilacăra “(fig. 25). De aceia când vrem să avem curent 

  

  

    

  

Fig. 25 

de aer, lăstin. să pătrundă apa întrun vas de sticlă . 

sau metal, (bidon,...) prin o ţeavă A care pătrunde 

până la fund (fig. 26). Apa intrând prin ţeavă A, alungă 

  

aerul care ese prin B. Putem lega A cu conducta de apă 

-- prin un tub de cauciuc. In locul lui A putem pune o. 

pâlnie (leică) şi turnăm apa prin ca. Alteori vasul este 

“complectat cu un rezevoriu, robinete și o tubulură late- 

rală a. Avem atunci un gazomelru. Prin a putem intra-



duce diferite substanţe gazoase în gazometru (fig. 27). 

Rezervorul de sus este plin cu apă. Deschizând robinetul 1 

apa curge în gazometru ; robinetul 2 permite să culegem 

    

  

gazul în -prubete puse în rezervorul de sus ;. robinetul3 
„conduce gazul afară; cu un tub de cauciuc și un tub 

„ abductor'putem prinde gazul pe apă, mercur etc.. 

Până pe la 16-10 se credea că acrul mare greutate, Credinţa fusese 
moştenită de la' Arisloteles, care făcuse următoarea experienţă : din 
o beşică de bou se alungă cu mâna acrul afară; beşica este cântărită; 

"se umilă apri cu gura beşica se leagă la gură şi se cântăreşte -din nou - 
în aer. Se constată ci greutatea nu s'a schimbat. Aristoleles, care nu _: 
cunsştea principiul lu' Arhimede aplicat la acr, a conchis că aerul 

" are” greutate. | : - x 

Compoziţia aerului. — In ce privește compoziţia ac- 
“rului, am amintit că Joan Mayow pe la 1669 a făcut 
ipoteza că. în aer trebue să existe un corp,: care. între-. 
ține arderile, spirilus ignoatreus. Compoziţia chimică a aerului fu arătată de Lavoisier :: corpurile principale 
cari se găsesc în aer sunt ozigenul şi azotul.
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In afară de acestea mai sunt: vapor! de apă în cantitate variabilă, 

bioxid de carbon, cam_3 părţi la 10000 părţi aer în volume, apoi 

o serie de alte corpuri; Helium, Neon,. Argon, Krypton, Xenon; se 

mai găsesc întâmplător şi alte corpuri : urne de ozonă, amoniac, azotat 

şi azotit de amoniu, după furtuni, cu descărcări electrice. In afară 

de acestea în aer sunt numeroase corpuri în şuspensiune, vizibile când 

soarele pătrunde prin fereastră într'o cameră. 'Suspensiunile acestea 

sunt formate nu numai din pulberi minerale ori organice ci conţin şi | 

diferite microorganisme (caţi depunându-se din aer pe diferite corpuri, 

se pot dezvolta în condiţii favorabile ; aşa se produce cu ajutorul unora 

din cle fermentarea mustului, cu a altora oţăţirea vinului ete.) mucegaiuri, 

bacterii patogenc. i 

Pentru a arăta compoziţia aerului ne servim de _următoarele ex- 

perienţe : o . - - 

Ardem fostor în-volum limitat de aer; putem arde pilitură de fer,. 

magneziu, o iumânare. Experenţile au fost descrise în anul precedent. 

Toate aceste corpuri arzând fixează oxigenul și lasă liber numai azotul. 

Tot aşa putem arde hidrogen în volum limitat de aer. 

Incălzind mercurul mai multă vreme la 350 în 

volum limitat de aerse fixează oxigenul și rămâne liber 

azotul (Lavoisier). Izolând oxidul roşu de mercur, for- 

mat şi încălzindu-l, obţinem pe lângă mercur şi oxigenul 

din aer fixat: în formarea oxidului. Experienţa aceasta 

simplă â pus 0 problemă foarte interesantă, acea a ex- 

tracţici oxigenului din aer. a 

Experiențele amintite sunt de natură calitativă. Putem 

determina însă şi cât oxigen este în aerul atmosferic. . 

In acest caz facem analiza cantilalivă a aerului, fie în 

volume, fie în greutate. - 

“ Analiza. aerului în . volume. | 

a) Cel mai simplu mijloc este de a lua o prubetă gra- 

dată în cmc. O punem pe mercur, aşa ca să închidem 

în ea 100 cme. de aer. Cu ajutorul unei sârme introducem 

apoi, prin .merecur în prubeta gradată o bucăţică de 

fosfor şi lăsăm să stea mai multe ore, fosforul sub pru- 

betă, Are loc ozidarea lentă a fosforului; (fig. 28). Mer- 

“curul se ridică în prubetă, după retragerea fosforului. 

Constatăm că aerul rămas, compus din azot, ocupă
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79 emc.; deci oxigenul ocupă 21% în volume din aer. 
Mai repede se face determinarea la. încălzire. 

2. Prin eudiometru. In eudiometru „introducem 100 
cmc. de aer uscat și apoi 100 cmc. de hidrogen curat. 
După ce trece scânteia electrică, constatăm că volu- 
mul gazurilor rămase este de 137 cmc. Au dispărut deci 

-63 cme,, cari au dat naștere la apă lichidă. In acestea 
ştim că avem 2 vol. de hidrogen și unul de oxigen ; deci 

E oi reprezintă volumul de oxigen conţinut în. 100 
volume de aer. . | 

Exercitiu. In cei 137 emc. de gaz rămas avem 79 emc. 
azot şi 58 cme. de hidrogen. Introducem 29 cmc. de 
Oxigen și lăsăm să. treacă. scânteia. Tot „hidrogenul 
(58 cmc) și oxigenul introdus (29 -cme) dau apă. Acum 
trebuie să mai rămână. cei 79 cme. de azot. Experienţa 
confirmă acest calcul. | | | 
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Fig. 36, 

Determinări exacte au fixat compoziţia aerului în. 
volume în modul următor : 

20,51%, , oxigen - o 
79,19% azot, (cu argon etc...). 

Analiza aerului în greutate. — A fost făcută de către Dumas şi Boussingault. Aparatul este arătat în figura alăturată (fig. 29); C sunt tuburi în U cari conțin sub-
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stanţe pentru absorbirea vaporilor de apă şi a bioxidului 

de carbon din atmosferă. In tubul AB se pune strujitură 

de. cupru. Volumul balonului - este bine cunoscut prin 

cântărire cu apă. Cauciucuri și dopuri servesc să facă 
legăturile; 1, 2, 3, sunt robinete. Tubul AB poate fi 

încălzit pe o sobă de combusliune, adică o sobă cu o 
serie de becuri Bunsen ori Teclu. Inainte. de încălzire se 
face vid în balonul V şi în AB. După complectarea insta- 

lării se încălzeşte puternic AB. și prin robinetul 1 se 

lasă să pătrundă-un curent slab de acr, care trecând prin 

„tuburile în U este purificat de vapori de apă, de bioxid 

de carbon. Aerul, care pătrunde în AB la temperatură 

înaltă, oxidează cuprul ; tot oxigenul din aer este absor- 

bit; prin jocul robinetelor 2, 3 restul compus din azot 

(apoi argon..) trece în V. Se repetă operaţiile de mai 

multe ori. La urmă se lasă să se răcească aparatul cu robine- 

tele închise.. Se cântăresc V şi AB așa cum suntcu azot; 

se face vid; se cântăresc din nou. Diferenţa arată can- 

titatea de azot. Dar acum tubul AB cântărește mai 

mult decât se constatase la cântărirea de la început. 

In adevăr, acum în AB avem .și oxigenul din aer fixat 

de cupru. Cu modul acesta s'a constatat că în 100 gr. 

de aer avem | 
23,01 gr. Oxigen. 

76,99 gr. Azot. 

ixerciţiu : Să se calculeze compoziția aerului în greutate, din cunoaş- 

terea conpoziţiei în volume, ştiind că: 

1 litru de oxigen la 0%şi 760 mm. cântărește. 1,429 . 

1 > e azot »» PRI 2 1,257 

Greutatea dată aici este pentru atolul atmosferic (care are incă'argon, | 

helium etc.); un litru azct curat cântăreşte numai 1,252 gr. | 

Experiența de curs. — Se poate arăta printr'o experiență de curs 

compoziţia în greutate a aerului cu aparatul (fig. 30). CD este un tub de 

sticlă greu fuzibilă, în care s'a pus strujitură de cupru. Sub tub esteolampă . 

cu 3 ori 4 becuri ; ; A şi B robinete; a, b legături de cauciuc; E este un 

flacon Woulf cu două tubuluri de vr'un litru; Maconul F de rol 

litru este plin cu apă ; lateral este un cilindru gradat.
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Dacă robinetul A este închis, - putem | deschide B; curg la Iînceput 
“numai . câteva picături de apă în H; le vărsăm. 

Disfacem legătura la C. E - 

". Punem în rezervorul L o jumătate litru 'de apă. Se încălzeşte? puter- 
nic tubul CD, lăsând robinetul A" Închis ; aerul în CD se dilată ; facem î 

     pEXICITI TI, 

CANA]    

   

    
  

Fig. „30. 

legătura la b şi “deschidem B; ; curge ceva apă în EI, apoi la un “moment, 
dat curgerea încetează -Aruncăm apa din H. Atunci deschidem LĂ şi 
lăsăm să curgă din Lin E! V litru de apă, cu încetul; această apă. dez- 
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locueşte 1 litru de aer, care rece prin CD peste cuprul încălzit, căruiații | cedează Oxigenul. Azotul trece prin b în F şi un volum de apă cgal cual a- zotuiui este prins în cilindrul graduat. Când apa din L (4 litru) a irccut toată în E, închidem A, Constatăm că în acesta avem 395e cmc ; deci în 

.
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:.-500 cme. aer avem 395 cmc. azot şi. 105 cmc. oxigen. Răpoitul “xvo- 

lumelor. este . a . | 

d a E 

395 79. : : 

Vasul E cu instalaţia joacă. ro! de gazomelru, îlaconul F de aspirator. 

“Dacă disfacem legătura la a şi din'B apa curge încetul cu încetul 

“în H, reuşim în cele din urmă să avem un flacon F cu azot almosferic, 

Dispozitivul (fig.: 31) este mai simplu. Vărsăm 14 litru sau 1 litru 

: apă prin pâlnie în balon, după ce prin încălzire s'a stabilit echilibrul 

:şi de la capătul tubului abductor nu mai ese aer. In cilindrul gradat 

_ prindem azotul. 

S'a constatat că compoziţia atmosferei în ce priveşte Oxigenul şi” 

"Azotul nu variază cu tintpul. In păturile de aer explorate de om, este 

aceiaşi atât Ia suprafața pământului, cât şi în regiuni mai înalte, 

“Aer lichid— Cunoştinţeie noastre asupra compoziţiei aerului au 

fost mult lărgite, când Linde şi Hampson au reuşit să lichefieze acrul. 

In acelaş timp o technică nouă a fost introdusă în industrie Si labo- 

ratoare. 

Joule şi Thomson rătaseră că dacă aerul trece de la volum mic (pre- 

. “siune mare) 1a volum mai mare (presiune mică) el se răceşte. In acest scop 

ci lăsau să treacă aer prinir'un tub în care este pus un tampon. a de 

"xată şi două termemetre b, c. „Pentru ca aerul să poată trece de la A 

la B fig. 31 bis trebue ca, 

în pa: tea A presiunea să fie .- 

ceva mai mare decât în B. i | [lb e , 

“Când aerul trece, termo- 
  

      metrul c arată scoborâre = ——= 

de temperatură, Scoborârea | : Pi EA pa : 

„de „temperatură este mare s=— = 

câna se trece de la volunt A N . . a - / B 

mic la un volum, de exem- - . Fig, 31 bis. 

"piu, de 200 de ori mai mare ; 

această creştere bruscă de volunt se numeşte detenlă (destindere). Dilatând 

aer de 200 atm. la aer de 1 atmosferă, avem scădere de temperatură de 
* 

- 1 
circa 505, „câte-— de grad de fiecare. atmosferă. 

Partea din maşina Linde unde are ice detenta este compusă 'din două 

tuburi cilindrice (fig. 32). Prin tubul central A vine aer comprimat, * 

la 200 atin ; acest aer a fost trecut prin un dispozitiv de răcire EE 

prin ghiaţă şi clorură de calciu ; aerul răcit este astfel eliberat de vapori 

de apă. Robinetul 1 fiind deschis, aerul se dilată în vasul de jos ajungând 

“la 16 atm. Temperatura acestui acer este scăzută cu vr'o 409. Aerul 

astiel răcit se urcă prin tubul alteral şi vine în spaţiul inelar D D, mer- 

 “gândîn direcţie contrară aerului din A, pe care îl răceşte ; la ventilul 1 se
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dilată un aer răcit mai tare şi astfel contracurentul din D răceşte pe cel din A aşa de tare, că acrul se lichefiază şi se strânge în vasul de jos de unde poate îi scos prin întorcerea robinetuui 2. 0 pompă care nu se vede pe figură, comprimă aerul atmosferic la 16 atm. şi acesta unit cu aerul de 16 atm. care vine de la DD, prin țeava LAM este tri- mes la pompa de compresiune EH, care îl comprimă din nou la 200 atm. Aerul lichid care ese prin robinctul 2 este prins în flacoane cu dubli păreţi numite flacoane Dear (fig. 33). Din spaţiul dintre păreţi acrul a fost evacuat cu maşini de făcut via. 
Aerul licid este mobil, arătând coloare albăstric; de multe ori este 

  

  

    

  
          

     
Fig. 33. 

, 
re bucăţelile”de. ghiaţă “se separă, rămânând pe filtrul de hârtie, Fierbe pe la —1900, Multe corpuri puse în aer lichid îşi schimbă coloarea ; alcoolul se solidifică ; cauciu- cul elastic devine (sfărmicios) casant ca sticli. Metalele devin mai dure şi conduc mai bine căldura şi cleciricitatea. De oarece azutul ficrbe lu o Lemperatură (—19.10) mai joasă decât oxigenul (1810), din aerul lichid se evaporează mai mult azot (de oarcee este mai volatil) ; în lichid rămâne nai mult Ozigen. Prin ev 

un lichid care are 93 9 oxigen. Lichidul este de coloare ilbastră. Evaporând acest oxigen lichid s'au obţinut temperaturi foarte joase, cari au servit la lichefiarea hidrogenului, 
| ” Dacă în cutii de carton se pune vată impregnată cu pulbere de căr- bune şi se toarnă peste dânsa oxigen lichid, obţinem un explosibil puternic, care sub numele de Oxzilignil a servit Ia săparea tunelului Simplon. 

. ! Fig. 32... 
tulbure, din cauza apei ce conţine. Prin filtra 

aporare fracționată rămâne |
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Gazuri nobile. — Distilarea fracționată a aerului lichid a condus . 

' la separarea azotului de oxigen ; cu această ocazie au fost separate 

"și o serie de elemente cari se găscse în aerul atmosferic și anume Ar- 

- gonul, Helium,. Neon, Kryplon, Xenon. Intr'un metru cub de aer gazu- 

“zile se găsesc în cantitlăţiie următoare: | NR 

Halium 5 cme, Neon. 18cme, Argon 9320 cmc, Krypton. 2cme”și 

Nenon 0.9 cmc. i 

Aceste pazuri se numosc gazuri nobile, căci nu se combină chimi- 

ceşte cu alte elemente. | , i A 
Descoperirea Argonului s'a făcul pe baza decsebirei dintre azotul . 

izolat din atmosferă şi azotul obţinut din corpuri organice ori din azotit 

de amoniu. In adevăr încălzind azotit de amoniu aflat în soluţie 

apoasă, avem reacţiunea ! | 

NOg. NII4=aN+2H120 

Azotul din urmă este numit azot chimic sau organic. Un litru de:azo 

atmosferic cântăreşte la 02 şi 760 mini. presiune 1,2572 gr. pe când 

azotul chimic nunai 1,2521 ar. Chimiștii englezi Lord Rayleigh şi W. 

Ramsay explicară această deosebire, prin ipoteza că în aer ar exista 

un corp mai greu decât azotul, care la izolareu oxigenului rămâne ames-. 

tecat cu azotul şi produce deosebirea de densitate. In 1891 ei au reuşit 

să separe argonul de azot, trecând azotul atmosferic peste un amestic 

de Magneziu şi var; azotul este absorbit, iar Argonul rămâne liber. 

Pentru separare se poate proceda şi în modul următor : într'un cudio- 

metru se pune aer şi se trec scântei; peste mercurul din cudiometru 

este pusă o soluţie de KOH; sub influenţa scânteilor azotul se con- 

ibnă cu oxigenul şi dă săruri cu KOH; sărurile rămân în soluţie. Se 

mai adaogă oxigen la gazul din eudiometru ; se trec din nou scântei. 

Tot azotul este astfel combinat cu oxigenul şi trecut în soluţie. RĂ- 

mânt o porţiune constituită din Argon, care nu se mai combină cu 

" Oxigenul. Incă din 1785 Cavendish observase că la trecerea scânteilor 

rămânea o parte din azotul atmosferic, care nu se mai combina cu 

oxigenul. 121 n'a putut explica atunci faptul. 

Acrul este amestec şi nu combinaţie. — De oarece aerul 
are compoziţie constantă, s'a pus întrebarea, dacă în 
aer azotul şi Ozigenul formează combinaţie, ori „ameslec.. 
Distilarea fracționată și separarea azotului de „Oxigen 

prin acest mijloc arată că avem un amestec, căci gazu- 

rile își păstrează proprietăţile : azotul este mai volatil 

decât oxigenul. Dar avem și alte dovezi; în special 

amintim, că dacă în aer am avea amestec de oxigen ŞI 

- , ' 4 
P. Bogdan — Chimie cl. V.—3
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azot, aceste corpuri ș'ar păstra solubilităţile. Putem | 
uşor calcula cantitatea de aer dizolvită de un litru de: | 
apă din aerul atmosferic, pe baza legei lui Henry. j 

1. Ştiind solubilităţile gazurilor sub presiunea de 1] 
i atm. a - | i 

„2. Ştiina- compoziţia aerului în volume, anume : Î 
20,81% oxigen şi 79,19%, azot atmosferic. | 

Compoziţia aerului în volume arată că oxigenul exer- 
„cită presiunea 0,208 atm., iar 'azotul atmosferic 0.792 . 
atm. Solubilitatea oxigenului fiind 49 cm. în litru de 
apă la 0” și presiunea de 1 atm., urmează contorm legii . 
lui Henry că din oxigenul din atmosferă ar trebui să se 
dizolve SE 

| 0,208 x49=10.2 cmc. _ 
iar din azot . 0.792x24=—19,0 cmc. 
dacă ele se găsesc în amestec. In 29,2 cmc; de aer dizol- 
vit în apă avem 10,2 cmc. de oxigen; atunci în 100 eme. 

__de aer dizolvit în apă, cantitatea de oxigen este 35% ; 
„de azot 65%. Inrealitate sa. găsit că în aerul dizolvit 

de 1 litru de apă la 00, cantitatea de oxigen este 36 cmc. 
din 100. şi cea de azot 64% în bun acord cu calculele 

„de mai sus. ” Ă N 
„Aerul este deci amestie și nu combinaţie de azot și Oxigen. a ae | aa 

Pentru.a da o idee cât mai complectă despre. meto-" 
dele experimentale, rămâne să mai arătăm cum se mă- 
soară volumul corpurilor gazoase dizolvite în apă şi-cum -- se determină cantitatea de apă şi de bioxid de carbon: din aer. i | e 

„ Corpuri gazoase dizovile în apă. — Aparatul întrebuințat este ecl din figura 34. Balonul (circa 1 litru) se umple cu apă; se pune dopul şi. tubul abductor, plin şi el cu apă. Tubul adbuctor se deschide sub mer- cur. Se încălzeşte balonul 3 0 parte din apa dilatată se ridică lă suprafaţa mercurului. Când încep să apară bule gazoase pe fundul balonului, se pune prubeta plină cu mercur peste extremitatea tubului abductor, 

“a
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Gazul împreună cu o parte din apă se ridică în prubetă. După vr'o 

“20 de minute apa din prubetă. este aşa de fierbinte, încât nu .mai di- 

zolvă cantităţi mari de găz. In gazul prins” avem bioxid de carbon, 

“pe care-l absorbim cu soluţie de hidroxidrdef potasiu. Mai rămâne 

  

  

Oxigenul şi azotul. Sunt aduse în cudioimetru şi se dctermină volumul” 

„de oxigen, ca la aer. Ceia ce rămâne este azotul. - Si : 

Determinarea apei $u a bioxidului de Carbon din aer, — Se face în- 

ir'o singură” operaţie. Aspiratorul (fig. 35) este umplut cu apă; 

volumul lui este cunoscut. i 

Deschizând robinetul «de jos; 

“apa curge $i acrul aspiiat 

trece prin o serie de tuburi 

cântările. "Tubul cu bule 
(numit tub Liebig) conţine “ 

“acid sulfuric concentrat ; - 

cele două tuburi următoare 

în formă de U au piatră 

ponce îmbibată. cu acid. 

sulfuric ; toate acestea rețin —— 

apa din aer; urmează apoi ———— SII 

două tuburi în U. în cari : 

„avem substanțe destinate .  -- . Fig. 35 

a absorbi bioxidul de Car- i . Di 

"ben şi anume în B piatră ponce cu soluție concentrată de hidroxid de 

sodiu sau potasiu şi în următorul A bucăţi de hidroxid solid, cari absorb 

şi CO, şi vaporii de apă antrenați din soluţia de hidroxid din B; alte 

tuburi (nu-s făcute în figură) au piatră ponce cu acid sulfuric, pentru a, 

împiedica apa dela aspirator să vie în tuburile cu KOIH. Când toată apa 

in aspirator a curs, ştim că prin tuburi a trecut un volum de aer egal cu      
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volumul aspiratorului V ; creşterea în greutate a tuburilor. C,D şi H 
dau cantitatea de vapori de apă. cuprinși în volumul V de aer; tu-. 
burile cu hidoxid de potasiu au acum o greutate mai mare, datorită 
bioxidului de Carbon absorbit. Prin «cântărirea lor aflăm şi cantitatea 
de bioxid de carbon din volumul V de aer. ” 

„Legile combinării corpurilor în greutate. 
Urmărirea cantitativă a reacțiilor chimice a permis 

să se stabilească legile generale ale combinării corpurilor. 
Cu privire la greutăţile corpurilor cari se combină avem 
trei legt.: i 
„1. Legea lui Lavoisier sau a conservărei materiei. Cân- 
tărim corpurile cari intră în reacţie şi pe cele rezultate: 
constatăm că greutatea corpurilor rezultate este egală cu 
“greutatea corpurilor cari au luat parle la reacţie. 
Așa .2gr. hidrogen +16 grame oxigen=18 gr. apă. 
35,46 gr. clor+1 gr. Hidrogen =36,46 gr. ac.clorhidrie. 
12 gr. Carbon+16 Oxigen dau 28 gr. oxid de carbon 
12 gr. carbon+32-gr. Oxigen dau 44 gr. bioxid de carbon 
24,32" gr. magneziu +16 gr.: oxigen dau 40,32 gr. 

Oxid de magneziu. 
Cum” vedem greutatea unui“ corp compus este egală 

cu suma greutăților corpurilor componente. In reacţiile 
chimice prin urmare nu are loc nici perdere de materie și nici creare. Dacă reacţia chimică are loc. întrun vas închis, cum a fost cazul de la pag. 9 fig. 1 cântărind vasul 

| cu Staniu înainte şi după încălzire, 
greutatea rămâne . neschimbată. 
Putem arăta acest lucru și în felul 
următor : în capătul A al unui tub 

A „_B de sticlă punem, de exemplu, oxid 
Fig. 36. de argint; în capătul B „punem 

apă oxigenată. Inchidem sticla la o lampă și cântărim tubul, înainte de reacţie. Dacă îl răsturnăm reacţia chimică are loc; îl cântărim din „nou: constatăm că greutatea nu s'a schimbat fig. 36. 2. Legea proporțiilor definite, (Proust, 1806). Am vă- zut că putem obținea apă, combinând 1 gr. de hidrogen
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cu 7,98 gr. de oxigen, direct în eudiometru ; dar am mai 

obținut apa combinând hidrogenul cu oxigenul din 

oxidul de Cupru și anume tot 7.98 gr. oxigen cu 1 gr. 

de hidrogen. Ori pe ce cale preparăm deci apa, raportul 

între greutatea Oxigenului - și a Hidrogenului,: cari se 

combină rămâne acelaș 7.98. Dacă în:endiometru am . 

lua mai mult hidrogen (214 vol. de hidrogen și 1 volum de 

oxigen) se combină cu volumul de oxigen numai două 

volume de hidrogen, excesul de hidrogen rămâne necom- 

binat. Tot aşa dacă am luat mai mult oxigen :: plusul 

de oxigen rămâne necombinat. Faptul acesta se întâl- 

neşte la toate combinaţiile chimice ; fiecare combinaţie 

este caracterizată prin un raport constant al 'greută- 

ţilor corpurilor cari.se combină. Nu s'a întâlnit în natură 

apă, unde proporţia dintre hidrogen şi oxigen să fie alta 

decât 17.98; tot aşa nu s'a preparat apă oxigenată cu 

altă proporţie dintre - hidrogen Și Oxigen, decât 

3. Legea proporțiilor multiple (Dalton, 1807). John 

Dalton (1766—1844) a atras atenţia asupra faptului, 

„că din două elemente putem avea mai multe combinaţii. 

Pe vremea lui se cunoşteau bine numai câteva cazuri : 12.gr Carbon 

cu 4 grame de hidrogen dau inelanul ; raportul este 

. . 12:4 * Metan” 

„Dar se cunoştea ețilenul unde avem 

, | 12 (Carbon) 12 gr. de Hidrogen 

Raportând cantităţile de Hidrogen la aceiași cantitate” de Carbon 

(12 gr), constatăm că avem la cantitățile de hidrogen variaţia de la 
4 AI 

- 2 
4 la 2 sau -—=—- 

, 2 1 

N 

Astăzi cunoaştem foarte multe exemple de acest fel. Citez două: 

In apă avem 1 gr. de hidrogen combinat cu 8 de oxigen. - 

In apă oxigentă 1 gr. Hidrogen este combinat cu 16 de Oxigen, 

Pentru aceiaşi cantitate de hidrogen (1 gr) -avem cantităţile de oxigen 

8 şi 16, cari variază deci ca 1:2 ” 

In oxidul de Carbon 12 gr. Carbon cu 16 de Oxigen, 

In bioxidul de Carbon 12 gr. Carbon cu 32 gr. Oxigen. 

e
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" două corpuri simple se combin 

54 | Ii 

Pentru fiecare combinaţie. avem raportul caracteristic arătat de 
„legea a doua 

  

  

Carbon: 12: . 
i =—în oxidul de Carbon 

: Oxigen 16 _ , | 

b 12 ” - 
Car aa în bioxidul de Carbon” 
Oxigen 32 - 

Dar pentru aceiaşi cantitate de Carbon (12 gr) avem variaţia can- 
tităţilor de oxigen, în raportul numerilor 1 la 2. In cele ce'urmează 
vom cunoaşte mai multe exemple de acest fel. 

- 

"Explicarea legilor combinatiilor în greutate. Ipoteza 
- atomilor. Teoria atomică. . 

Pentru a explica cele trei legi a combinării corpu- 
rilor în greutate Dalton recurse la teoria discontinuităţii 
materiei. El făcu ipoteza -că un corp simplu oarecare 
„este alcătuit din “părticele foarte mici, pentru .a .căror 
numire adoptă cuvântul alomi, întrebuințat de greci 
(“ ăzopor '==părţi care nu se mai pot divide). Părţi mai 
mici decât atomii nu există în corpuri. În interiorul unui 
atom “materia este distribuită în chip uniform : avem 
în fiecare punct dintr'un atom aceiaşi densitate; ato- „mul este deci omogen; el n'are în interior locuri libere; 
atomii sunt veșnici : cantitatea de materie dintr'un atom 
nu poate crește, și nici descreşte și deci masa (prin ur- 
mare greutatea) unui atom este invariabilă. In corpuri atomii se așază unii în apropierea altora, fiind ţinuţi 
prin puteri de atracție mai mari sau mai mici ; ei lasă locuri libere între dânșii, așa că pentru a trece de la un atom la altul, trebue de străbătut un spaţiu unde nui materie; în felul acesta se înţelege discontinuitatea materiei. a 

i 

Atomii aceluiaș torp simplu, de exemplu, ai oxigenului, sunt egali între dânşii ; acei ai aurului, egali între dânşii, : dar deosebiți prin greu- tate de acei ai altui corp simplu, de ui oxigenului de exemplu. Când 
ă, un număr de atomi ai unui corp se pot uni cu un număr de atomi ai altui corp. De exemplu, în oxidul
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de cupru avem părticele foarte mei, cari cuprind atît atomi de cupru 

cât şi atomi de oxigen. Când încălzim oxid de cupru în hidrogen, atomii 

de oxigen se dispart de Cupru şi se unesc cu hidrogenul pentru a da 

__apă, Un atom poate trece dintr'o combinaţie în alta': în aceste treceri 

masa lui (deci greutatea lui) nu variază; de aceia am zis că. atomii 

sunt veşnici. In corpurile simple atomii formează părţile cele mai mici ; 

- în corpurile compuse cele mai mici părţi sunt, natural, grupări de 

alomi, pe cari le vom numi deocamdată corpuscule, - - 

Puterea. care ţine, atomii în corpuscule se numește 

afinitate. Afinitatea variază cu corpurile : ea are o va- 

“loare pentru cupru-ozigen, şi o altă valoare pentru 

perechea de corpuri ozigen-hidrogen. In interiorul unui 
corpuscul există locuri lipsite de materie, acestea sunt 

“spaţiurile dintre. atomi. In - corpurile compuse 'există 
spaţiuri” libere şi între corpuscule. Inainte de Dalton, 

un 'compatriot al său Robert Boyle, pentru a explica 

- gazurile, făcuse și el ipoteza că în gazuri avem corpuscule, . 

cari se. găsesc în necontenită mișcare. Asupra acesiei 

chestiuni vom. reveni. a 

Ipoteza lui Dalton permite să deducem. cele trei 

“legi ale combinării corpurilor în greutate. _. 

"1. Considerăm două corpuri simple A- şi B; atomii 

lor au greutăţile a şi b. Pentru a forma un corpuscul 

de: corp compus presupunem că se-combină m atomi 

de-ai lui A, cu n atomi de-a lui B. Greutatea lor, înainte 

“de combinare. este ma și nb; suma greutăților, înainte 

"- de combinare este ma+nb. 

De. oarece atomii când se combină își păstrează grcu- 

tăţile, suma ma+-nb reprezintă şi greutatea „Corpuscu- 

lului format din acești atomi 

ma+-nb= greutatea corpusculului. o 

In cuvinte acest rezultat se exprimă astiel: greu- 

- tatea “corpului compus este egală cu suma greutăților 

'corpurilor' simple, din care. el este. format. De oarece 

“atomii sunt veșnici, ori câte combinaţii s'ar forma din: 

„un număr dat de atomi, greutatea rămâne aceiași. 

" aceasta este legea conservării materiei. 

Dar
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Oamenii de știință au convenit să, reprezinte corpurile 
simple prin literile iniţiale, urmate uneori de o literă 
din corpul cuvântului. Aşa avem H pentru Hidrogen 

O, Oxigen 

| CI, . Clor 
Corpusculul format dintr'unatom de clor și unul de 

hidrogen se reprezintă prin CIH ; corpusculul format din | 
2 atomi de Hidrogen şi unul de oxigen ar îi reprezentat 
prin H.0O: Corpusculul fomat din m atomi de corp A 
şi n atomi de corp B ar fi AmBn. Cu această convenție 
noi putem reprezenta prin formule corpusculele corpu- 
rilor; pentru aceasta trebue să. cunoaștem . numerile | 
m şi n. - 

2. Să facem raportul 

“ma 

nb : 
al greutăților de corp A (ma) şi de corp B (nb) cari se 
combină şi dau un corpuscul. Un corpuscul este așa de 
mic, că nu-l putem cântări. Noi când cântărim un corp 
compus, cântărim de fapt un mare număr de corpus- 
cule, N corpuscule. In acestea avem Nm atomi de A și 
Nn atomi de B cu greutăţile o | 

Nma=greutatea corpului A=1- gr. Hidrogen. 
Nnb=greutatea corpului B=8 gr. Oxigen. 

Greutatea corpului A Nma : ma 
„Greutatea corpului B  Nnb nb 

„ Pentru- apă, care este formată din oxigen și hidrogen, 
am găsit raportul 

N 

Raportul:   

Greutatea Hidrogenului 1 mH 
Greutatea  Oxigenului 7.98 n0.. 
  

Aici H reprezintă greutatea unui atom de Hidrogen 
și O greutatea unui atom de oxigen. Să 

De oarece pentru un corpuscul de apă m şi n, au 
valori caracteristice bine: definite, iar Hși. O sunt iarăşi -



numere constante, se vede că membrul al doilea 

3 2 
|
 

za 

are o valoare numerică bine definită pentru apă. 

general deci, pentru două corpuri A şi B avem 

—
 

n 

Greutatea corpului A _ ma SE 

Greutatea cerpului B_ np Numar bine definit, _ 

“constant. 
_ 

Jpoteza alomică permite deci să deducem și legea 

proporţiilor definite a lui Proust. a 

3. Corpurile A și B pot să se unească și să dee naștere 

la mai multe corpuri compuse. De exemplu, avem un. 

corp compus format din 1 atom A, cu unul B; raportul 

a 
5 este raportul în care se combină corpurile. Mai putem 

însă avea combinaţia | 

1 atom A cu 2 atomi b; raportul în cari se combină 

"acum corpurile A şi B este 3 Dacă luăm N corpuscule . 

din fiecare,-avem pentru corpul întâi. 

Na=greutatea corpului A ; Nb=greutatea lui B și 

pentru corpul al doilea | 

Na=— greutatea lui A, 2Nb=greutatea lui B. Aceiași 

cantitate de corp A; Na, se combină o dată cu Nb şi 

_altă dată cu 2Nb pentru a forma corpurile compuse 

A AB și AB.. . 

Când greutatea corpului A rămâne neschimbată egală 

cu Na, vedem că pentru cele două combinaţii, greutatea 

corpului B, variază brusc, este de -două ori mai mare. 

Pentru seria de compuși | Să 

AB o ABa: o ABg 

urmând raţionamentul de mai sus, vom avea pentru can- 

" titatea Na a-corpului A, următoarele cantităţi ale cor- 

pului B 
No, 9Np, ONB
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cari variază ca seria “numerilor întregi 1 2 3. Aceasta 
este legea proporțiilor multiple. 

Cele trei legi de combinare în greutate se deduc deci, - 
în chip logic, din” ipoteza: atomică. 

In descrierile cari vor urma, vom face uz de ipoteza” 
atomilor și de cele trei legi de combinare în sreutate, 
cari apar acum ca fiind demonstrate cu ajutorul ipotezei 
atomilor și nu deduse numai pe cale experiemntală, 
cum se credea până .la Dalton. - - 

Ipoteza atomică cu “toate deducțiile scoase din ea for- 
mează feoria atomică. In cele ce urmează -vom cunoaște 

“și alte ipoteze și teorii. Se va întâmpla chiar, ca unele: 
legi stabilite pe cale experiemntală să. le putem demon= 
stra plecând dela o ipoteză; se zice atunci că acele legi 
(stabilite experiemntal) au fost deduse şi pe cale teorelică,. 
sau că li s'a dat şi demonstraţia leorelică. 

- Metodă induetivă și deduetivă. — Leclură. — Cu această ocazie in- 
sistăm .asupra metodelor întrebuințate de om. în cercetarea şiinţitică : 

Când Lavoisier şi Proust, din câteva cântăriri au lixat legile lor 
şi le-au admis exacte şi. pentru alte cazuri (pentru cântăriri de cor- 

“puri pe cari ei nu le-au făcut, dar pe cari le-au făcut în urmă alţi ex- 
perimentatori), ci au trecut prin. generalizare, de la câteva cazuri par- 
"Liculare la -legi generale, Metoda: această se numește. metoda indu c- 
tivă. Legea noi o admitem valabilă şi pentru” cazuri, pe cari omul 
încă nu le-a studiat, dar cari vor fi studiate cândva de dânsul. 

Când Dalton face ipoteza atomilor. omogeni, indivizibili şi veşnici 
el fixează în cadrul ştiinţei o lege generală, acea a discontinuilăjii ma-. 
feriei sau a atomilor. Pe cale „de demonstraţie noi ajungem - la ade- 

„.Văruri, cari se aplică la cazuri particulare. 
„Aici drumul este înv ers : mergem dela general la particular ; ; metoda 

aceasta este metoda 'deduclivă ori lcoretică. 

Greutățile atomilor. Ponderi atomice. .- 

Fiecare atom. are o greutate. Nimeni nu s'a gândit 
„că. Sar putea. determina aceste greutăţi, aşa de mici, direct prin cântărire, Dalton a. imaginat alt mod de 
exprimare a A greutăților atomilor, anume, să arătăm . NU- . 

* « - . , . .
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meric de câte ori un atom al unui corp este mai greu - 

decât atomul de Hidrogen, cu alte cuvinte să comparăm .. 

greutăţile atomilor luând ca unitate greutatea unui atom 

de Hidrogen. Numerile astfel obţinute se numesc ponderi 

alomice.- Condiţiile în cari putem determina, aceste ponderi 

atomice rezultă” din relaţia generală ce-am stabilit-o la - 

legea a doua a combinării corpurilor în. greutate, legea 

lui Proust. Am găsit în: adevăr acolo 

Greutatea corpului A_ ma 

Greutatea corpului B “nd. 

Putem determina. experimental raportul de combinare 

al corpurilor A și B; pentru oxigen și Hidrogen ca să 

formeze apa ele este 

Greutatea hidrogenului _ 1 mE 

Greutatea . oxigenului 8: nO 

Am: rotunjit cifra 7,98, punând 8 în locul ei. Relaţia 

ie E o 
m 

de mai sus arată, că dacă am cunoaşte şi raportul — 

- e | n : 

, 

Ţj adică am şti de câteori 
atunci am putea avea raportul E 

- atomul de oxigen este mai greu decât cel de Hidrogen. 

Pe. vremea lui Dalton “singura combinaţie cunoscută a 

„ Hidrogenului cu Oxigenul cra apa. Dalton a admis, 

7 

i [VI „In 
O. 

fără dovadă că—= 1; atunci: Ti s adică pondul 

atomic al Oxiggenului ar fi. 8. Dar dacă n > am avea 

alb. Delerminare a ponderilor atomice este posibilă, 

m | 

cu condiţie ca să cunoaștem raportul — — al numerilor 

de a atomi, cari se combină, pentru a torma un corpuscul. 

m , 

Metoda pentru determinarea lui za fost dată de. ita-
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lianul Amedeo Avogadro în 1811. Ea a fost „periecţio- 

nată şi definitiv fixată numai în 'anul 1858, în urma 
publicării cărții unui alt chimist italian Canizzaro înti- 
tulată ,, Sunto di un corso di filosofia chimica”. Metoda 
se bazează pe studiul experimental şi teoretic al gazuriior. 

Lectură. — Necapitulure din Fizică, Corpurile în stare yuzousă. — In 
afară de acr, cunoaştem multe corpuri gazoase, unele corpuri: simple 
(H, O, N, CI, ete.), altele corpuri compuse (bioxid de Sulf, amoniac, 

       
Fig. 38. Fig. 39, 

bioxid de carbon, oxid de carbon, acid clorhidric.). Cunoaştem  nu- 
meroase proprietăţi generale pentru toate corpurile în stare de gaz, fie simple, fie compuse. , 

Experienţa cu balonul lui Heron, (fig. 37). Ca o pompă de compre- 
siune, pe care o înşurubăm la 4, comprimăm aer în vasul B, în care 
este apă. Inchidem robinetul R, dişurubăm pompa. Când deschidem 
acum robinetul R, apa tâșneşte, fiina aruncată cu putere de acrul comprimat. ” : : _ 

1. Gazurile se comprimă, îşi micşorează volumul când le apăsăm. Se arată compresibilitatea gazurilor cu aparatul din fisică, care ser- : veşte la arătat legea lui Boyle-Mariotie; (fig. 38). Turnâna mercue prin tubul lung închidem în b aer (ori alt gaz, care nu atacă mercurul); volu- mul aerului închis este 2, când mercurul este în ambele ramuri la nivelul
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cd. Dacă turnăm o coloană de Mercur de 76 cm dela! nivelul 

£, în sus, constatăm că acrul ocupă acum un volum de două ori mai 

mic. Aerul a fost comprimat. Se fac pompe de comprimat aerul. A- 

ceiaşi experienţă arăta, că, la aceiaşi temperatură, aerul din volumul 

op. a 
„Ţ are o presiune de două ori mai mare, decât aerul care ocupa volumul 

vw. La temperatură constantă aerul şi toate gazurile se supun legei lui 

Boyle-Mariotte : pentru aceiaşi cantitate de gaz supusă Ia diferite pre- 

siuni, volumele sunt invers proporţionale cu presiunile. 

2, Aerul exercită presiune. O ştim din experienţa .cu balonul lui 

Meron ; cunoaştem faptul şi cu aparatul (lig. 38). 

3. Gazurile sunt elastice, — Comprimate ele caută să ocupe voluimui 

iniţial. când presiunea încetează. Se vede din experienţa cu balonul 

lui Heron. . , 

4. Gazuile difuzază prin păreţi poroşi. Dacă două gazuri sunt în 

prezenţa şi dacă nu există între dânsele părete dispărţitor, ele se ames- 

tică. Am, arătat această difu iune a hidrogenului în aer (şi a aerului 

în hidrogen) prin experienţa indicată de fig. 16. In această privinţă | 

Berihollet a făcut o experienţa rămasă celebră. El a pus unul peste 

altul, două baloane de sticlă pline, unul cu Hidrogen, celalt cu bioxid 

de „carbon, care este de 22 de ori mai greu decât hidrogenul. Hidro- 

genul era pus în vasul de sus, iar bioxidul de Carbon în cel de jos. 

După câtva timp a constatat că, la temperatură constantă, gazurile 

s'au amestecat prin difuziune, “A trecut parte de hidrogen în vasul de 

jos iar parte din bioxidu de Carbon în vasul de sus. fig. 39. 

5. Volumul substanțelor gazoase, — Ele caută să ocupă volume cât 

mai mari. O experienţă uşor de făcut este aratată de (îig. 40). Un 

tub de sticlă de 1 metru lungime subţiat şi închis la un capăt, este 

umplut cu mercur și răsturnat pe o cuvă cu mercur. Se ştie că rămâne 

în tub o coloană de mercur de 76. cm înălţime şi că de-asupra avem 

vidul barometeic, vidul. lui Torricelli. Legăm un balonaş cu acr, prin 

ajutorul unui tub de cauciuc de tubul vertical c, trăgând tubul de 

cauciuc peste vârful ascuţit. In acest fel avem două spaţii separate 

prin păretele de sticlă al tubului subţiat: de-o parte în balonaş acr, 

de altă parte vid în tubul barometric. Cu un cleşte rupem "vârful tu- 

bului : : am pus astiel în comunicare acrul cu locul vid; aerul trece în 

vid şi apăsând mercurul, silește coloana să se lese în jos. 

Când dispunem de un tub cu robinet, experienţa se poate face în 

felul următor. Legăm prin un tub de cauciuc cu păreţi aroşi capătul 

b al tubului, de un alt tub de sticlă A; Tubul: A îl putem ridica 

ori scobori după voce. El se numește tub. de nivel. In A turnăm mercur 

şi deschidem robinetul dela a; ridicând pe A, reuşim să sducem co- 

loana de mercur la a alungânăd tot acrul. Inchidem vobinctul a.
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Scoborând tubul de nivel A, reuşim să aducem mercurul la nivelul 

B (fig. 41). Deasupra nivelului B este vid. Balonaşul cu acr din ex- 

perienţa precedentă, îl legăm de capătul a cu ajutorul tubului de cau- 

ciuc, Deschizând robinetul a, aerul pătrunde din balonaş în vid şi dă 

„mercurul în jos. Proprietatea gazurilor de a ocupa volum cât mai 

mare se numeşte expansibilitaie. Pe proprietatea , expansibilităţii ga- 

zurilor s'a construit mașina pneumatică. 

In experienţa cu balonul lui Heron, vedem acelaş lucru, tendinţa - 

ca gazul (comprimat aici) să-şi mărească volumul. 

6. Solubilitalea gazurilor. — Am descris-o la Oxigen şi acr. Unele 

     Fig. 40. 5 

gazuri se supun legei lui Ienry : solubilitatea este proporţională cu 
presiunea. . : 

7, Legea lui Dallon relativă la presiunea unui  amestic de guzuri. 
Intr” un volum v punem un gaz, de exemplu Fidrogen ; presiunea ga- 

zuilui este p,. In acelaş volum un alt gaz arată, la acei aşi temperatură 
presiunea Pa. Dacă punem acum. tot în volumul u ambele gazuri 
presiunea umesticului este PatPa Asta însamnă că cele .două guzuri 
nu Șau influențat presiunile; gazul înțâi, Hidrogenul are presiunea 
Pn fie că este singur în volumul v, fie că este în presența gazului al.: 
doilea, Oxigenul de exemplu, 
E Ca o urmare a legii precedente avem legea relativă la solubilitatea 
unui gaz, când este amestecat cu altul, Azotul are aceiaşi solubilitate 

.
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în apă, fie că-i singur sub presiunea p, fie că este în amestic cu oxi- 

genul, cu condiţie ca azotul să aibă în amestic tot presiunea p. 

Legea lui Boyle-Mariotie.— Dacă închidem într'un volum v o cunti- 

tate de gaz, noi putem să-i micşorăm sau să-i mărim volumul cu aju- 

torul unui piston B, care se mişcă în «corpul de pompă (fig. 42). | 

Notăm cu - RR i 

p presiunea, când gazul ocupă volumul v 

PL, n». » » „o >» Vi . E 

“Presiunilele le măsurăm cu manometru! C cu acr liber. . 

“Temperatura fiind constantă, constatăm, cu ajutorul aparatului 

(fig. 38), că între aceste patru cantităţi avem relaţiunea 

presiunile sunt invers proporţionale cu volumele, Scriem zelaţiunea sub 

forma ia i pu=Py0, > constantă. 

Pentru o masă anumită a unui gaz; de exemplu 100 gr., la tem- 

peratură constantă, putem varia volumul şi: . | | 

“presiunea, dar productul lor po nu variază, B | 

" xămâne 'constani, . ” ! a     . UT. tu ii 

_Această lege poartă numele de” legea - lui : NC. 

Boyle-Marioite. In locul manometrului cu V 

aer liber putem întrebuința în aparatul (is. 

42) un manometru cu  acr comprimat, pre- ia 

_siunile caleulându-se după legea  Boyle- 

Mariotte. - | 

  

  
- . , - Fig. 42. 

Dilatarea gazurilor. Legile lui Gay-Lussae, 8 

Volum constant. — Să încălzim un gaz în corpul de pompă cu piston, 

(fig. 42), menţinând volumul constani. Se constată să presiunea creşte; 

creşterea de presiune pentru: 1* ridicare de temperatură, este egală 

: 1 
- 

: “ . 

“cu —— din presiunea gazului. Notăm fraeţia aceasta cu litera gre- 

273 . | 

- 
1 , [o 

" ucească & (alfa), ;—z = | ie 2 

„„cească € ( ) za | 

Dacăla = 0%, presiunea era pg, Von avea la diferite temperaturi presiunile 

„- 

e Po 
» 1=10 Da , Pot 23 Pe +%Po 

% t=2% IDE | _. Poţ-2%Po - 

„Şi: it. - P=PoktOpo=Po(1 +a) - 

Când volumul rămâne constant şi temperătura gazului creşte cu (9,
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presiunea p, la t se calculează din presiunea p,, la 0%, cu ajutorul for- 
mulei de dilatare la volum constant 

P=Pa(l-Fat) 
1. | 

lz<perimental se constată că a = este acelaș pentru toate ga- 

zucile, simple sau coinpuse. 
Presiune constantă. — Ridicăm temperatura, menţinând cu ajutorul 

pistonului presiunea constantă. Dacă la 00 avem volumul V,, pentru 
fiecare creştere de temperatură de 10 avem o creştere de volum 

1 
- 

TV ave. 
273 

Valuarea lui 2 este aceiaşi, ca în cazul perecdent, când volumul era 
constant şi variau temperatura şi Yresiunea. 

Nidicând temperatura de î€, volumul devine 

Va bloo ==0a(1+ at) 
„Formula se aplică tuturor g gazurilor şi avem. acelaş a pentru toate 

sazurile, simple sau compuse. 
Cazul general; "variază presiunea, volumul şi temperatura. 
La temperatura 0 avem ps, ve 

» » b p.» 

Menţinând temperatura constantă t, variem volumul aşa ca gazul 
să ccupe volumul v, ; fie P. presiunea gazul în acest caz. Avem atunci 

„la (2 părechele de valori p v şi Pw Vo; după legea lui Boyle-Mariolle 
avem - PO=Py% - (1) 

Dar avem și valorile _ Po 0 la 00 

i "Pi % la tb 
Atci este o „datare la volum constant; atunci 

P1=Pa(1+at) (2) 
Inlocuind valoarea lui p, din formula (1) Ă - 
cu cea dată de formula (2), obţineni 

PU=Po0, (l+at). (3) 
Formula (3) este formula generală a dilatării gazurilor, Legile re- 

lative la dilatarea gazurilor au fost formulate de Gay-Lussac, 
De oarece volumele gazurilor variază cu presiunea şi temperatura, 

în operaţiile cu ecudiometrul ţinem: samă de dânsele, ! 
Gazurile cari se supun la legile .lui - Boyle-Mariolle 'şi Gay-Lussac 

se numesc gazuri perțecle. 

Un aparat uşor de întrebuințat. şi care dă samă de toate aceste 
legi este cel din (fig. 43). Tubul AB este legat de un tub de nivel 
C prin un tub de cauciuc a;d. Prin ridicarea lui C, umplem AB cu 

„Mercur şi apoi prin robinetul B şi scoborârea lui C introducem orice 
gaz voim în AB. AB este fixat prin dopuri într'un tub mai larg. Prin
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„E introducem vapori de apă, cari vin dela un balon, în care ferbem 

apă. Cu modul acesta gazul din AB este încălzit la 100%, “Prin mişcări 

potrivite date lui C varicm presiunea, Tubul AB poate îi gradat 

"cetim direct atunci volumele de” gaz. Când 

AB nu-i gradat, punem alături o riglă gra- 

dată de noi. - ” Ă 

273 

arată că dacă răcim Sun gaz-la 1=—273, 

obţinem | o. : 

- Formula ' pPUSPote „U+a= Poboll +a) 

pe=o(zero) , 

< . 

De oarece voluniul + nu poate fi zero, căci 

materia nu se nimiceşte, rămâne să avem p= . A Ci 

„zero. 'Temperatura —2730 se bucură deci. de o i p “ 

proprietate: : caracteristică : un gaz perfect 

“la — 2730 nu mai exercitează nici v presiune . 

asupra păreţilor vasului. în câre cel se.-află. 

Din cauza situaţiei speciale a temperaturei - 

— 2730 fizicianul: englez Sir '"W. Thomson (sau 

cu numele Lord Kelvin, după înnobilare pentru 

merite Științifice) a propus să se'adopte o nouă - | | 

scală a temperaturilor. Păstrându- -se graduarea centiş rada, zero este! 

fixat la ——2130. Atunci, temperatura gheţei care se topeşte este 2730. 

' ' Da Noile temperaturi se notează. cu ToR 

  

t Pe m î: vede uşor că avem 

ol tan mai i 

'Femperaturile măsurate cu scala “Celsius, | 

ei : - (zero în ghiaţă « care. se topeste) se notează 

pl, - o Ș N: 

Fig, a | cu Li Formula pv= 2 pat(1+a)= = ta _ 

devine, după ce se fac operaţie matematice 

i . „273-+t Deta, 2 BE 

. Po — Poe 273 23 | 

să luăm 1. gr. de Hidroge ; la 09 avem pelitru productul Pola 0 

P. Bogdan — Chimie cl. V.—3 „- A ia Îi 5 

7 

(C=Kelvin). Din figura alăturată 44, se.
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. . - Va 
aloare constantă ; atunci   are o valoare numerică, pe care” 

adi - 

vo notăm cu IL; obţinem astfel | . 

po=RT. . ! (4) 

Formula aceasta se aplică. tuturor gazuriloe. Când luăm câte un 
sram de fiecare gaz, aveni pentru K valori carj variază dela gaz la 
gaz ; pentru 1 gr. de gaz, K are o valorea penteu „H, alta pentru Oxi- 
gen, bioxid de Carbon ete. , - 

Pentru a explica legile gazurilor perfecte astăzi, recurgem la o ipo- 
teză pe care o făcuse Boyle, pentru explicarea legei, care-i poartă, nu- 
mele, : După Boyle gazurile, sunt alcătuite din corpuscule foarte mici, 
cari se: mișcă necontenit. In aceste mișcări ele lovesc păreţii vaselor, 

"în care sunt ţinute şi aşa rezultă presiunea gazurilor. Să considerăm. 
atunci un gaz, care are n corpuscule pe eme: presiunea lui pe cmp. 
să c notăm cu p. Dacă cu un piston reducem volumul la jumătate, 
avem acum în cmc. 2 n corpuscule, Ticcare din cele n corpuscule lu- 
c:ează. independent şi dau presiunea p: atunci dela 2 n corpuscule 
pe emc., presiunea va fi 2p. 

Când volumul se reduce lu jumnăl. ale, presiunea devine de două ori mai 
nare, Rezultatul acesta trebue să fie general pentru toate gazurile 
şi el constitue legea lui Boyle-Afariotle, care apare ca o cunsecinţă a 
s(ructurei corpusculare a guzurilor. ldeia aceasta a fost dezvoltată apoi 
tirziu de tot în 1857 de Clausius - care a căutat să ție samă şi de - 
iniluenţa temperaturei. După Ciausius „corpusculele din gazuri au e- 
pegiuni cu atât mai mari, cu atât temperatura e mâi înaltă. Cu aju- 
torul calculelor matematice, Clausius a ajuns să fixeze- valoarea pro- 
duetului pv astiel 

_ | Nmu? 
| pus 3   

N este-numărul de corpuscule din:volumul p de gaz: m este greutatea 
în grame a unui 'corpuscul, u repregiunea unui corpuseul (admițând 
că- au repegiuni cpale).: Dezvoltând ipoteza corpusculară la gazuri, s'a 
creat pentru gazuri o teorie ncuă numită feoria cinelică a gazuriloe. 
Neţinem: din aceste dezvoltăm numai explicarea stării la zero absolut 
(—2730 0). De oarece la zero absolut presiunea p=zero. urmează din 
formula de mai sus că u=:zero. La zero absolut încetează orice mişcare. 

După ce Dalton a dat teozia atomică, mulţi au crezut că corpusculele 
la gazurile simple, Il, O, N. sunt utomii. Idea aceasta, că gazurile simple 
sunt făcute din afarui. n'a condus la concluzii verificate de experienţă 
cum  voni „vedea în capitolul care vine, 

îs



Legile combinării gazurilor în volume (Gay Lasa) 

Avogadro. Teoria moleculară. 

In 1808 Gay-Lussac prin o serie de determinări expe- 

rimentale a reuşit să fixeze legile, după care se face 

combinarea gazurilor în volume. Pentru a înțelege aceste 
legi, să trecem un curent electric (fig. 45) prin trei vol- 

    

  

tametre [Hofmann puse în serie. În voltanietrul A, cu 

electrozi de cărbune, este soluţie de acid clorhidric 

conc. amestecat cu 9 volume de soluţie saturată de sare, 

(clorură de sodiu); în B avem soluţie de acid sulfuric 

"în apă, electrozi de platină; în C soluţie de amoniac, 

electrozi de platină, ori cărbune. La polul negativ se - 

dezvoltă în toţi acelaş volum de Hidrogen, de exemplu 

30 cm ; la polul pozitiv vom avea 30 cme. de clor gazos 

- în A, 15 cme. de Oxigen în B şi 10 cmc. de azot în C. 

Ca să avem aceste volume este nevoie să trecem curen- 

tul în prealabil prin voltametre cu robinetele deschise, 

ca soluţia din A să se satureze cu clor. Volumele diferite- 

lor gazuri esperimențate mai sus le notăm astiel ;.
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1 volum de clor se combină cu 1 volum de Hidrogen; 

1 volum de oxigen se combină cu 2 volume de Hidrogen . 
1 volum- de azot se combină cu 3 volume de Hidrogen. 

Prin eudiometru: s'a arătat că două volume de Hidro- 

gen şi unul de Oxigen se unesc în întregime și dau 2 2 

volume vapoare de apă. Experimental se arată că un 

volum de clor și unul de hidrogen se unesc pentru a da. 
2 volume “de acid clorhidric gazos. Tot aşa s'a putut 

dovedi că din 1 volum de azot și 3 volume de Hidrogen 
rezultă 2 volume de amoniac gazos. Ga y-Lussac cel dintâi 

a arătat (1808) că: 
„1. Există raporturi simple între: volumele gazurilor 

cari se combină; 2 
2. Că există raport simplu. între volumul gazului 

rezultat şi .volumele gazurilor componente. In special, 

constatăm că în cele 3 cazuri. considerate mai sus, gazul 

rezultat are. totdeauna '2 volume, | 

Legile gazurilor perfecte (legea Bo pl-Mariotte și” ace- 

lea a lui “Gai y-Lussac), precum. şi legile lui Ga! y-Lussac, 
„relative la combinarea - gaziirilor: în . volume, au: fost 

utilizate de italianul Amedeo Avogadro în 1811 pentru 
clarificarea 'structurei gazurilor.' i 

Avogadro introduce o nouă ipoteză, cunoscută sub 

numele de ipoteza luii Avogadro. EL a atras atenţia că 
trebue să deosebim două -feluri de corpuscule : unele 
se confundă cu atomii, altele sunt formate din grupe 
de atomi şi se găsesc libere: în gazuri; pe cele d'intâiu 
el le numeşte molecule elemeniare, pe celelalte molecule 
integrante. Deosebirea aceasta a două feluri de ultime par- 
ticule a rămas; numele adoptate azi în: chimie sunt : 
atomi, pentru cele mai mici părticele de corp simplu 
şi molecule pentru particulele libere din: corpurile ga- 
zoase; moleculele, prin loviturile 'ce le dau pereţilor, 
determină presiunea gazurilor. | 

Pentru a putea explica combinările gazurilor î în volume, 
Avogadro precizează ipoteza sa în „felul următor : în 

. -
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volume egale de gazuri. la aceiaşi temperatură ş şi presiune 
se găsesc acelaş număr de molecule. Câţiva ani mai târ- 
ziu (1813) Amptre sprijină această ipoteză, atrăgând 
atenția, că gazurile simple: sau compuse, se supun în 
acelaș fel legii lui Boyle-Mariotte, ca şi legilor In lui Gay- 
Lussac relative la dilatare; 

In schimbările de volume Lrebue să joace rol spaţurile dintre 1mo- 
lecule. - . | 

Dacă luăm două volume egale unul de acid clorhidric gazos (corp 
compus) şi altul de hidrogen (corp simplu) la aceiași temperatură şi . 
presiune şi dacă reducem Ia jumătate volumele ambelor gazuri, pre- 
siunea devine la amândouă de două ori mai mare; în această redu- 

cere a volumului, de fapt s'au micşorat numai spaţiurile dintre mo-. 
lecuie, căci când gazurile sunt diluate, volumul real ocupat de mole- 
cule este neglijabil şi în aceste schimbări de volum moleculele gazu- 

rilor nu se schimbă. Este o parte comună în structura gazurilor, adică 

spaţurile libere dintre moleculele de. Hidrogen şi acel dintre moleculele 
de acid clorhidric trebue să fie cam aceleaşi. 

Dar variaţii de volum avem şi la dilatarea sub presiune constantă ; 

când temperatura creşte cu un grad, creșterea de volum este aceiaşi * 

N 1 în - - . 
fracţie in volum, a nuinită coeficient de dilatare a gazurilor. 

- 27 

Acest a este acelaş pentru toate gaurile. Şi aici se vede că spaţurile 

„libere dintre molecule trebue să fie aceleaşi la toate gazurile, de oarece 

creşterea de volum în dilatare este aceiaşi. Analogia de structură se 

exprimă prin egalitatea numărului de molecule la gazuri cuprinse în 

acelaş volum şi la, aceiaşi temperatură și presiune. Când avem acelaş 

număr de molecule, putem admite că avem şi egalitate de locuri libere. 

Plecăm deci de la ipoteza lui Avogadro și voim să 
vedem. consecinţele ce decurg din ea. 

1. Mulţi au admis egalitatea aceasta a numărului 

de molecule la gazuri, în volume egale și la aceiaşi tem- 
peratură şi presiune, dar nu s'au împăcat toți cu exis- 

-tenţa a două feluri de particule, atomi şi molecule. Amin- 
tim că marele chimist suedez Iohann Iacob Berzelius(1) 

1) Berzelius cra membru al Societăţii de medici şi naturalişti din 
Iaşi, înfiinţată la 1833 de Dr. Cihac şi Dr. Zolta, ceea ce este im- 

portant “să ştim noi românii,
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(1779—1848) a interpretat ipoteza în felul acesta: în 

volume egale de gazuri simple avem acelaș număr de 
“alomi. 

„Considerăm cazul formărei acidului clorhiaric gazos. Experimental 

se constată că din: | 

1 volum Hidrogen și îi volum clor rezultă 2 volume de acid clor. 

hidric, ceea ce se reprezintă prin 

1 volum H+4-1 vol. cl. =2 vol. acid corhidric.. 

După ipoteza lui Avogadro trebue să avem: 

n molecule H-+n molecule Clor=2n molecule acid clorhidric. 

“ Dacă am admite că-molecula de hidrogen este formată dintr'un alom 

“şi cea- de clor tot -dintr'un atom, avem: 

n atomi de H-+n atomi cl trebue să dee n molecule de acid clor- 

hidric gazos. - 

In adevăr experienţa arată că tot clorul şi tot hidrogenul se com- 

bină şi dau numai acid clorhidric; în molecula de acid clorhidric ar 

intra un atom de H şi unul de Clor; formula lui ar fi HCI; 

In ipoteza moleculei identică cu atomul la H şi Cl constatăm că 

rezultă n molecule de acid clorhidric gazos (nu 2n molecule), cari 

ar ocupa 1 volum. Experienţa arată că rezultă 2 volume de acid clor- 

hidric. Ipoteza moleculei de IH identică cu atomul de-H și a mole- 

culei de Clor identică cu atomul de Clor, trebue părăsită. 

Facem a doua ipoteză: o moleculă de Hidrogen este formată din 

2 atomi; molecula de clor tot din 2 atomi. In volumul de Hidrogen 

„avem n molecule sau 2n atomi; în volumul .de clor avem tot n mo- 

lecule, sau 2n atomi. De oarece se combină un atom de H cu unul 

de CI, rezultă în total 2n molecule de acid clorhidric, cari trebue să 

„ocupe 2 volume. Ipoteza aceasta este în acord cu experienţa. Am 

ajuns deci la rezultatul că există molecule şi în corpurile simple şi 

că la H şi CI sunt formate ain câte 2 atomi; le vom scri Hg și Cl 

mai rămâne stabilit că formula acidului clorhidric este HCI. 

Pentru apă avem ca date experimentale 2 vol H+-1 vol 0=2 vol. 

vapori de apă. 

2n molecule Ii gta molecule de exigen dau 2n molecule de apă. 

In 2n molecule “ze H avem 4n atomi H; admițând că inolecula Oxi- 

genului ar fi identică cu atomul, în volumul 46 Oxigen avem n atomi 

_de oxigeh ar rezulta n . molecule de apă de formula OII,. cari ar 

ocupa un volum; cecace contrazice experienţa. ! 

In ipoteza că şi molecula de Oxigen este Oa avem ? 

2nH at+hOg=2n0Hp 

An H+2n0=2 volume 

2 vol.-4+1 vol.==2 volume 

-



De. data asta avem iarăşi acord -cu experiența. - 

, Stabilim formulele Oa pentru molecula de Oxigen şi HO pentru 

molecula de apă. . 

La lormarea amoniacului avem - a ai 

  

  

  

    
  

    

    

          

. n 

Hp a | , — ă 
. î i 

. -n + n NHg 

E - |_ Ha | „Na o a 
i - _ - n 
a : : Ă NHg 

HA]. 
  

6'n atomi H+ 2n atomi N=2n molecule NI (două „volume . de 

amoniac, cum arată şi experienţa); i 

Cum vedem pentru. corpurile simple considerate, a căror moleculă 

este din 2 atomi, avem în volume egale de-gazuri şi acelas număr 

de. alomi 2n H, 2n O, 2n N; formulele pentru corpurile compuse 

HCl, TI3O şi NF. arătate de Berzelius întâi sunt exacte; dar ipo- 

teza existenţei numai a- atomilor, duce la concluzii contrazise necon- 

tenit' de experienţă.în ce priveşte volumele corpurilor. compuse. Sin- 

surele ipoteze în acord cu faptele sunt existenţa de:atomi TH, O, CN 

şi de molecule Hp, Cl, Oa, Na. In acelaş timp avem stabilite astfel 

definitiv. formulele Ie - i 

"HI ci acid clorhidric, II 20apa; NHg amoniac. 

2. “Ponderi moliculară. —Am definit pondul atomic 

ca numărul care arată de câte ori un atom al unui corp 
„este mai greu decât atomul de H. Fiindcă în combinaţii 
“ătomii își -păstrează greutăţile, urmează că o moleculă 

- are o greutate egală cu suma greutăților atomilor. De 

osrece pentru a.exprima ponderile -atomice, am luat ca 

- unitate “ponderea unui atom de H, rămâne să exprimăm. 

şi greutăţile moleculelor luând aceiași unitate. Numărul 

care arată de câte ori o moleculă este mai grea decât - 
“atomul de H, se numește-pond molecular. Pentru 'Hi- 

drogen atunci pondul atomic. este 1, cel molecular 2. 

Ipoteza lui Avogadro permite să găsim ușor o formulă 
cu ajutorul căreia să putem calcula pondul molecular.:
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la gazuri şi deci și vapori. In formula aceasta, cum vom 
vedea, intră- o cantitate numită. densitate în rapori cu 

aerul ori cu hidrogenul, pe care trebue să o definim. 
“Se ştie că dacă luăm cîte. un cmc. din diferite corpuri, 

constatăm cu balanța că acestea au greutăţi diferite. 
Numărul” care spune de câte or un cmc. dintr'un corp 
"este mai greu decât un cmc. “de apă se numeşte densi- 
tatea corpului. Când spunem că 9,78 este densitatea. 

| Staniului, înţelegem că un cmc. de staniu este de 9.78 
ori mai greu decât un cmc. de apă; sau că 1 cme. de 

„Staniu Cântăreşte 9,78 gr. In loc dea lua numai un cme,, 
„putem lua un volum V de corp şi un volum egal V de 
apă distilată la 4 C. Numărul care spune decâte ori un 
volum .V al unui corp este mai greu decât un volum 
egal de apă distilată (la 40 C), se numeşte densitatea 
acelui corp. In acest fel. avem şi densitățile gazurilor, 
raportate la apă. | a . 

„De exemplu : densitatea aerului la 0%, și 760mm. mercur presiune - 
este 0,001293 ; tot în aceleaşi condiţii densitatea EH gazos este 0.000899; 
a Oxigenului 0,0014296. Pentru a nu opera cu numere aşa de mici, 

„Sa convenit să se dea densitatea în raport cu aerul, definită .prin ra- 
| portul greutăţii unui volum de gaz şi a greutăţii unui volum egal de 

aer, în acelaşi condiţii, de temperatură şi presiune ; aşa - 
0.0000899 1 ar 

0.001293 TI Za: = densitatea Hidrogenului. în raport cu aerul. 

0.0014296 

_0.001293 

„Alte ori raportăm densităşile la hidrog gen 
0.001293 Ă 
9.0000899 — 14, „4 = densitatea aerului în raport cu nidrogenul. 
0.0014296 .. 7 : ! ” : 
0.0000899 - =>14,9= densitatea oxigenului în raport cu hidrogenul. 

=1, 105= = densitatea Oxigenului în raport cu aerul. 

„De. oarece hidrogenul câte. de 14,4: ori mai uşor decât aerul, ra- 
portând densităţile gazurilor la hidrogen ele sunt de 14.4 ori mai mari 
decât „densităţile în raport. cu aerul. 
“Pondul unui litru de hidrogen nu-i îndeajuns de bină cunoscut. Se 

admite: numărul 14 „45 ca ciiră Care indică: de câte'ori aerul este 
mai ! greu decât Hidrogenul, 

N
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| Considerăm 2 voluzne egăle, a două gazuri la aceiaşi 
temperatură și presiune; fie P greutatea volumului pri- 
mului gaz şi P, a gazului -al doilea. In fiecare volum 
avem:n molecule. Molecula gazului d'intâi' având greu- 
tatea m gr., putem scrie P=nm gr. pentru gazul întâi 
şi - P,=nm PTA “al doilea 
notând cu m, greutatea unei molecule a "celui de. al 

„ doilea gaz. Avem atunci . 

P_ nm m | i 
Bo Nm m 

- Ştim că un raport. nu se schimbă dacă împărțim-nu- | 
- mărătorul și numitorul cu aceiași cantitate. In mem- 
„brul întâi împărțim cu o cantitate A, care este greu- 
tatea unui volum de aer egal cu volumul gazurilor 
de mai'sus şi la aceiași temperatură și presiune ; în rapor- 

„tul dir membrulal doilea împărțim numărătorul şi numi- 
torul e cu H care-i greutatea unui atom de hidrogen. Avem 

P m 

A_H 
P, m, 
AH 

| Să admitem că gazul a cărui greutate am „notat:o cu 
.P, este Hidrogen. Atunci ! a 
P . = i : ă .- Ă îm 

„== “densitatea primului: gaz în raport, cu aerul A 

P, SI : , a a A = 14,45 — densitatea hidrogenului în raport cu aerul; 

m - UL , i , | a A. | NM _ . 
E = 1=pondul molecular al gazului întâi ; pe 

pondul molecular al hidrogenului =2. 
„Expresiunea ultimă devine astfel : 

d M 

pa. . 
14,45 

„Deaici -. - OM=28,9d



d 

. Greutatea moleculară a unui gaz se obține înmulțind d 

(densitatea sa în raport cu aerul) cu numărul 28.9. 

  Astiel penti u. hidrogen M=—28,9x 1445 
pentru oxigen „> M=28.9x1.1052=32  - 

îi M=28.9x1,66—=48 5 ozonă 

  

  
        

    
Fig. +46 Tg A Pigu a87 

Dacă întrebuinţăm densitatea în raport cu hidroge- 
nul D, știm că avem 

  

ceia ce conduce la . 
M=2D 

Pondul molecular se află înmulțind cu 2 densitalea 
în rapori cu Iidrogenul.
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Densitatea în raport cu ae rul, — Leclură. —- Se cunosc multe. metode 

peur aflarea ei. 

„ Utilizăm un vas de Volum cunoscut. Facem vid Şi-l umplem cu 

gaz; cântărim; apoi se iace din nou vid și-l umplem cu aer; cân- 

tăririle acestea dau greutatea volumului de gaz şi a unui volun egal 

de acr; împărțind greutatea dintâi, cu cea de â doua avem d=den- 

sitatea în raport cu aerul. Tot aşa cu acelaş vas aflăm cât cântă- 

"reşte hidrogenul introdus în vas. Aăm atunci densitatea D în raport | 

cu hidrogenul, 

2. Substanțele lichide se cântăresc în sticluţe mici cu dopuri de 

“sticlă, apoi se întrodue într'un tub barometric încălzit (lig. 16); tubul. 

este gradat. Cetim volumul ocupat de vapori, presiunea şi temperatura; 

p,v;t. Formula PD== Pool al) permite să aflăm v, volumul pentru 

00 şi p=760 mm. Mercur. Cunoaştem deci g greutatea vaporilor din 

volumul vb ;. greutatea aerului din- acelaş volum este =0. 001293 w; 

atunci _ 

0001293. - 
    

| Sticluţa cu ş gr. substanţă se poate introduce în Lubul central A, 

“încălzit prin vaporii lichidului care fierbe în vasul exterior B. Sub- 

stanţa se evaporează şi dislocueşte un volum egal de aer, pe care-l 

prindem într'o prubetă gradată ([ig. 47), aparatul V. Afeger. In pru- 

betă aerul are volumul v, presiunea p şi temperatura î. Calculăm vol.u, 

cu ajutorul formulei de mai sus. La temperatura TO din aparat, în 

A, el ocupa un volum mai mare şi a fost 'dislocuit de volumul egal 

de vapori rezultați dela lichidul introdus în A cu sticluţa, Fiindcă 

gazurile se dilată în acelaş. fel, volumul vaporilor adus la pşilt 

din prubetă ar fi fost exact o dat de aer. Di i 

-Lăctură. -— Metodele de sub numările 1 şi 2, constitue aşa "numile 

metode penlru” densitale de vapori. - “ i 

37 Indicăm însă o metodă foarte uşoară ca execuţie, a e/usiome- 
“trului lui Bunsen, Câna am expus dilusiunea Hidrogenului prin pe- 

„reţi poroşi, am arătat că Hidrogenul trece mai repede prin pori,. decât 

aerul. Pentru determinarea densităţei gazurilor în raport cu aerul ne 

servim de o deschidere fină făcută într'o foae de-platină fixată într'un 

tubușor- de sticlă A. Cu un tub.de cauciuc se fixează A la aparatul 

indicat în figura 48; tubul DB este tub de cauciuc,: “restul este făcut 

din. sticlă. Tubul C serveşte ca tub de nivel..In apărat cște 

mercur. Deschizând robinetul «a şi ridicând C, umplem tot tubul E 

cu mercur. Lăsând C în jos, putem introduce în E un gaz oarecare. 

După ce introducem gazul închidem «, fixăm apoi A şi ridicăm tubul 
C aşezându-l într'un suport anume dispus pentru vasul C. Deschizână 

« gazul curge prin deschiderea mică făcută în foaca de platină. Măsu-
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răm timpul t strecurat, ca să se scurgă volumul de gaz cuprins între 

două senine m şi n făcute pe tub. Se repetă operaţia cu der; avem tim- : 
pul 44; Sedemonstrează cădacă d, este densitatea gazului şi de 
altui gaz avem 

a aj - 
d 0 a 

: - d, 
Când al doilea gaz este aerul, raportul - — =d este „exact densita- 

tea în raport cu aerul. Ea se află deci din măsura timpurilor de scur- 
gere. Formula de mai sus poate fi uşor obținută ţinând seamă că în 

“timpul scurgerii nivelul Mercurului în C.seade. Orice gaz s"ar scurge 
prin A, avem totdeauna aceiași cădere de mercur în C. Din fizică se 
ştie că prin căderea unui corp, putem pune pe altul în mişcare. Căde- 
rea de apă de la o moară, pune roata. în mişcare. Un corp ridicat de 
la pământ are energie polenţială ; un corp de masă M care se mişcă 
are enctgie actuală. In căderea. unui corp, energia potenţială scade! 
transformându-se în energie actuală (energie de mişcare). Aceasta din 

  

MU? 
urmă este dată de unde M este masa în grame a corpului care se 

mişcă şi U este repegiunea mişcării. Masele în grame “ale celor două 
gazuri în. volumul dintre m şi n Je notăm cu M, şi Ma şi repegiunile: 
lor cu V, şi Va. Pentru aceiaşi cădere a mercurului în C, avem aceiaşi 
scădere a energiei potenţiale ; atunci” şi energiile actuale sunt egale 

1 1: 
ZM VA? = Move? 

ÎI ” AM [V, 
ceia ce conduce la . == 

! Ma (|v, 

. UI , Ma Dar dacă gazul al doilea este aer, raportul — este” densitatea . 
ia 

în raport cu acrul d; repegiunile sunt în raport invers. cu timpurile 
de scurgere ; avem deci 

pa CI 
ceia ce conduce la o d= (2 n) 

: i ! 
2 

La acelaş rezultat se ajunge Şi din formula lui Clausius, 

- Nmu? . 
DU = 

EI | | 3
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Dacă v=1 emc., atunci N este numărul moleculelor dintr'un cmc; 
Nm= = masa în gr. a moleculelor din' cmc, adică. Nm = densitatea în 

raport cu apa. Pentru două gazuri avem ” . 

d, uj2 : oul 
, py dat şi pa= ia   

Gazurile închise în aparat sufăr aceiaşi presiune de la merrur. Atunci 
=Pa şi deci. . Su cite a SR A 

In po 
căci 07 Şi up siunt repegiunile moleculelor şi cu aceste repegiuni se scurg . 
prin deschiderea din A. Dacă gazul al doilea este aerul, avem i 

d - i 
L=d= densitatea în raport cu aerul. - | - 

DE CITIT. 

- - Nymyui? 
Observaţie. Fornnulele: PV 

DE | Natnaug? . 
DD a DV 
- . - Pa i 3 

“ pentru două gazuri închise în acelaş volum Y conduc la concluzii foarte 

. importante. Luăm gazurile la aceiaşi presiune ; atunci Pi Pa şi deci avem 

- Nam PNommgug? -, (09) 
- Să admitem că acum gazurile au şi aceiaşi temperalură ; după legea 

lui Avogadro avem atunci „acelaş număr de molecule NI Na. Atunci - 

2- 2 My 2 = Mp 2 
sau ! exprimând energia acluală a unei molecule în mişcare, avem 

My? Motto? DC “ (3) 

aa 2 2 . | 
IRI | PN a a | 
Admiţând că într'un gaz toate moleculele au repegiunea u, şi că acelaş 

lucru are loc şi în gazul al doilea up atunci vedem că la femeparturi 

egale, forța vie (energia actuală) a unei molecule este "aceiaşi ori care ar 

ți gazul. Am ajuns la acest rezultat plecând dela ipoteza lui Avogadro 

Ni Na: Clausius a reușit pe altă cale să demonstreze că la temperaturi " 

egale avem e- 
D 2 

- mu? mat - 
2 = 2
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Atunci din relaţia (1) scoatem. rezultatul Ny= Neo “Teoria cinetică i 

permite să se demonstreze că în volume egale de gazuri, la aceiaşi tem- 

peratură şi presiune avem acelaş număr de molecule. Din acest moment 

nu se mai vorbeşte de ipoleza lui Avogadro, ci de legea lui Avogadro. 

Determinarea greutăților atomiee. Formule chimice. 

“In capitolele precedente s'a arătat că moleculele unor 

corpuri simple sunt alcătuite din câte doi. atomi Os; 

Na, Cla, Ha. Am mai arătat și formulele pentru câteva 
corpuri compuse CLH, H.O _NEHa 

acid clorhidric, apă, amoniac. 

Dar atunci condiţiile pentru determinarea ponderilor 

“atomice sunt îndeplinite, Am arătat în adevăr că avem 
expresiunea | a 

| Greutatea corpului A mA 

„Greutatea corpului B nB. 

Numerile m şi n arată: numărul de atomi de corp 

A (m) şi de corp B (n) cari intră în molecula compusului 

Am Bn. Raportul greutăților este dat de experierţă; 

numerile m şi n le aflăm pe baza legei de combinare în 
volume şi a legei lui Avogadro. Atunci putem afla ra- 

  

A - 
portul & adică putem ști de câte ori un atom al unui 

“corp A este mai greu decât al altui corp B. Să aplicăm 

metoda la corpurile cunoscute CIH, H20, NHa. 

__Greautatea Clorului - 35,46 __mCI . 

Greutatea Hidrogenului Il n nH 
  

Acidul clorhidric liind HCI avem m=1, n=l și deci 

CL 
| pi =5516 | 

Atomul de clor este de 35,16 ori mai greu decât cel 
de Hidrogen. Deci 35,46 este pondul atomic al Clorului: 

8 -moO 
La apă avem =—= 

l 1: nH
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Formula H:0 dă m=1, -n=2, ceia. ce conduce la - 

=92x8=16; pondul “atomic al oxigenului „este - 16. 

A
l
o
,
 

La amoniac.avem 

Greutatea azotului 1401 mN 
Greautatea Hidrogenului - 3 nH 
  

Y 

Dar formula NH, arată m=1, n=3 şi deci ul o 

sau 14,01 este pondul atomic al azotului. 
Aşa s'au fixat: formulele a numeroase corpuri com- 

puse gazoase și s'au putut determina ponderile atomice. 

Tabela de ponderi atomice fiind cunoscută s'au putut 
determina şi formulele corpurilor nevolatile. Așa ra- 
portul în cari se “combină Fe şi S pentru a da sulfură 

de fer este NE 

Greutate Fe 
Greutate S_ 

- găsit pe cale analitică. In acelaș timp tabela greutăților 

atomice arată a | o 

Pond. atomic le. 55,81 

Pond. atomic S 32,06 „06 

Asta înseamnă că se combină un atom de Sulf cu unul 

de Fer şi că deci formula sulturei de fer este SFe. . 

Așa s'au fixat și formulele întrebuințate. în capito- 

__ ele precedente. Semnele- întrebuințate pentru elemente 

- în diferitele formule au-un dublu înţeles: «) un semn 

de exemplu CI, înseamnă că în moleculă avem un atom 

de clor; b)-că în moleculă acest atom de clor contribne 

la greutatea moleculară cu o cantitate egală cu numărul 

exprimat de pondul atomic. Raportând la grame avem : 

In 36,46 gr. acid clorhidric avem 35,46 -gr. clor şi | gr. 
Hidrogen. Formula HCl înseamnă că luând un număr 

de grame de acid clorhidric egal cu pondul molecular |



8. Da 

„(86,46 gr.), putem să obţinem prin descornpunere : 35, 16 
“gr, Clor şi 1 gr. de Hidrogen. | aa 

4 

Excreiţii : 1. Câte grame oxigen obţinem din 10 grame de clorat 

_de potasiu? . - 

Dacă cloratul dă tot oxigenul, plecăm de la reacţia chimică 
A Cl. Oglt = ci I&+3 O - 
cu ajutorul ponderilor atomice aflăm pondul. molecular al cloratului 

„de potasiu 

Cl 35,46 

R „89,10 

'30=3xX16= 48,00.- 

122,56 
| Luăm acum 122,56 grame de clorat de. „potasiu ; din această can-: 
titate s'ar putea obținea, 48 gr. de oxigen. Proporția . 

, i . „192,56 48. E 

SI: Tia e 
dă a, cantitatea de oxigen, obţinută din 10 gr. clorat de potasiu, d= 

” = -180* ' Ă 

122,56. 

  

    
2.. Ce “volum ar ocupa acest oxigen Ja 

00 şi 760 mm presiune? „| 
Am văzut că în condiţiile date 1 titeu 

de oxigen cântăreşte 1,429 gr. Răspunsul 

la problemă este acum. uşor; volumul 

ar fi | 
“d 1480 - - 
e Litr,=5 

1,429 122,56 X 1,429. - 

la 00 760 mm. - 
3. Care ar îi volumul la 160 şi: 760 mm? 

Legea de dilatare Gay-Lussac aplicată dă 

An
oo
 

a 
a 

a
e
 

  

  

  Ad 
a 

Îi
 
A
L
 i
i
i
 

  
imeaizt a "14273 289 
medial v=z ID =Z=, 

( +a)= 273 273     
Isperiemntal “rezultatul se. verifică 

„uşor cu aparatul (fig. 49). Cele 10 gr. 

„= de ClO5KK se pun în. prubetă şi se încăl- 

Fig. 49, zesc, iar oxigenul dezvoltat se prinde 
în tubul graduat. In bulă se pune ceva vată ca să. reţie CL:K care se 
ridică. In tubul de” nivel avem apă. Manipularea aparatului este 
uşoară. Măsurăm volumul făcând ca apa să fie la acelaş nivel în ambele . 
tuburi. Admitem că temperatura camerei este 16, 

s 
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ui In calculele precedente necontenit luăm un număr de grame” egal - 

cu pondul molecular, ori'atomic. In laboratoare calculele acestea se lac 

zilnice. Pentru a uşura limbagiul, s'au introdus două expresii noi: 

, Moleculă- -gram şi alom-gram, sau şi invers gram-moleculă, gram-atom. 

Pondul molecular al" CIOgK este 122,56. Când luăm. un. număr de 

grame de corp, egal cu pondul molecular, cantitatea aceasta se nu- 

. „meste gram moleculă ori moleculă gram. 

„O moleculă gr. de Hidrogen ar îi 2 gr; de. asemenea 18 gr. apă con- 

 stitue molecula gram de apă. “Atunci 1 gram de Hidrogen este o can- .. 

” titate care se chiamă alomgrai sau gramalom. Un gram atom de oxigen 

înseamnă 16 gr. de oxigeih ; ; 32 gr. de oxigen înseamnă o „moleculă gr. 

de oxigen, ME 

Volumul ocupat de o moleculă-gr. la gazuri. 

La 00 şi 760 mm luând câte o moleculă-gram de gaz, 

Ea 02, CO, CO, constatăm că ocupă acelaş volum 22400 

cmc. sau 22,4 litr. Cunoştinţa aceasta ușurează calculele 

cu-gazurile.. In acelaș timp ea permite să se dea o formulă. 

unică pentru. toate gâzurile perfecte. Am' văzut că dacă 

luăm 1 gr. de gaz avem  py= =BKST 

„Și am adăogat că. această “cantitate 

Poe pi: 2 

| - 273 ” 

„diferă de la un gaz la ateu, “In loc de un gram, să luăm. 

însă „Mygr, | M fiind pondul molecular. Atunci 

= 

| p. MM To 
o a PoMvo, | 

ÎI ME =-373 
"Dar Mo, e este volumul ocupat de molecula-gram, ! Mvo= 

-22400 cimc., pe de altă parte Po=76 cm. mercur, este . 

! acelaș pentru toate: gazurile. Atunci, punând . Po=l 

"224 
atm. și Mvo=22, 4 litr, avem MK= =R=373 730. .082 litr. 

atm. Pentru toate gazurile avem deci, 

pu=RT 

P. Bogdan — Chimie cl. V.—3 6
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Pentru molecula gr. valoarea lui 
alese. Pentru litr. şi atm: avem 

Tabela greutăților atomice a 

R variază cu unităţile 
R=0.082._ 

elementelor uzuale. 

Ag Argint 107,88 Mg Magneziu 224,32 
Al Aluminiu : 27,1: Mn Mangân . : 54,93 
ArsauA Argon .' 39,88. N _Azot (Nitrg.) 14,01 

"As Arsenic 74.96 Na.Natrium ? - | 
e *(Sodiu) 23,0 

Au Aur 197,2 Ni Nichel „58,68 
B Bor 11,0 O Oxigen | 16,0 

-Ba . Bariu _ 137737 P Fosfor 31,01 
Be. Beriliu 9,1 Pb Plumb 207,2 
Bi Bismut” 208,0  Pd Paladiu - 106,7 
Br. Brom O 79,92 Pt Platina 195,2 - 
C Carbon - 12,005 Ra Radium 226,0: 
Ca Calciu . 40,07  Rb Rubidiu . 285,45 

Cd | Cadmin 112,40 S Su : "32,06 
Ce Cerium 140,25. Sb Stibiu 

a (Antimon) 120,2 
Cl Clor 35,46 Se Selen - 79,2 Co Cobalt, 58,97 Si Siliciu - - 28,3. 
Cr Crom . 520 Sn Staniu - 1 18,7 
Cs Cesium 132,81 Sr Stronţiu - - 87,6 Cu Cupru 63,57 Te Tellur 127,5 IE "FluorO190 Ta Thoriu „932,4 
Ie " Fer 5984 Ti Titan 48,1 
H - Hidrogen 1,008 Ti Talium 204,0 He Helium 4,0 _U 'Uran „938,9 
Hg Mercur 200,6 W. Wolfram „184,0 I -1od 126,92 Zn Zine . 65,37 K ISalium sau a 

Potasiu 39,10 Zr Zirconiu | 90,6 Li „Litiu 6,91 | 
Tabela conţine numele a 53 de elemente. Se cunosc încă 31, cari n'au fost date în tabelă.
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Exerciţii : 1. Care este sreutatea unui litru de [Hidrogen la 00 şi 760, 

mm? -: ” | 

Pondul molecular al EI fiind 2, ştim că 2 gr. de ÎL ocupă 22,4 litr, 

Atunci greutatea unui litru este (calculat) — =0.0893 0.0899 găsit). 
| 29 4 8 

2. Care-i pondul unui litru de oxigen la 00 şi 760 mm? , 

52 1445 în loc de 14129, găsit. . E 
„ 22.4 : - 

3. Câte litruri ce oxigen de 00 şi 760 mm. putem avea dintrun kgr. 

de oxid roş de mercur? | | E 

Reacţia de preparare este. 
- HgsO=Hy+0 a 

"abela ponderilor atomice dă 11g=200.6 şi 0=16..Atunei pondul 

molecular al ligO este 216.6 ; din 216.6 gr. de IIyO avem 16 gr. de oxigen ; 

  

proporția „o - 

2166 16 7 | 

1000. y-- . _ - 

. - 16000 _. E . 

dă valoarea lui y.în gramc,- gg Th! gr. Dar 32 gr. Oa 

. - ZalUV.v - ” 

ocupă la 02 şi 760 mm. 22.4 litr; atunci volumul oxigenului rezultat 

va îi: ” ” ” 

14,07 x 22.4 

32 Ă 

4. Cât Hidrogen putem avea dinti kgr. zink, şi acid sulfuric? 

Câtă apă putem avea dacii ardem acest Hidrogen. 

5. Voim să oxidăm 500 gr. Cupru cu Oxigen din Cl. Os. Din câte, 

grame de CLOJIK vom putea obţinca oxigenul necesar? 

  

= 51,8 litr. 

Greutăţi moleculare din propritășile” soluţiilor.. 

Prin metodele precedente s'au putut determina pon- 

derile moleculare a numeroase substanţe, atât minerale 

cât şi organice. Raoull a făcut cercetări numeroase 

asupra soluţiilor și a izbutit să imagineze alte. metode 

pentru determinarea ponderilor moleculare. Noi indicăm 

: numai una din aceste metode, bazată pe determinarea 

temperaturei de solidificare. * | a 

Benzolul curat se solidifică la 5% 5. | 

Dizolvim în -1000 gr. benzol 1. 1 moleculă gr. de Nat- 

talină. Cao Es: | a
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"2. Molecula gram de eter C,H,0. 
3. Moleculă gr. de âcetonă CsH,0O: e 
Aceste soluţii se solidifică la 09,4, adică cu 5%;1 mai jos 

decât benzolul. | 
Se zice că substanţele dizolvite au scoborit- punctul 

de solidificare a benzolului.. Soluţiile cari.au o moleculă 
gr. de substanță dizolvită în 1000 gr. de benzol se zic 
moleculare și scoboriîrea punctului de solidificare a lor 
este aceiaşi, anume 50,1; numărul acesta 50,1 se numește 
scoborire moleculară. - . - : Aa 

Dacă am lua și am dizolvi în 1000 gr. benzol 2 mole- 
cule-gr. din aceste diferite corpuri, am constata că acum 
scoborirea este de 2 ori mai mare. | 

De aici Raoul! a scos următoarele legi : 
1. O soluţie se solidifică totdeauna la o temperatură 

mai joasă decât dizolvantul curăt. Diferenţa între tem-. 
„peratura de, solidificare a dizolvantului și a soluţiei 
(o notăm cu A) este numită scoborire a punctului. de 
solidificare. Această scoborire este proporțională cu nu- 
mărul de gr. mol. de corp dizolvil, n gr. mol. 

Mi "A=En Ă | 
Când dizolvăm nuimai o moleculă-gram, n=1 şi avem 

scoborirea E; cantitatea E: am găsit-o pentru 1000 gr. 
de benzol luaţi ca dizolvant egală cu 591, E=591. 
Această cantitate E, caracteristică dizolvantului se nu- mește scoborirea moleculară, | a 

; Numărul de gr.. molecule n se află împărțind numărul de grame. dintr'un corp prin pondul său molecular. Astfel: 

. „82 . în-32 gr. Oxigen avem 33>l molecul gr. 

” 64 SI . în 64 gr. Oxigen avem 332 molecule gr. ete. 
« 

16 1 

Putem avea și fracţii de moleculă er: Astfel 16 grame de oxigen, dau 
81 30 3 r. moleculă, 8 grame de Oxi en —=z=— gr, mol. ete... 32 2 

8 32 4 5 Câna dizolvim în benzol un corp, cântărim a gr. din corp şi le 'sol- 

.



, Do 85 

vim în 1000 gr. benzol ; dacă m este pondul molecular al corpului di- 
. a . - 

„zolvit, atunci „0 B a : pi 

, « 
şi avem formula: , A=E— 

Cu un termometru vedem uşor la cate grade se solidifică benzolui 

şi cu acelaş termometru determinăm temperatura f, la care se solidifică 

soluţia. Atunci * A=T-—l - | 

este cunoscut ; la benzol cunoaștem E=5,1 ;-prin cântărire am aflat 

u; formula permite determinarea lui M. | 

De exemplu cântărim 14,5 gr. acetonă şi le adizolvim în” 1000 ar. 

benzol, sau 1,45 gr. acetonă în 100 gr..benzol. Cu termometrul determi- 

năm temperatura, 'P=50,5 la care se solidifică- benzolul curat ; con- 

statăn că soluţia de acetonii în benzol se solidifică la 40,22; atunci 

- " A=50,5-—4,22—10,28 ă 

Formula , - - 

a: | 

M M 

da pentru M=58, pondul molecular al acetonti, 

La apă E=1.85, când facem soluţii tot în 1000 grame de disolvant. 

Disolvind 23 er alcool etilic în apă avem A=0.92 şi atunci diu 

a. - 

1,28=      

- EM - 

- Ea 1.85 
avem : Na =—23=46 

- A 0.92 

Deci A46 est pondul “molecular al alcoolui etilic C, 2Hg0. 

“SOMEXCL: ATUNA IN CUIMIE. 

Considerăm combinaţiile tuturor elementelor, afară -de carbon. 

Combinaţiile carbonului „se studiază în chimia organică: “Toate celelalte 

elemente și combinaţiile lor se studiază în chimia minerală sau anor- 

ganică. Numai câteva combinaţii ale carbonului cari au legături strânse 

cu compușii minerali, se studiază în chimia minerală. _ 

După proprielăţile lor elementele se împart în melaloizi: şi metale, 

Numai aproximativ vr'o 2U de elemente sunt puse în grupa mnelaloizilor. 

Dăm câteva din caracterile distinctive ale melaloizilor și metalelor. 

Metalele au luciu numit metalic, sunt solide, (numai mercurul este 

lichid), conduc bine! căldura şi electricitatea.” Qxizii lor dizolviţi în 

„apă, îi comunică reacţie bazică sau alcalină. 'Clorurele: lor se dizolvă 

în apă şi prin evaporare le putem obţine sub formă solidă, căci apa 

nu le atacă. In electroliză merg la polul negativ (Catodă). 

Metaloizii sunt foarte mulţi în stare de gaz; unul este-lichid (Bro- 

mul) ; cei solizi în genere n'au luciu mătalie, Oxizii lor dizolviţi în apă
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îi comunică proprietăţi acide. Nu condue căldura şi curentul electrice 
aşa de bine ca metalele, Clorurele lor: 'dizolvite în apă, sunt atacate 
de apă, aşa că prin evaporare nu mai obţinem. clorura de metaloid 
dizolvită, ci alte corpuri: In electroliză metaloidele singure sau sub for- 
mă de grupe merg la polu! pozitiv. In sfârşit combinaţiile metaloizilor | 
cu Hidrogenul sunt gazoase la temperatura ordinară. 

Impărțirea aceasta” nu prezintă deosebiri precise. Descriind diferi- 
tele elemente vom vedea că unele se găsesc la limită, între metalozi 
şi metale, putând îi clasificate şi într'o: grupă şi în alta. Există însă 
grupe de elemente, cari sunt hotărît metaloide şi altele cu caracter 
hotărît metalic. * Ă 

După reacţiile şi modul lor de formare, compușii se împart în trei 
grupe : acizi, ozizi (baze), săruri, 

- Sărurile rezultă din acţiunea acizilor. şi a bazelor." 
Numirile acizilor sau stabilit după anumite regule formulate prin 

1737 de către L.avoisier în colaborare cu Guylon de Morveuu, Fourcroy 
şi Berthollel. Era pe vremea când chimia înflorise în Franța aşa, încât 
se spusese că chimia „est une science toute fvanţaise”, N 

Acizii, — In cursul desvoltărilor, vom afla numirile acizilor. In ge- 
nere aceste nume se termină în ic, ori în os, după cantitatea de Oxigen. 

Terminaţia os se. dă acidului cu mai puţin oxigen. O serie de par- 
ticule hipo, hiper se pot pune inainte, pentru a fixa şi mai bine, care 
acid are mai mult (hiper) oxigen şi care mai puţin (hipo). Particulele 
acestea au fost luate din: limba greacă. Dăm un exemplu : 

CIO H acid hipocloros 
CIOH acid cloros 
CIOsH “acid clorie 

» GLOATI „acid percloric (scurtat « din hiperelorie) 
In penere hiper s'a scurtat în per. 

"La oxizi, a 
Când este un singur atom de oxigen avem numirea de protozid 

sau și simplu de oxid, 
. : IgO oxid de potasiu, PbO protoxid ori oxid de plumb.  - 

Câna sunt doi atomi de oxiuen avem bioxid: 

PbO3 bioxid de: piumb 
MnOg FR .. mangan 

Oxizii de foima M 203 Ol=metal) se numesc sesjuiozi:zi, uncori 
ozizi: aşa Al.30 este: numit şi sesquioxid de aluminiu, dar şi oxid 
de aluminiu (alt oxid de Aluminiu nu există şi confuzie nu se poate face). 

Oxizi de forma Metal 0 se numesc oxizi salini aşa FegO este oxidul salin de. fer. 
” A 

-
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Pentru săruri nomenclatura ţine scamă de numele acidului, căruia 

îi schimbă terminația ic în at şi os în îl. 

Aşa CIOH, acid hipocloros, CIOK hipoclorit de K. 

S0,Hp acid suliuric, SO a/n sulfat de zinc. 

Există combinaţii de două elemente şi între acestea nu intră nici 

II, nici Oxigenul: Aşa din CI şi Na, Sulf şi Ver, ete. Asemenea com-. 

- binaţii se numesc binare. Numirea se face adăovind terminatia ură la 

metaloid : - CIN« este clorură de sodiu 

PC este “Uriclorură de fosfor 

sp. sulfură de plumb. 

Noi românii am adoptat nomenclatura franceză. 

Dăm acum numele elementelor cari fac parte din mef/aloide, indicând 

în paranteză şi ponderile atomice rotunzite - . 

Tluor (19)  ; Clor (35,5); Brom (80); lod (127) 

Oxisen (16) ; Şuli (32); Seleniu (79.5); Telur (128) 

Azot (1-1) ; Fostor (31) ; Arsenic (75): Stibiu (120) ; (Wisma) 208) 

Carbon (2) 3 ; Si (28) 

Bor (11) 

- Helium (4), Neon (20), Argon (10), srypton (83), Xenon (130, 7) 

Celelalte elemente aparţin grupului metalelor. 

Vom! începe acum studiul diferitelor elemente „ozupându- ne întâi 

de metaloizi. - - : 

Metaloizii. Valenţa. 

Ne vom ocupa întâi de formulele combinațiilor dintre 

melaloizi şi Hidrogen. Examinarea acestor formule ne 

arată că se pot fixa anumite legi (mai bine zis regule) cu . 

privire la numărul de atomi cari se combină. 

Tabloul combinațiilor cu hidrogenul cuprinde : 

= HE acid florhidric [120 apa 

HCi ',, clorhidric |- H.S hidrogen sulfurat 

HBr 1,  bromhbidric| HSe - seleniat 

HI  ,, . iodhidric H.Te PR _telurat. 

_ Considerăm deocamdată- aceste combinaţii. Se. vede 

că E, CI, Br, I din punct de vedere al numărului de atomi 

de:H, cari se combină cu un atom de element, sunt 

asemănăloare, căci un atom al lor se combină cu unul
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“de H. Din acest punct de vedere se mai zice că atomul 
de F, cel de CI, etc.. au aceiaşi valoare, căci un atom de metaloid unește la dânsul numai un atom de H. 
„Din contră, un atom din. grupa O, S, Se; Teareo valoare dublă, căci alipește doi atomi de hidrogen. In loc 
„de -cuvântul valoare este întrebuințat altul care are - aceiaşi rădăcină (val), anume valență. - - 

-F, CI, Br, 1 se zic monovalente, au valența. 1. 
„O, S, Se, Te sunt bivalente ori au valența 2. - Atunci N, P, As, Sb, Bi sunt trivalente căci combina- țiile lor cu H au formulele | : | 

NHa - PHa 7 O OAsH,  S5H,  BiH, | amoniac Hidrogen Hidrogen - Hidrogen Hidrogen . ! fosforat  arseniat stibiat  bismutat | + gazos. - îi a NE 
C şi Si sunt tetravalente, CH, metan - 
a aa Si H, monosilan.. 

Valenţa arătată faţă de H se menţine și în .princi- palele combinaţii ale elementelor între dânsele. Așa 
CO, CS, .. “cc, SiF, 

Pentru a putea serie formulele combinațiilor dintre „ metaloide procedăm astfel : la un atom tragem atâtea liniuţe, câte valenţe ăre elementul . a a 
CLS Na ce | 

Dacă voim să arătăm combinaţia carbonului cu clorul - avem . Ea 
— CC. Ai 
— CI 
— CI 

—.U i | _ - e N _ Combinația cu sulful ori oxigenul .. 

=S$ co CZs. 70



E | 89 

Am scris CI în dreptul unei linii, căci Clorul este mono- 
valent ; am scris S și O: în. dreptul a două linii, căci S-- 

şi O sunt bivalente. 

Cum se vede atomii nu se. grupează, pentru! a. forma | 

molecule, - în orice număr, ci numărul atomilor, cari se . 

combină este supus la regula valenţei, care “reprezintă 

mai mult o tendinţă generală și nu o regulă cu caracter 

strict ştiințițic. Așa din C şi O avem nu nuimai combi- 

naţia CO,, care urmează reguli valenţelor, ci și CO; 

ar trebui făcute noi ipoteze cu privire la structura 

“âcestei . combinaţii. La Sulf s'au descris: următoarele 

combinaţii cu Cl: SCl, SC, SCI, și combinaţia SI; 

_cu Fluorul. Chiar la combinaţia O cu EH avem Ha 0. şi 

H202- : 

„Regula Valenţei, trebue complectată, admițând că 

valența unui element este variabilă cu natura corpurilor 

cari se combină şi a împrejurărilor, în. cari se face com- 

binaţia. In variaţia valenţei unui element. întâlnim oare-: 

"= “care regularităţi, pe. cari le vom expune cu ocazia des- 

crierei principalelor elemente. In genere se admite astăzi 

„că. elementele au alte “valenţe faţă de O, decât: acelea 

“constatate în combinaţiile cu H. De exemplu la $ 

“avem SO;, bioxid de sulf, cu S- tetravalent şi SO trioxid 

„de: Sulf cu S hexavalent. 

„Cazurile când molecula este formată dintr un singur” atom. — Deter- 

TMinându-se pondul molecular cu ajutorul formulei i 

M=28.9 d 

s'a. constatat că la -vaporii de Zinc, Mercur, cte., pondul molecular 

este egal cu.pondul atomic. Asta înseamnă că în vaporii acestor metale 

avem molecula formală dinirun alom. "Se exprimă aceasta prin cuvin- 

“tele molecula este monoalomică. La 0, N, H, CI ştim că molecula este 

bialomică. Exemple de molecule mionoatomice mai avem la gazurile 

“nobile. He, Ne, Ar, Kr,. N. Determinări de densități de vapori au a- 

rătat că la Iod avem molecula Ip în vapori, dar dacă temperatura | 

este. foarte. înaltă moleculele - LA “ae Iod se disociază în. atomi ; 

a la =21
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Acelaş lucru la Fa Cl Bra. “Tot aşa la Suli s'au găsil în vapori 
molecule Sg la temperatura joasă, apoi molecule Sg: sg; la 10000. în 
vapoarea de Sul avem Sp: la temperaturi mai inalte” molecula Sa 
se disociază termic în atomi. E 

Interesante lenomene chimice se lcusă de starea atomică an şi 0. 
Stare născândă. Trecem .un curent de IHidrogen gazos prin soluţie 

de permanganat de potasiu (MIRO, K) acidulată cu acid sulfuric. Con- 
slatăm că putem trece multă “reme acest curente fără ca el să aibă 
acţiune asupra permanganatului din soluţie : coloarea violetă rămâne. 

“Să punem însă în această “soluţie acidulată Zinc granulat : Zincul 
este atacat de acidul sulfuric și se degajă mult hidrogen ; operaţia o 
facem înir'un pahar conic. După 20 ori 30 de minute. constatăm că 
permanganatul se decolorează. Neacţia o putem indica în felul urimătur : 

MRO4R + SOH3=MnO,H + 50,RH i 
. ac. permanganie 

Hidrogenul din aparatul Kipp este hidroyen molecular ; el este for- 
“mat din molecule Hp; acest hidrogen nu are acţiune asupra acidului. 
MnO all. In momentul însă când Hidrogenul esă din reacția Zincului 
cu acidul sulfuric, hidrogen în stare n&scândă, el reduce MnO,H astfel : 

- MnoO „H+5H+-S0, Ha== SO AMN + 4H, O 
in soluţie diluată Sulfatul de Mangan SO, Mn, este incolor. Se zice 

că hidrogenul în stare născândă este mai acliv, el reduce mai bine decât” 
Hg. În momentul când ese din combinaţii, Hidrogenul se presintă întâi 
sub formă de atomi şi de aceia este reducălor. Prin urmare acţiunea 
reducătoare a Hidrogenului în Stare născândă se explică prin faptul 
că există atomi de H. Din acesti atomi, mulţi dau imediat Ha. dar - 
alţi atomi iau parte activă “la reducere. Hidrogenul este absorbit 
de Paladiul metalic. S'a dovedit că în acest metal Hidrogenul există 
sub formă atomică ; de aceia Paladiul care a absorbit Hidrogen este 

” întrebuințat ca reducător în multe reacţii. În această- privinţă mai 
amintim o. experienţă : trecând hidrogen . din aparat Iipp (molecule: 
I19) prin o soluție de SO,Cu, nu observăm nimic. Dacă însă se adaogă . 
Paladiu în pulbere, constatăm că se depune Cupru la trecerea Hidro- 
genului. In acest caz “Hp absorbit de paladiu a fost transformat în 
atomi, cari cu SO'Cu dau reacția 

“ 
SOgtu-+2H=S0,H3+-Cu. o 

Pentru ca diteritele corpuri să fie chimicește active este deci nevoe 
să disfacem întâi moleculele în atomi, prin căldură, electricitate, ete. 
ori alte mijloace (cazul Pa € cu Paladiul). 

_Ozona.- Starea | născânidă se arată şi la ozigen. — Am 
ăzut că prin acţiunea disclrcărilor electrice” obscure
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oxigenul se tranformă în ozonă care este un oxidânt 

foarte energic. DL 

Determinându-se pondul molecular al Ozonei s'a găsit 

valoarea 18=—3x 16. Asta însamnă că molecula ozonei 

este 0,; la trecerea discărcărilor obscure avem reacţia 

302=20 

1 

Ozona “se disociază uşor : reacţia care are: loc se poate . 

arăta astfel a 

02,=02+0 

Rezultă molecula Oa şi atomi de Oxigen. Acești atomi 

au acţiune oxidantă - energică, de aceia ozona oxidează 

„mai putenric decât oxigenul molecular (02). 

La formarea ozonci din oxigen se absoarbe energie, care-i dată de 

discărcările electrice. Aşa se formează ozona în cantitate mai mare 

în atmosferă, după discărcări electrice puternice. Tot aşa arderea 

lenlă a fosforului, dă căldură, care servește la trecerea Oxigenului Og 

în ozonă. De-aceia dacă punem întrun: pahar cu apă bastoane de 

Fostor pe jumătate în aer_şi pe jumătate în apă, aerul înconjurător 

miroase puternic a ozonă. Când punem un fir de platină, înroşit prin 

curent electric, în .oxizen lichid; acesta se evaporează brusc; o parte 

din el absorbind căldură dela firul roșu trece în ozonă; de şi tem- 

peratura firului roşu este mare, ozona răcită brusc de aerul lichid, nu 

se disociază, Din contra prin căldură ozona se disociază 

203=30, 

şi din două volume de ozonă rezultă 3 volume de Oxigen, Ozonizarea 

oxigenului se face cu scădere de volum, trecerea de ozonă în oxigen, 

din. contra cu creştere.de volum, De oarece Oxigenul este bivalent, 

în molecula de ozonă avem lanţ închis de 3 atomi de Oxigen. 

„ON 
0_:0. 

„Apă oxigenată. — Analiză a arătat că case desface în apă şi oxigen 

sub acțiunea catalitică a bioxidului de mangan în pulbere, şi anume 

rezultă o moleculă de apă (18 er-) și un atom de oxigen (15 gr.). De- 

terminându:se pondul molecular la apa oxigenată dizolvită în apă, 

prin metoda lui Raoull, s'a găsit că pondul ei molecular este 31. De



aceia formula apei oxigenate este HO. Știind că Oxigenul este 
bivalent, s'a propus pentru apa oxigenată formula 

| O—H . A 
| e 

Avem în molecula ci un lanţ! de doi atomi de Oxigen. Acest lunf 
nu-i stabil. Nici lanţul de atomi, de oxigen din ozonă nu-i stabil. In 
ambele corpuri sc constată tendinţa ca să se disfacă din lanţ uni atom 
de oxigen. Îi . ! ” 
“La ozonă avem atunci - Op=O02+0 

iar la apă oxigenată . . 11202 =H,0+0 N 
Rezultă în ambele cazuri două corpuri stabile 0, şi IlgO şi este pus 
în libertate atomul de Oxigen. De aceia şi apa oxigenată este oxidant 
energic... . - - - : II - 

Din cauză că atât ozon, cât şi TI203 au acţiuni oxidante energice, 
* se explică multe din reacţiile lor comune. Şi ozona şi H203 trec PbS” 

neagră în PbSO, alb, şi acidul sulturos în acid sulfuric, 
* Şi ozona şi H20, pun în libertate iodul din IK în “soluţie. 
"“Adăosgind 11203 la o soluţie de TI2S şi de Baci, în apă se formeazi 

prin oxidare acid sulfuric : ÎN . A 
a  HaS-+403H2=4H,0+-S0,H,. B 
acidul sulfuric format dă cu BaCi, un corp alb insolubil SO;ba, sulfat 
de Bariu = BaCl, + SO0,Hg= SO, Ba 2HC1. | ! 

Și la formarea apei oxigenate se absoarbe energie. De aceia când 
atingem o flacără de Hidrogen deo bucată de ghiaţă pusă într'o cap- 
sulă de porțelan curată, după câtva timp o parte din ghiaţă se to- peşte şi în apă constatăni ca' s'a format apă oxigenată. In acest, caz a avut loc! reacția i ai 

lat Op=1H1302 la temperatura înaltă a flacărei şi prin răcire bruscă, corpul H20, formal 
nu S'a discompus, ci a trecut în soluţie. ” „ | 

Oxigenul pus în libertate din apa oxigenată, poate săse unească cu O din oxizi, ca cel de mercur [gO, ori de Argint Ag20 şi să pună metalele în libertate. In acest caz averm acţiune reducătoare « ei. Tot aşa O din apa oxigenată se uneşte cu O rezultat din MnO,IK şi acid sulturic allători în soluţie : 

3504 Ha2-k-aMnO,K =2S504Mn-+- S0,1p-+3H1,04-50. 
La liecare atom de O din aceşti cinci puşi în libertate se alipeşte un atom de O din apa oxigenată şi rezultă 50, . -» 50+5H1,0,=511,0-+-50, 

“De aceia când punem soluţie ae H202 peste soluție violetă de per- manganat de potasiu şi acid sulturic, Soluția se decolorează, și se dez- voltă: mult oxigen, ” -
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Reacţiile ozonei şi apei oxigenate se datoresc acţiunei 

Ozigenului în stare născândă, adică atomilor O... 

Din dezvoltările de mai sus reținem şi faptul constatat, 

că se pot forma lanţuri (catene) de atomi de oxigen, 
dar că legătura dintre aceşti alomi de oxigen esle slabă; 

combinaţiile (ozona şi FI202) nu sunt stabile, ele disfac. 
ușor un atom de oxigen. 

Fluorul E. Acidul tluorhiric. - 

-In pământ găsim mineralul Fluorina (Cara) şi Crio- 

lita, AL Fe Na, cari conţin Fluor. Se mai găsește și în 

alte minerale (apatită, topaz). Joacă rol în organisme. 

Tratând fluorina cu acid sulfuric. se obţine acid /luor- 

hidric. e i 

* CaFp4+- SO, Ha =2HF-4+SO,Ca | 

Răcind acidul; îl putem condensa și conserva “în 

vase de gutapercă. | i A: 

Acidul fluorhidric. — În stare de vapori la tempera: 

turi joase molecula lui este H,F>; la temperaturi mai 

ridicate HF. Prin răcire molecula FE deci se dublează ; 

asociarea aceasta a moleculelor pentru a forma compuşi 

cu pond molecular dublu, triplu etc. se numeşte poli- 

merizare. 

Acidul fluorhidric lichid ori sub tormă de vapori atacă Silicaţii, De 

aceia are întrebuinţări în laborator. In imdustrie serveşte la gravarea 

sliclei, Se acopere sticla cu o pătură de ceară, dând-o la suprafaţă cu 

ceară (1 părţi) dizolvită în esenţă de terbentină (1 parte). După -eva- 

porarea esenței rămâne pătura de ceară. Cu un vâri ascuţit facem 

figurile voite în această pătură. Placa de sticlă cu partea acoperită 

“cu ceară este pusă pe un vas de plumb în care punem Ca Ta şi acid 

sulfuric. Vaporii de HF atacă sticla în părţile de unde a fost înde- 

părtată ceara, După ce topim ceara prin încălzire uşoară şi 0 ştergem 

cu o cârpă rămâne figura desemnată ; trăsăturile fiind opace suut bine 

vizibile, | , i a Sa 

"Am. fi putut pune HF licid; atacul sticlei are loc, dar trăsăturile 

nu sunt opace. 
”
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In industrie se utilizează acum soluții de lluorură de amoniu HIEN, 

în loc de acid fluorhidric gazos, pentru a avea trăsături vizibile, Când 

este vorba.de a ataca. suprafeţe mai mari de sticlă, se utilizează /luo- 

ruru& de sodiu acidulată cu acid acelic.Aşa se prepară sticla mată. Tot 

cu acid iluorhidric se gravează trăsăturile pe termometre, pe biurete 

şi i pipele gradate.: ! 

Clorul-Cl. E 

Sarea. Sub forină de clorură de Sodiu clorul se găsește 
în apa de mare Și în pământ. Din apa de mare se extrage 
sarea, prin evaporare, în țările calde; în ţările .reci prin 
înghețare se concentrează soluţia.: Concentrarea ultimă 

"se face prin încălzire în căldări. 
Din pământ extracția se face scoţindu- -sese sarea 

“din. mine. In anul precedent am văzut că din galeriile 
inundate “apa sărată este scoasă cu pompele și aruncată 

  

  

        

Lig. 50 - Rig. 51 Fig 52 

pe clăi de spini, crengi, frunze spre a fi concentr ată. 

Cristali sistem cubic, — Clorura de sodiu ctistalizează 
în cubi. | 

Se întâlnesc în natură substanţe cristalizate în forme, 
cari se pot pune în leg gătură cu cubul (fig. 50) Liniile 

- cari unesc mijlocul a două feţe opuse se numesc aze. 
La cub sunt trei axe egale şi perpendiculare. 
Sistemul cubic. — Inlocuind unghiurile solide ale cu- 

bului prin feţe mici egal înclinate pe muchi se obţine 
(fig. 51), unde avem feţe de ale cubului și 8 feţe mici, 
cari înlocuesc cele. 8 unghiuri solide ale cubului. Sub 
forma aceasta avem cristali de alun (piatra acră),
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Dacă Lăem unghiurile solide din ce în ce mai mult. prin 

leţe egal înciinate pe: muchi, ajungem în cele din: urmă. 

la o figură cu 8 feţe, formând două piramide cu baza 

de patrat. Această figură se numește octaedru (fig. 52). 

Se pot obţine: forme şi prin înlocuirea muchilor prin 
feţe. ..- 5 

Cubul se numeşte forma primitivă. Celelalte figuri se 
numesc forme derivate. Ohţinerea for melor derivate se face 

după legea de simetrie: Când o parte. a cubului: sufere 

modificări, aceleaşi modijicări. le suferă. toale părțile sime- 

irice. La cub sunt opt colţuri egale și 12 muchi; înlo- 

cuind un colţ cu o faţă egal înclinată 

pe cele 3 muchii, trebuesc înlocuite 

toate cele 8 colţuri egale. 
Dacă  înlocuim. o muche prin o 

faţă egal înclinată pe cele două muchi, 

fig. 53, trebue să înlocuim -toate cele 

12 muchi prin feţe egale. Când se 

face înlocuirea numai la- jumătate de trig. 53. 

elemente egale, avem forme hemiedrice. | 

Vom vedea că putem avea forme derivate și dintr'o 

prismă dreaptă cu baza de patrat (forma primitivă) 

sau din romboedru etc. 

Forma primitivă, cu toate formele derivate, constitue 

un sisiem cristalin. Din: cub derivă sistemul cubic. 

Acidul clorhidric. — Tratând, sarea cu acid sulfuric 

obţinem un corp gazos, care dă fum când ajunge în aer. 

Acesta este acidul clorhidric gazos HCl. Il putem prinde 

“pe mercur. Este gaz incolor, cu miros înăbușitor. Este 

foarte solubil în apă, ceia ce se poate arăta prin intro- 

ducere de' ghiață sau apă în prubeta în care am prins 

HCl gazos -pe- mercur. Reacţia prin care rezultă este 

CINa+ SO, H=SO,H Na-+-HCL 

In balon se pun fragmente mari de sare, 12 gr. cu 

20 gr. acid sulfuric concentrat. Se încălzeşte cu încetul | 
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Gazul se spală într'un flacon spălător, în care am pus 
apă distilată sau mai bine. soluţie de acid clorhidric din 
comerţ. Când vremi să facem soluţie trecem gazul prin 
mai. multe flacoane . Woulf: Reacţiunea serveşte și la 
prepararea industrială a acidului clorhidric. Aici se poate 
ridica temperatură și avem” atunci și reacția - 

CINa+- SO, HNa=HCI+ SO,Na, 
care dă HCI. De oarece în industrie se prepară cantităţi 
“mari de sulfat de Sodiu SO2Naz, care servește la pre- 
pararea carbonatului. de Sodiu, se vede că rezultă astfel. 

"şi cantităţi mari de HCL, Acesta este dizolvit în apă și 
constituc acidul clorhidric din comerţ. Când este concen- 
trat, acest acid lasă HCI să treacă sub formă de gaz în 

„ atmosferă; gazul HCI condensează vapoarea de apă, dând. fum, In felul acesta se recunoaște acidul con-: 
centrat. îi a RE Da 

„.. Eăperienţă. Dacă 'voim să avem în laborator curent regulat de II 
gazos, îl preparăm: din acidul clorhidric concentrat, pe care îl puneri 

„întrun baon ; lăsăm să cadă peste dânsul acid sulfuric conc. în. pică- 
o : E E Luri, . din o pâlnie cu robi- 

| net; TICI părăseşte soluţia 
şi trece sub formă de gaz. . 

-- Putem prinde gazul prin 

dislocuire de acr,acidul HCI 
fiind mai geru decât aerul, 

Eaperientă.  Solubilita- 
tea THICI. gazos. Prindem 

53 bis) îi punem un: dop. . 

cu un tub; răsturnăn ba- 

. lonul, punând o extremi- 

, este colorată albastru “cu 
Fig. 53 bis turnesol.  Răcind fundul 

, - e „balonului cu ghiaţă, ori eter, o cantitate mică de apă sc urcă prin tubul central în balon şi dizolvă acidul gazos. Presiunea în interior devine mică și apa este arun- cată cu putere în balon; apa care trece în balon.are coloare roşă, 

  

„ gazul întrun balon (fig. „o 

tatea a tubului în apă, care
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Clorul. Prepararea  Clorului. — Intr'un bălon prevăzut 

cu leică și tub adbuctor (fig. 54) se pune bioxid de Man- 

gan și se toarnă acid clorhidric. Incălzind ușor se prinde 
în cilindru Clorul sub formă de gaz verziu. „ 

| MnO2+4HCl=MnCI,+2H.0+Cl, 

In loc de acid clorhidric, . putem pune peste bioxid 
„de Mangan în bucăţi (5 părţi), sare (5 părţi) şi se toarnă 

“acid sulfuric dizolvit în: apă 

(12 părţi acid. sulfuric conc: 

turnat în 6 părți apă). 

  

acidul prin. pâlnie şi se încăl- 

DP zeşte ușor pe bae cu nisip. 

| . Clorul gazos se prinde: prin 

“ dezlocuirea aerului. Se umphu 
câteva vase cu clor. Trebue 

evitată respirarea de clor, căci 

gazul “atacă mucoasele din 
„laringe. Facem acum urmă- 

„ toarele . experienţe cu clor: - 

1. Intr'un prim vas se 
aruncă arsenic. pulverizat. Ce 

se - observă? De asemenea 

Sb, Bi în pulbere. Punând 

fosfor într'o liguriţă de fer și 

- introducând în clor, fosforul 

Fig. se aprinde. o *, 

2. Intrun a acilea se toarnă ceva lichid colorat cu 

lacmus 9 Se scutură. Ce se observă? - 

3. In al treilea vasse pune o floare colorată (de ex. 

un trandafir), ori hârtie. scrisă, şi o foae. tipărită. Ce: se 

observă? ... - 

Din experienţele de mai sus rezultă: 

a) “Că clorul se unește direct cu arsenicul. “Tot așa se: 

__poate. uni cu alte metale. Compuşii formaţi se numesc 

„clor uri, 

  

    

dl ) lă A     

  a 

P. Bogdan — Chimie cl V.—5 

Se toarnă încetul cu încetul |
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b) Clorul distruge materiile colorante. Este întrebuin- 
ţat la înălbirea multor substanţe și la: spălatul rufelor. 

EI atacă substanţele organice. De aceia el distruge bac- 
-teriile şi este. deci un bun desinfectant. 

“Intr'un vas cu clor, introducem o flacără de hidrogen. | 

Constatăm că hidrogenul continuă să ardă în clor; €l 
„se uneşte cu clorul şi dă acid clorhidric gazos, care eșind 

din 'vas produce fum în aer. Acidul clorhidric este 

deci format din Clor și Hidrogen. EI este un corp com- 
pus. Am făcut astie] sinteza acidului clorhidric. 

Sinteza elorurei de sodiu. "Trecem! curent de clor peste o bucăţică 

de Na ce am pusă în bula A a-unui tub (fi 55). Gazul este absorbit - 
în paharul D într'o s0- 

. luţie conc. de Oxid de 

Sodiu. Incălzind cu o 

lampă bula A unde este 
Sodiul, Observăm că la 

un moment dat Sodiul 

"- se aprinde şi arde în clor 

cu o îlacăra vie. In tub 

” şi în B se “strânge 

un corp solid alb. Ușor 

| > „ne convingem că 'este 
Fig. 55. "sare. Am preparat astfel 

sarea ain unirea Clorului cu Sodiul. Sarca este deci Clorură de Sodiu. 

Tot aşa putem combina Cuprul cu Clorul. O banaă de foae de Cupru 
„Dată de vre'un cin. este încălzită într'o flacără şi introdusă repede întrun 
vas cu Clor. Cele două corpuri, (Clorul şi Cuprul), se unesc cu putere , 

„dând Clorură de Cupru. . . 

  

Combinațiile clorului cu alie elemente decât oxigenul 
se numesc cloruri. d 
Avem PCI, triclorură de fosfor, PCI, pentaclorură de P. 
ASC SSC | 

Clorul este solubil în apă. Expunând soluţia de. clor 
la lumină, clorul discompune apa; se formează HCI și 

_se pune în libertate Oxigen | | 
C12+H,0=2 HCI--0



  

 Bromul Br. 
z 

Sub formă de bromuri se găseşte în apa de mare, pre- 
cum. şi în unele izvoare: de ape minerale. De asemenea: 
în unele depozite saline, cum sunt cele de la Stassfurt, 

“Trecând clor gazos peste soluţie de Bromură de potasiu. într'o pru- 

"betă, are loc reacţia + 
CI+BrK=CIK+Br, 

_ Bromul pus în libertate are coloare TOş- „brună. „In loc "de clor. gazos 

putem adăoga apă de clor. - . _ 

_.. Bromul curat este lichid, cu miros greu. Respirat atacă mucoasa 

nazală. Bromul este monovalent ca şi Clorul. 

Combinația Bromului cu H se numește acid brombidric; HBr. „Este 

corp gazos foarte solubil în apă.. PI 

Combinaţiile Br cu metalele se numesc bromuri. Bromura de potasiu. 

> BrK are întrebuinţări în medicină, ca sedativ, adică liniştitor al siste- 

- mului nervos. BrAg este întrebuințată în fotografie. e . 

s 

| o Todul 1, E | 
„.. Se găseşte în apa de mare sub-formă de combinaţii; . 

de acolo este luat de unele alge; combinaţii de iod se | 

- găseesc în ghindura tiroidă a omului și în ficatul 1 unor 

pești. SE 
_ , E 

" Când algele marine sunt arse, cenuşa tor (numită în Normandia Va- 

rechs, iar în Anglia Kelp) conţine iodură, Din aceasta se extrage iodul. 

, -Experientă. Intr'o prubetă punem soluţie de iodură de potasiu; a- 

dăogăm câteva picături. de apă de clor diluată.. Iodul este pus în li- - 

bertate EOK : E 

Agitând cu Sulfură de Carbon, iodul se dizolvă cu o frumoasă co- 

loare violetă... / . 

_ Todul este corp. solid, cristalizat, de' coloare neayră-cenuşie. Pu- 

' nând câţi va cristali de iod într'un balon uscat şi încălzind se con- 

stată că se topeşte la 113%,5 şi prin fierbere se obţin valori de o “frumoasă 

-- coloare violetă. De,aici vine numele iod, lostăhe=violet. Vaporii se 

depun pe părţile reci sub formă de cristali ; deci iodul sublimează, . Are - 

miros displăcut.. Este puţin solubil în apă. Se disulvă în apa cu alcool 

„dând. tinctură de iod; se dizolvă de asemenea în apa cu iodură de po- 

tasiu. Este solubil în 'sultură de" Carbon, eter, etc, Urme de ioq. co- 

„Iorează amidonul în: albastru, Da 

i.
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Cu Hidrogenul formează acidul iodhidric uazos, HI, foarte solubil, 

în apă. Deci iodul este monovalent. 
= . 

Grupa halogenelor. F,.C1,:Br, 1. Pe grecește sarea .se 
numește Zis=hals.' De oarece fluorurele, bromurele, 
iodurele. de sodiu se asamănă mult cu sarea, s'a dat ele- 

| mentelor F, CI, Br, I numele de' halogene, . adică produ-- 
- cătoare de combinaţii analoage cu sarea. 

i ASerândurle i în ordinea ponderilor atomice, avem seria 
* (19), Cl (23), Br (80), I(127). Cu creşterea pondului 
atent variază proprietăţile lor astfel. 

F Cl Br | 
'coloare : “slab » Verde roş-brun. negru 

„9 verde A ia - cenușiu 
Starea fizică gaz gaz lichid solid. 
Legătura | 

- între metale - foarte - puternică mai puţin slabă 
și atomul - puternică” puternică | 
de. Halogen 

Florul gazos trecut peste o clorură, bromură sau iodură, 
pune în libertate CI, Br, 1.; Clorul înlocuește Br și 1; 
Br înlocuește Iodul. ! 

Compuşii clorului 'cu oxigenul. 

„Sunt numeroşi. Amintim : 

CLOH acid hipocloros: :. CGIONa hipoclorit de sodiu 
CIOzII ,, cloros i CIOzAg clorit de argint 
CIO 1, clorie : CIOJI clorat de K. 
CIO; H 0, perelorie . CIO, perelorat de IK. 

Pentru a explica formulele lor luând ca bază valența L pentru Clor, 
ar trebui să admitem lanţuri de atomi de O 

COLI CLO0.0H  .CL.0.0. OH CIO. o. g. Ol 
Am văzut la ozonă şi: apă oxigenată, că lanţurile de atomi de ozi- 

gen nu se pot menţine. Chimiştii au renunţat atunci 1 
riabilă a clorului şi au admis o valanță variabilă. 
Astfel în 

a valența inva-
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acidul ClOH: : Clorul este monovalent: 

” CIOH RR „ trivalent şi 

=0 - 
formula acestui corp ar fi ci —0H 

, . =0._- | A . 

In acid cloric am avea CI=0 cu clor pentavalent şi în acidul 

. —0r1 o 
perclorie am avea 

. =0 . 

a O=tl=0 - o 
NOII aa 

cu clorul heptavaleni (valența 7). 

Cu cât sunt mai mulţi atomi de Oxigen „cu atât combinaţia este 

mai stabilă, Când încălzim CIOzK pentru a prepara O, reacţia se face 

în Țealitate în două faze : - - - 

la o temperatură de vr'o 3700 avem . 

aCIOgK = CIOzIS-+ CR + 0p 

se tormează perclarat, care la 3700 este stabil, nu se discompune. Pentru 

- a-l discompune,. trebue să încălziin percloratul Ja o temperatură mai 

„înaltă. Se știe că pentru a avea reacţia -de preparare “a oxigenului 

la temperatură mai joasă, adăogăm cloratului o cantitate "de MnOg, 

care joacă rol de culalizalor. 

Clorul ca mijloc de decolorare. — Se expun la acţiunea 

clorului numai fibrele de origină vegetală, pânze de în, . 

cânepă, bumbac; iută. Ele se expun umede la acțiunea. 

“ Clorului.. Cerneala este decolorată ; scrierea cu creionul 

ori cea de tipar nu-i decolorată de clor, căci acesta nu | 
atacă cărbunele, care se găsește în creioane, ori cerneala 

de tipar. In spălătoriile mari, se utilizează. clorul gazos 

care ese din bombele cu clor lichid. Alte ori se-pun pân- 

zele în celule: electrolitice la anodă şi se -electrolizează 

o soluţie de clorură de sodiu, 10%, cu plăci de cărbune” 

ca electrozi. In :câteva minute clorul de la Anodă le 

decolorează.. ' 

"Mai înainte se întrebuințau în acest scop soluții, de 

hipoclorit de sodiu (Iau de Labarraquc) şi soluţii de hipo- 

clorit de potasiu. (Eau de Javelle). Foarte de multe ori se 
întrebuinţaeză așa numita clorură de vur, care se e găseşte
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în comerţ. Cu. aceste substanţe ne vom ocupa mai târ- 
„ziu la locul potrivit, | - 

Pondul molecular la soluţii de acid clorhidric, brombidrie ete.: | 

“In stare de gaz molecula acidului clorhidric este sigur ICI; pondul 
molecular este 36,46.. e | - 

Când determinăm însă, prin metoda lui: Raoul, pondul anolecular . 
la HC! în soluţie în apă, constatăm un pond molecular între 18 şi 19 

"adică pe jumătate din cel aflat în stare de gaz. Dar în' acid fiind numai 
câte un atom de clor şi unul de Hidrogen, este imposibil.să avem” mo- 

-lecule rezultate prin diviziunea: atomilor în jumătăţi. Trebue căutată 
o altă explicare. Ea a fost dată de Svante Arrhenius în 1887, 

. . A «a . i 
Formula as po 

- - EM 
„trecută sub forma : . 

"aE 
M=— 

"arată că dacă M este prea mic, trebue căutată cauza în A, care este . 
prea mare. Arrhenius admite că atunci când se dizolvă: HCI gazos în: 
apă, molecula nu rămâne întreagă, ci se disface în două părţi :. în clor 

„Încărcat cu electricitate negativă şi Hidrogen. încărcat cu electricitate 
positivă, Arătăm acest fenomen prin formula :.' 

| | “ HCl=Ht Ci. 
“La HBr, în: soluţie apoasă avem  HBr=H+ Br: 
A LS HISHE pT 

"Atomii încărcaţi cu electricitate au căpătat numele de ioni: ayem 
un ion posiliv şi unul negaliv. - Discompunerea. aceasta se numește diso-: 
ciaţie electrolitică. de oarece componentele rezultate sunt încărcate 'cu ! - electricitate. Ipoteza disociaţiei electrolitice explică multe fapte şi de 
aceia în ştiinţă s'a introdus un capilol nou sub numele de Zeoria diso- - ciaţiei eleciroltice. ” n | a 

Determinările prin metoda lui Racult au arătat că şi soluţiile de" KOH, Na OH cete. sunt disociate electrolitic ; ionii, în acest caz sunt IF, Nat: şi OH— i a „. De asenienea sărurile KCI, Na Br qau' ionii 

Rt Net cpr: 

4 

Teoria aceasta explică numeroase fapte; SE ă a) In soluţie având ioni (încăreaţi .unii pozitiv, alţii negativ), dacă + .



  
a, 

. 

- curentul electric. Din 18 sr. apă (o moleculă ur.) de abea îracţia 
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. punem doi electrozi legaţi de polii unei bacterii elcirice, ionii se mişcă - 

"prin lichid şi. transportă eleclricilalea. Soluţiile de acizi, baze, săruri 

_condue curentul electric.: Ionii încăreaţi pozitiv (Hidrogenul şi metalele) 

"se due la polul negativ sau catoda. Ei se numesc cationi. - 

: Ionii încărcaţi negativ. (oxidrilul OH şi metaloizii C/, Br, 1 ete.) se 

"duc la polul: pozitiv ori anodă. - Pa 

„În soluţii nu avem deci moleculele: întregi, ci' cea mai mare parte 

dis/ăcute în ioni, adică disociaţi electrolitic. Cu cât îracţia 'disociată 

„este mai mare, cu ş atât sunt mai mulţi ioni şi deci soluţiile conduc mai 

bine curentul electric. . Cânductibilitatea pentru electricitate este o 

„urmare « disociaţiei electrolilice, Soluţiile acestor corpuri sunt eleciro- . i 

lite; soluţiile de alcool metilic în apă, de alcool etilic, dextroză; Zaha- 

roază nu au ioni, nu sunt disociate electrolitic şi deci nu conduc curentul 

electric. , 

b) Acizii puternic disoctaţi HCI, HBr et... sunt acizi tari, bazele KOH, 

- NaOH sunt puternic disociale şi sunt baze tari. 

Acidul acetic este disociat în cantitate mică circa 1%; este acid slab, 

„amoniacul în soluţie este bază slabă şi numai o îracţie mică din compu- - 

sul NH„OH este disociat în NHA + şi OH. ii 

_c) Toţii acizii prin disociare dau ionul H+. Putem defini q o soluţie 

acidă în felul următor : o soluţie, în care se: găsesc mulţi i ioni de HF are 

N 

- reacţie acidă. . : - 

-O soluţie în care se găsesc mulţi ioni de ori. este bazică. 

d) Apa. distilată este foarte slab disociată; de aceia ea nu. conduce a 

  

i - 10000000 

: este disociată în H+ şi OH ; apa nu poate avea deci munţi i ioni „de H+ 
şi OH— 

e) Câna într'o soluţie aciaă (cu mulţi at) turnăm c o soluţie bazică * 

„(mulţi i ioni OH— ),. ionii aceştia în apă nu pot rămânea liberi, ci se com- 

"bină dând molecule neutre de apă | 

2 On +Ht == HI20. 

Neutralizarea unui acid cu o bază, constă deci în unirea ionilor de 

'oxidril cu, cei de Hidrogen. - : - 

i Arătăm aceasta în felul următor : 

H+ ACI. + Rt LOR Hp0t +0 

In soluţia neutră mai rămân ionii de Kt şi cl. Se vede că după 

neutralizare anionul acidului Cl” şi Kalionul bazei continuă să ră- - 

"mână mai departe.în apă ca -anion Cl şi Cation K+. Neutralizarea i 

este deci „independentă de anionul acidului şi de Katioriul bazei. 

- - 7
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i Noţiuni de termochimie. - 
. 7 i 

Am văzut.că oxidarea multor corpuri se' face cu 
dezvoltare de 'căldură.. Dizolvirea acidului sulfuric, când 

“îl turnăm în apă, dezvoltă căldură. Combinarea O cu H, 
„Cl cu H, a Br cu H'etc. se face cu dezvoltare - de 
căldură. Reacţiile: chimice cari se fac cu dezvoltare de 
căldură se numesc reacţii exotermice.. Când se face ames- 
tec de sare și shiaţă, ghiaţa se topeşte și se produce 
/rig. Se zice că amestecul de ghiață și 'sare este. 
/rigorifer. e | o 

Reacţii de felul acesta, însoţite de răcire (corpurile 
absorb atunci căldură. de la substanţele înconjurătoare) : 
se numesc endotermice. Formarea ozonei este o reacţie en- 
dolermică; de asemenea formarea apei .oxigenate din 
HO0şi0. ce SE 
„In neutralizarea acizilor tari (HCI, HBr, cu bazele 

„tari KOH, Na OH, avem dezvoltată pentru o moleculă 
gr. de acid și bază aceiaşi cantitate de căldură, oricare 
este acidul tare ori baza tare, de oarece baza neutra- 
lizării este procesul unic | | . a - i OH-+H*=H,O a 
independent de anion şi catiori. | 

In termochimie se studiază legătura. dintre reacţiile 
chimice și căldura dezvoltată ori absorbită. o 

. 

x 

Metaloizii bivalenţi. 

In această grupă avem : O, S, Se, Te. a | Ne-am ocupat de Oxigen. Seleniul şi Telurul numai: le amintim. Ne vom ocupa de Sulf și combinaţiile lui. 

“Suliul. 

"În natură sulful se găsește în stare nativă mai ales în terenurile  vul canice, din Italia, Sicilia, Islanda, Spa-
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nia,. California. "Uneori îl găsim sub formă de cristali 
octaedrici (fig. 56). Uneori colțurile A și B sunt înlocuite “ 

prin câte o faţă. 

A     
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Fig. 56 Ie Fig. 

Cele de mai de multe ori Sultul este amestecat cu 

pământ. > 

Alte ori Sultul se găseşte sub formă de pirilă, Fe Se. 

Extraţia Sultutui nativ. — Lun procedeu primitiv întrebuințat mai 

înainte în Sicilia consta în a separa Sulful de materia străină (gangă) 

prin topire, în grămezi numite culcheroni ori calcuroni. O parte din 

„ Sulf era 'arsă, ca să se “poată topi restul. Se câştiga numai 2/3 din sul- 

ul conţinut în mineral. Şi acum procedeul mai este întrebuințat acolo 

unde este lipsă de combustibil, lemn, cărbune şi'unde este greu de făcut 

drumuri bune pentru transport. Perfecţionările de ardere continuă în 

camere anume zidite, dau rezultate mai Dune ; totuşi se arde mult sulf. 

“Cana există combustibil extracția se face mai raţional punând mine-" 

ralul bogat în sulf în oale de pământ A, A cari sunt puternic încălzite 

(fig. 57. Suitul distilează în alte oale b. 

Aceste metode au tost înlocuite unde s'a putut cu altele mai raţionale, 

„încălzirea cu vapori de apă.(sub presiune de 1—5 atm. >) sau prin apă 

„lichidă fierbinte sub presiune. 

Din pirite extragerea se iace, încălzind piritele în retorte de greziu : 

"sulful este condus în recipiente de fontă, cari conţin apă rece. Ieacţia 

este . Ă 3 teSp=2 DS+IE 035 

Sulful acesta este încă impur. Jiste'sulful brut. 

- Rafinarea Sulfului. — Se încălzeşte sulful brut în retorte cilinărice. 

Vapoarea e este condusă în camere reci, a căror r podea (pardoseală, este
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uşor înclinată. Vapoarea în parte_se depune pe păreţi sub formă de pulbere, constituind Joarea de sulf; iar parte se topeşte formând o pătură lichidă pe“tundul de jos al camerei. De aici sultul lichid este scurs prin “ deschideri polrivile în . rezervoare încălzite, de unde este turnat în - forme ; după răcire sulful în bastoane este dat în comerţ. . Sulful este corp solid, gălbui, fără gust şi miros. Se topeşte pe la 1150, terbe la 1450. încălzit la 1150 dă un lichid mobil, gălbui ; pe la 1600 “coloarea începe a se închide, la 2000 coloarea este brună închisă şi masa aşa de viscoasă, încât vasul poate îi răsturnat, tără ca sulful topit să . se verse. Pe Ia 4000 masa” devine din nou lichidă mobilă, iar la 4450 intră în ferbere, dând vapori bruni roşictici de sulf, Şi în stare solidă “sulful se prezintă sub diferite forme, cari constitue modificaţii allotro- pice ale lui, 2 N aa - Dacă suliul topii „care are temperatura aproape de 4450 îl turnăm în apă rece, cl se transformă într'o masă transparentă, elastică numită „Sulf 1noale. Se prezintă şi în două forme cristaline ; în natură îl găsim . sub formă de oclacdri, (fig. 56); de asemenea 'sub formă de octaedri ". cristalizează din soluţiile lui în Sulfura de Carbon, la temperatura or- dinară. Din soluţiile fierbinţi 'sau din sulf topit cristalizează în prisme cu baza de romb şi cu muchiile înclinate pe bază, aşa cum vom arăta imediat. Pentru d obţine sulf prismatic sub îormă de ace lungi, topim . vr'o 50 gr. Sulf întrun creuzet de argilă, cu un suflai şi apoi îl lăsăm : să se' răcească, până ce prinde la suprafaţă o crustă, prin solidificare. _. Spargem pătura solidă superficială şi vărsăm sultul lichid; pe păreţi se văd prisme lungi ca nişte ace. a ” ÎN Avem mai multe, modificări alotropice a sulfului ; cităm : cristalizat în octacâri ori prisme ; apoi sulful solubil în sulfura.dă carbon, sulful . insolubil în sulfura de carbon (acest din urmă este numit sulf amorf). ” Sultul octacdric are densitatea 2,05 ; se topeşte la 1140; Sulful prisinatic are densitatea 1.98 şi se topeşte la 1202, e ST 

Proprietăți chimice. — Sulful arde în aer și dă bioxid de Sult, SO,, sau anhidridă sulifurdasă. Incălzit se uneşte cu H dând H, S; chiâr la rece H în stare. născândă dă „Ha S cu sulful; experienţa se face turnând acid Clor- hidric: diluat peste un amestec de: pulberi de Fe și $ puse într'o prubetă. 
Incălzind amestec de 7 părţi pulbere de fer şi 4 părţi sulf în pulbere, ele se unesc - cu dezvoltare de căl- dură și lumină şi dau sulfura de fer. Punând strujitură de Cupru și sulf într'un balon sau prubetă şi încălzind, 

* 
+
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cuprul este atacat de vaporii :de sulf ; combinarea lor 

se face cu lumină și căldură ; se obține Sulfură de Cupru 

“Cu,S. Combinaţiile cu metalele se numesc sulfuri. Trecând - 

vapori .de. Sulf peste cărbune: încălzit puternic, 

cele două elemente se unesc și dau sulfură. de cărbune, 

Sulful serveşte la fabricarea cauciucului, - la fabri- 

„carea prafului de puşcă, etc. 
- e 

Sulful se găseşte în materiile albuminoase vegetale 

ori animal6-; de asemenea în esenţa de muștar, de ustu- - 

roi, . a a | 

- Cristali. — Am văzut că'clorura de Sodiu se prezintă 

sub forme de cub; sulful îl avem iarăși sub forme: re- 

 gulate exterioare, octaedri, prisme. Astfel de forme 

geometrice regulate sub. cari se prezintă. corpurile se 

numesc cristali. Dacă rupem 'enstalii, ori îi sfărâmăm, | 

constatăm .că şi în interiorul lor avem așezări regulata 

de- molecule; se zice că interiorul cristalilor prezintă 

struclura cristalină. o a | 

Sunt corpuri cari n'au formă regulată exterioară dar. 

prezintă structură cristalină interioară, cum este: mar- 

“mora ,zahărul.- i Sa 

Există şi corpuri solide, la cari nu vedem nici formă. 

exterioară regulată şi nici interioară, cum este sticla. 

Asemenea. corpuri se numese amorfe: (fără. formă). Am * 

arătat că există o formă alotropică a Sulfului numită - 

sulf amorf, inisolubilă în sulfură de 'carbon. 

„Cunoașterea formelor cristaline este de multă im-- - 

portanță pentru cunoașterea - corpurilor. Studiul crista-. 

“Jilor se face în Cristalografie.  -. .. SE 
, 

Noţiuni de eristalogritiie, — La cub am arătat că în afară de cub 

se întâlnesc. nuimeroase forme cristaline; cari derivă din cub. Am mai 

arătat că totalitatea formelor cari derivă din cub, împreună cu cubul 

formează sistemul cubic cristalin. Cubul este numit forma primilivă. 

Cu ocazia “studiului -Sulfului, cunoaştem şi alte forme de cristali, -: 

"cari derivă fie din prisma cu baza de romb şi cu muchile perpendiculare 

4 
4 

2 Ia . 7
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pe bază, fie din prizma cu baza de.romb , dar cu inuchile oblice după 
o diagonală a rombului de bază. lixistă deci şi alte sisteme cristaliue," 

cari prezintă forme primilive şi derivate. Pa . 

Le vom trece pe scurt în revistă. In cristali moleculele se aşază după 
anumite norme de simetrie faţă de nişte linii numite aze..După mărimea 
şi înclinarea acestor axe avem 6 forme primilive, cari cu cele derivale 
formează G sisteme cristaline. , ” 
"1. Sistemul cubie.—3 axe egale şi perpendiculare între dânsele. Molecu- 
lele aşezate pe feţele cari trec prin extremităţile axelor, perpendicular 

     po 
Fig. 59, 

pe axe, formează un cub fig. 50. In planul hârtiei avem două axe 
"egale şi perpendiculare ab şi cd ; a treia axă, perpendiculară pe celelalte 
două și cuală cu dinsele este cf. Dacă prin extremităţile a,b ne. închi- 
puim două planuri perpendiculare pe axă, obţinem o placă perpendiculară 
pe d. Fixând planuri prin cd şi ef. perpendiculare pe axele respective, 
acestea vor tăia în placă o formă cubică, Am văzut că există forme deri- 
ate ocicedrul. fig, 52, i - - 

2. Sistemul pălratic -— 2 axe bb şi ce euale şi perpendiculare ; a treia 
aa rămânând perpendiculară pe planul celorlalte dou ă este mai lungă 
ori mei scurtă decât eânsele. Prin plânuri duse la extremităţi obţinen: 
ca figură primitivă o prismă cu baza de patrat, uneori lungă, alte ori * scurtă, Uneori ca poate să fie aşa de scurtă, că prisma apare ca o lamă. 

3. Sistemul rombic. —- Axele bb, cc aflate în planul orizontal se numesc 
axe crizonlale. Cele 3 axe rămân perpendiculare, dar sunt neegele. In planul orizontal axele bb, ee dau, prin unirea extremităților un. remb (fig. 59). Prisma cu baza de romb şi cu much i ile paralele axei ea adică cu muchile perpândiculare pe bază, constitue prisma ortorombică (orlo înseamnă drept, perpendicular). AXa er ne-o inchipuim că trece. prin "O și este perpendiculară pe-bb şi ce, deci pe planul lor. Să ne închipuim „Planuri cari trec prin extremilalea e de sus a axei şi prin liniile laterale -
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Be, obţinem o piramidă cu baza de romb, de asupra planului BB, cc. 

Considerând şi piramida de jos, cu baza comună -rombică, am" avea un 

ocluedru solid cu 8 fețe, cu baza de romb. - Ă IE 

Dacă considerăm planurile duse prin extremităţile bb, cc paralel 

cu axa verticală aa şi perpendiculare pe “bb şi cc, obţinem o coloană 

prismatică, care limitată prin feţe duse la extremităţile a,a perpendicular 

pe axa cd, dă naştere la o prismă cu baza: de dreptunghiu. Acesteia . 

- îi corespunde un octaedru cu baza de dreptunghiu. 

Sulful cristalizează în . octaedri aparţinând sistemului ortorombic, 

când îl obținem din soluţii ta temperatură joasă ; tot aşa este şi sulful 

cristalizat găsit în natură. ” - 

4. Sistemul monoclinic, — Axa vrticală aa este înclinată. Incliharea 

se poate [ace fie pe direcţia axei bb ori a axei ce. Când cu este înclinată 

pe 55, axa ce rămâne perpendiculară pe celelalte două. Se zice că aa 

este înclinată în o singură direcţie ; (monoelinic = înclinare în o singură 

direcţie). Tot în o singură direcţie este şi înclinarea numai pe cc; atunci 

bb este perpendiculară pe planul celorlalte două ; figura 60-arată 

înclinarea axei aa pe bb; axa cc ni-o închipuim că. trece prin O 

perpendiculară planului format de aa bb. - - 

- Prisma are baza de romb, dar muchie înclinate în o singură direcție 

“ (după bb, ori cc). La temperatură înaltă, peste 960 avem prisme de sul] 

monoclinie, 
, : 

„ Sunt cristali, în cari cele 3 axe sunt neegale şi mici nu sunt per- 

pendiculare. Sistemul se numeşte (riclinic (înclinare la toate cele 3 axe). 

Forma primitivă este prisma înclinată şi cu raza de paralelogram. : 

G.- Sistemul hexagonal. —in planul orizontal sunt 3 axe egale şi înclie 

nate între dânsele de câte 1200. Forma primitivă este o prismă heza-.. 

gonală. Ca forme derivate apare romboedrul. Se poate lua şi romboedrul * 

ca formă primitivă; prisma hexagonală apare ca formă derivată. Intre 

forme derivate avem şi două piramide hexagonale, unite prin bazele lor. 

Auele. — Din cristalizări obţinem totdeauna corpuri solide terminate 

„cu feţe plane, având unghiuri solide (colţuri) şi diedre (muchi), cari 

esă în «fară. Când doi sau mai mulţi cristali formează grupe, atunci 

se observă şi unghiuri diedre ori unghiuri solide cari intră în masa 

cristalizată. Asocierile' de doi sau mai mulţi cristali, cari se pătrund, 

după anumite norme constitue maclele., Avem macla în cruce a 

Staurolidei (silicat de aluminiu şi fer (fig. 61;. formată din 2 cristali 

ortorombici aşezaţi perpendicular ; cităm macla în formă de lance a gip- 

sului, macla sub formă de 'genunchiu a rutilului CT iO2) a Casiterii ci SnOz. 

Dimorfism. . Polimorfiszm. —- Acelas corp poate să se presinte sub 

două forme cristaline, cum este cazul cu cristalii stabili de Sulf (Su. 

orotorombic şi clinorombic). Fenomenul acesta se nunieşte dimorfism. 

Alte ori pot [i mai multe forme, polimor/ism.
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Isomorţism. — Substanțele cari au aceiaşi compoziţie chimică, a- 

'ceiaşi tormă cristalină şi pot să dea cristali amestecați, conţinând am- 
„bele substanţe, se numesc substanţe isomorje (au aceiaşi formă).! Aşa 

COsCa, COsMg, COgFe, COgMn ' sunt isontorti., 

De asemenea sunt isomorii. 

alunul potasic (piatră acră) (SOg)gAlg.SO4a.24Hp0 
. amoniacal | - (SOg)sAlz.504(NH,a-24FHp0 

m 3.” teriamoniacal (SOg)gFeg:SO(NI34)p21H20 
1“ cromie - (SOp)sCra.S0,Kp.21H0. 

Să facem soluții saturate. din aceşti aluni. Să punem un, cristal de 
alun potasic în soluţia saturată de alun potasic; el creşte. Dacă îl 

  

  
Fig. 60: fig a: 

punem în soluţia saturată de alun cromic, el continuă să crească ; de - 
“data asta se depune pe dânsul alun cromic. Obţinem âşa, după voe, 
cristali amestecați, în cari să intre şi alun feric, potasic, cromic, etc... 

De multe ori, dacă facem:o soluție saturată la o temperatură oare- care și o răcim cu încetul, fără să o agităm, obţinem la o temperatură 
inferioară o: soluţie, care conţine mult mai multă substanţă, . decât cantitatea „corespunzătoare „Saturaţiei. Asemenea soluţii se numesc 
suprasalurale. carte uşor se pot prepara soluţii suprasaturate de sulfat de Sodiu (SO,Na,), de tiosulfat de Sodiu (S203Nap, numit şi hipospifit de sodiu), . 

Dacă într'o “soluţie suprasaturată de Sulfat de Sodiu, aruncăm un crista] mic de sulfat de sodiu, acesta determină cristalizarea bruscă . a Sulfatului care era în exces (mai mult” decât trebue). Cristalul mic serveşte ca o.sămânlă care determină cristalizarea_ Cristalizarea unei soluţii Suprasaturate a unui alun, de exemplu cromic, poate fi deter- minată nu numai de introducerea unui criștal de alun cromic. ci şi a unui cristal a unui alun isomorf, de exemplu alun feric ori potasic ete.
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Tidrogenul sulfurat. 

In cantităţi mari preparăm hidrogen sulfurat punând 

sulfură de fer. într'un aparat  Kipp (flacon Woulf, | 

balon. etc.) Turnăm acid clorhidiic.: Prindem un gaz . 
incolor, cu miros greu. Este ceva solubil î în apă: I putem 
prinde pe apă. i 

-Ne dăm scama de reacţie în felul următor : | 

SFe4-2HCI= =FeCla-+-He S 

„ Proprielăţi. Hidrogenul sulfurat este corp gazos, i inco- : 

lor, cu miros greu, caracteristic. El arde. Se dizolvă în apă. 

Hidrogenul sulfurat există în natură în apele minerale 

numite sulfuroase. El se produce şi în. „putrezirea mate-. 

riilor organice, când au sulf. 

Eaperienţă. fig. 62 Intr'un cilindru de sticlă prindem clor, 

“iar în altul egal: ca, mărime cu'cel - . 25 

dintâi, prindem . Hidrogen sulfurat. OO 7 

Aşezăm cilindrul cu clor peste cel cu 

hidrogen sulfurat și apoi scoatem | ă 

plăcile de sticlă dintre. cele două vase 

“cilindrice. Aşteptăm câteva clipe, 7 
“până ce gazurile se amestecă prin difu- / - <a / 

“ ziune. Pe pereţii de sticlă se -prinde a 

sulf... Indepărtând cilindrii se con- . | ÎN E 

stată că esă un gaz, care dă fum în 

aer şi are reacţiie acidă. 

Fenomenul se explică uşor : ÎI a e 

H,S E 2 CL,=2HC1+S, ie N 
Fie 62. 

  

  

  

    
Clorul se combină cu Hidrogenul și 

dă acid clorhidric, iar sulful se depune. Se. dovedeşte din 

nou că hidrogenul sulfurat este compus din sulf și hidrogen. 

Clorul distruge. astfel mirosul greu de hidrogen _sul- 

furat. EI distruge și alte mirosuri grele. De 'aceia clorul 

este. întrebuințat la desintectare. „7 /
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Prin acţiunea Clorului am pus, în experienţa de mai 

înainte, în libertate Sulful din Hidrogen sulfurat. Putem 

„pune în libertate și Hidrogenul, trecând un curent de 

hidrogen sulfurat (spălat prin apă şi uscat prin acid 

sulfuric) peste sir ujilură de Cupru încălzită pusă în tubul 

ar? Atat în ie. 63. In cilindru prindem la a început, când în- 

  

  

        

  

  

-călzim, pidrogen, căci sulful. se uneşte cu cuprul, dând - 
sulfură de cupru neagră. Putem aprinde hidrogenul care 

„ese la capătul tubului. după ce înlocuim dopul cu tub 
“ abductor cu un dop cu tub subţiat. 

- Dacă Xăsăm să treacă curentul gazos, însă întrerupem 
încălzirea, tubului la urmă avem flacăra de hidrogen sul- 
furat, căci la rece cuprul nu mai descompune hidrogenul 
sulfurat. Putem scri deci: 

Ha „S+Cu=SCu-H, 
C omposiția în volume a 195. — Dacă prindem pe mercur r HaS gazos 

într'un tub îndoit, şi dacă ittroducem în „partea mai largă o bucăţică 
de Staniu, apoi încălzim. vr'o 20 de minute, constatăm că gazul este 
discompus conform reacţici 

H9S+Sn=Sns * + 
Sultură de Staniu Hidrogen. 

Constatăm că reacţia are loc fără schimbare de volum, ceia ce e 
natural, căci dintr'o moleculă de H9S gazos, rezultă tot o moleculă ! 
de „Ha: : conform lepei lui Arogadro: acestea au acelaş volum Fig, 64, 

« 

. - NE
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"Metoda aceasta se poate întrebuința. și la acidul clorhidric gazos. . - 

De. data asta avem , i. : 

a 2HCI+ Sn= SnClp + Ha 
| | Clorura Stanoară: | 

"Din două molecule HC! gazos, obţinem numai o moleculă Fo, adică: 

volumul se reduce la jumătate. “ ” - i 

Hidrogenul sulfurat este otrăvitor. 

Aer care: conţine 1 parte H9S la 1500 

părţi de aer ucide .o pasăre; în ptopor-" 

ţia de 1 la 800 ucide un câne şi îla 

.-200 ucide un cal. o : 

Umed este oxidat de oxigenul din 

aer HpS+0=H30+S; de 'aceia din 

apele minerale sulfuroase se depune Sulf 

albicios. In contact cu corpurile poroase 

suliul este oxidat şi! trecut în acid 7 

sulfuric. + o a 

    

Fig. 64 

 HpS-k20p= Oak! 

“In staţiunile de ape. minerale sulfuroase, pânzele cari sunt muele 

in ape joacă rol de corpuri.poroase : acidul sulfuric produs atacă pân- 

zele: ” o : 

Bioxidul -de Suli SO , 

Se produce când ardem suli în aer ori oxigen, In labo= 

rator se încălzește strujitură de Cupru: cu acid sulfuric 

“într'un balon, prevăzut cu tub abductor, pentru a putea 

prinde gazul pe mercur. „Reacţia care are loc poate îi 

redată astfel: | - A a. 

„Cu4-SO,Ha=Cu0+S0H, - 

Cuprul reduce acidul sulfuric, luându-i oxigen şi dând naştere la 

acid sulfuros, SOgH,, care nu-i stabil, ci 'se disface conform cu reacţia 

SOgHp= 507 + H20 - 

- In acelaş timp oxidul CuO cu SOAHI, dă SO,tu şi apă. 

- SOpHaCu0 = SOgCu-tH30. - | 

Intr”o singură formulă avem, 

2S04Hp + Cu = SOgGu-ta1190 + SOz 

P. Bogdan — Chimie cl. V. —3 - , - E 8



Gazul S0, se. prinde pe mercur fina foarte. solubil 
în apă.. Trecându-l- prin mai multe flacoane cu apă 
obţinem soluție de acid sulfuros. 

Este: gaz incolor, de miros înăbuşitor. Trecut prin- 
tun tub în U prevăzut cu robinete și răcit în sare şi 
ghiaţă poate îi lichefiat. aa 

" Soluţia în apă conţine acid sulfuros, 30, Ha. o 
"Fratându-l cu OH avem suljiți. şi anume; aa 

SOgHK: sulfit acid de K sau bisulfit de K 
S0aKe sulfit neutru de potasiu. 

- Acidul sa produs la dizolvire conform reacției 
, SOz+H20= SOgH, , 

_ Invers, acidul sulfuras se discompune după reacţia 
a SOgH3 = S02-+H30 

Din cauză că SO, se obţine din SOzH, prin eliminarea urei molecule de apă, s'a dat bioxidului -de Sulf şi numele de anhidridă sulfuroasă (anhidridă = fără. apă).. Foarte. de. multe ori vom întâlni corpuri cu dublă numire :: ozid şi - biozid, dar şi anhidridă: : 
CO, bioxid de Carbon, anhidriaă carbonică 
503 trioxid, de Sult, anhidrida sulfurică. 

Anhidridele trec cu apa în acizii corespunzători : . 
CO+Hp0=CO3H, acid carbonic 
S03+H, 0O= Son, '»;  sulfurie , , | , 
S03+H,0= SOsH „ . sulfuros. 7 

Eaperienţă, O reacțiune care merită a fi arătată. este acea a bi- * oxidului de “Sulf SO umed, cu H 2$..Un cilindru plin cu H,S. gazos | umed se pune peste alt cilindru egal plin cu so, umed. Când se scoate placa, "care disparte gazurile, acestea. se amestică şi se depune Sul 
S02-+-2H,5= =2H120+4+-35.. 

Aşa se cxplică formarea depozitelor de Suit din natură. 

Acţiunea decălorantă a. biozidului de sulf, — Punem 6 floare colorată, trandafir, violete întrun cilindru cu „SO; ori în soluție de SO, în. apă : Ele sunt decolorate. „Colorantul nu-i distrus, cum cra în cazul decolorării cu” clor; în adevăr, punând floarea decolorată “în soluție de acid sulfuric, 'coloarea reapare, Mătasa, lâna, paele se decolorează cu bioxid. .de sulf, nu cu clor, care le atacă. 

4 -. 

2
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* Trioxid de Suit, Anhidridă sulturică, S03. — Oxigenul Iuat dela un 

gazometru este uscat prin tuburi cu acid sulfuric”; apoi este adus la 

un. flacon Woulf cu trei tubuluri, la tubulura A ; la B. aducem SO 

preparat întrun balon şi uscat ; gazurile se usucă încă în flacon, fiind 

trecute prin acidul sulfuric conc: conținut în flaconul Woulf. (îig. 65) 

sc aranjază curentul de oxigen “aşa ca la o bulă de Oxigen care trece 

prin acidul din C, să avem 2 bule de gaz S0,. Gazurile amestecate 
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Fig. 65 a 

sunt aduse peste asbest platinat pus în tubul D, pe care-l încălzim * 

Ea capătul acestuia esă un fum: acesta este SOg. Dacă legăm D de 

un recipient răcit, în acesta se condensează S9% splid. Figura de sus 

este'o variantă a aparatului. 

Anhidrida sulturică este un “corp alb, cristalizat în prisme strălu- 

citoare.: Este foarte avidă de apă ; ;. expusă la acer condensează va- 

„poare de apă, dând fum. Aruncată în apă se dizolvă “producând, un 

vuet ca acel'ce-l face un fer roşu pus în apă. “In aceste condiţii că se . 

i combină « cu apa dând ac. sulfuric. 

SOg--110p= 50, 
7. 

Procedeul acesta "de „preparare a trioxidului din. SO, 

şi: "Oa sub influența asbestului platinat încălzit se nu- 

- . 
7 - - [ied
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meşte procedeul contactului. Asbestul platinat joacă rol 
de catalizator: E | mi 

“Acid suliurie, 

Se cunoștea prin sec. IX; prin sec..13-lea era cunoscut 
„sub numele de spirt de vitriol roman. 1 s'a spus mai târziu 
uleiu (oloiu) de vitriol, nume care amintește starea lui de 
lichid oleios' și în acelaș timp faptul că. se extrăgea din 
vitriol verde (sulfat feros, calacan). “ 

De sute de ani se obţine sulfatul feros SO4Fe.7H,O prin oxidarea 
piritelor -(Sulfuri de fer). în acest scop piritele erau adunate în sră- 
mezi, udate cu apă și lăsate la acţiunea oxidantă a aerului ; după 

„„„.Nreme îndelungată se extrăgeau cu apă atât sulfatul feros cât şi sul- 
fatul de Cupru (rezultat din sulturile de cupru amestecate cu cele de fer). 
Prin cristalizări se. separau Sulfatul de Cupru şi cel feros. Ă 

“ Incălzind sulfatul feros în acr, el este oxidat și trecut în sulfat 

4SO,ke+20+-2Hp0=FeSOJ(0H) 
Dacă acesta este încălzit puternic, are loc reacţia 

A FeSO,(0[H)= 21:60 +250,11,+2S03 
Ca experienţă de curs se poate face încălzirea, cu sutiaiul, într'un 

creuset de porțelan, în care am pus sulfatul feric hidratat ; pentru a , conduce trioxidul se potriveşte peste creuset un cap de pipă (lulea) 
din argilă. Din coada pipei ese fum abundent, de SO şi SO,H,. Conducâna fumul cu vaporii într'un balonaş, se condensează un lichid 
care dă fum în aer: acesta este acidul sulfuric [umant de Nordhausen, 

„de oarece se prepara în felul acesta lu Nordhausen în Sazoniu, 

Pe la 1746 erau fabrici de acid sulfuric în Anglia. 
- Astăzi se prepară în industrie în mari cantităţi prin două procedee : 1. procedeul camerilor de plumb ; 2. procedeul - contactului, - i Procedeul camerilor de plumb fig. 66.— Pentru a înțelege procedeul, facem următoarea experienţă : întrun cilindru. care conţine soluție de acid sulfuros se toarnă acid azotic și ceva soluţie de Clorură. de Bariu ; se formează :



N 

un precipitat alb insolubil în acid azotic; acesta-i sulfat 
de Bariu. Acidul azotic a oxidat acidul sulfuros SOE, 
transformându-l în acid sulfuric; acesta cu BaCI, reac- 

„ționează conform formulei. ” 

“SO, Ba1p=5 0ppar-2HCI 

“Trecerea SO, în SOjHa se face şi prin. oxizii azotului : la combina- 

ţiile azotului vom arăta reacţiile cari au loc între acidul azotic şi bioxi- 

dul de Sulf din soluţie. Aici ne mărginim a arăta că oxidarea SO 

se face în industrie în camere căptușite cu plumb. Piritele sunt arse în 

  

a Fig. 66 . , 

aer şi SOg este trecut cu aer.mai întâi într un turn, numit Turnul 

dui Glover. Acesta este căptușit în interior cu cărămizi silicioase în in- 

terior se pun pietre mari de Silex şi. Cocs. In turn curge acid sulfuric 

cu multă apă şi care are în disoluţile combinaţiile oxigenate ale azo- 

tului, cari vor servi la oxidarea SOo şi pe 'cari le vom numi vapori ni- 

troşi. Gazurile fierbinţi intră pe la partea inferioară, acidul rece curge 

de sus în jos; în aceste condiţii acidul se încălzeşte, luând-căldură dela 

pazuri şi apa din cl se eCaporează ; acidul deci se concentrează ; ga- 

zurile se răcesc ; vapori nilroşi părăsesc soluţia şi un amestic gazos de 

” SOp, vapori nitroşi, vapori de apă, acr tree în camerile de plumb unde 

are! loc oxidarea SO, şi trecerea ei cu apa şi Oxigenul dela "vaporii 

. nitroşi în acid sulfuric. Pentru ca vaporii nitroşi oxidanţi să nu se 

. piardă, gazurile sunt conduse în turnul dela urmă, numit turnul lui 

Gay-Lussac. In acesta curge de sus în jos acid sulfuric, care dizolvă 

vaporii nitroşi. De aici acidul cu vaporii nitroşi este condus în turnul 

lui Gay-L.ussac, pentru a reîncepe operaţiile de oxidare. , 

“Acidul din camerile de plumb are apă. EI trebue concentrat. Astăzi 

se evită pe cât se poate această operaţie costisitoare și concentrarea
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__s6 face, aducând în acest acid “trioxid. de “Sulf, cât trebue, ca să se 
- combine cu toată apa din. acid şi să o transforme în acid sulfuric. 

2. Procedeul contactului. — S6 „bazează . pe proprie- 
“tatea ce.o are SO, ca trecut împreună cu aer peste as- 
best platinat, să se combine cu oxigenul şi să dee S0,. 
Fumul format de SO; este condus î în vase cu acid sulfuric - 
care are apă. -. : : , 

Dacă conducem so, î în acid sulfuric e concentrat, trio- 
xidul se dizolvă şi dă acid sulfuric Jumant. . a 

Prin procedeul contactului avem acid suiturie curat, fără Arsenie, | 
In adevăr, procedeul acesta poate îi întrebuințat numai cu SO, curăţit 

de combinaţiile arsenicului, - 

Din industrie avem : acid sulfuric concentrat de for- 
mula SO,H,, acid sulfuric fumant și acid sulfuric cu apă. 

Acid sulfuric concentrat. — Acidul sulfuric :conc. este 
un lichid oleios, fără miros, „când este” curat - Şi fără, 
coloare. - - 

Ss 

Eaperienţa, 1. Intr”o capsulă de porţelan se toarnă:10 cmc. apă; 
40 cine. de acid sulfuric se toarnă cu încetul peste apă, agitând cu o 
baghetă, Când punem un termometru se constată că A remperatura s "a 
ridicat cu miult peste 1000. 

Se repetă experienţa într'o .prubetă, reducând cantitatea de apă 
la vr 6 2 cm.e. şi pe cea de acid sulfuric la vr'o 5 cmc. Cu mâna con- 
statăm. că lichidul s a încălzit puternic. : 

Dacă am turna picătură . cu picătură apă peste acid sulfuric con- 
centrat, căldura dezvoltată ar putea evapora picăturile de apă; be-. 
șicele de vapori rezultate s'ar dilata, aruncând acidul în toate părţile. 
„De aceia se recomandă să se toarne acid în apă şi nu apa în acid. 

„2. O baghetă de lemn este înmuiată în acid. sulfuric concentrat. 
Lemnul devine negru prin carbonizare. . i A | 3. Intrun' pahar cu soluţie: caldă şi cât mai concentrată de zahăr 
În apă, se toarnă cu încetul acid sulfuric concentrat, "Din soluţie se 
separă o masă voluminoasă de cărbune, Acidul sulfuric atacă deci ma-. 
teriile organice, înegrindu-le. EI .este foarte avid de apă. Absoarbe 
apa din aer şi din gazuri. De accea serveşte la uscarea gazurilor. Dacă 
ar cădea picături de acid sulfurie concentrat pe corpul nostru, el ar 
ataca pielea, distrugâna- -o şi producând răni.
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"Dacă în acid sulfuric concentrat cade colb, (praf) acesta încetul cu * 

încetul este carbonizat, iar acidul capătă coloare din ce în ce mai 

închisă. Acidul suituric este una din substanţele cele mai importante 

“pentru technică şi laborator. , ” 

Ezperienţă. In două prubete punem acid! sulfuric amestecat cu apă 

(diluat). Intr'o prubetă punem:o bandă de magneziu, făcută ghem. 

In cealaltă punem -zine granulat. Din ambele se dezvoltă  /fidrogen. 

i Evaporând în două capsule de porțelan, soluţiile obţinute căpătăm 

cristali de sulfat de Magneziu şi Sulfat de zinc: O sare rezultă dar: 

€) sau din acţiunea unui acid asupra unui oxid: sau - 

5) din acţiunea unui metal asupra unui acid. Metalul, pentru : a forma 

“ “sarea, înlocueşte hidrogenul din acid. In acelaş îcl a reacţionat . Zincul 

cu acid clorhidric, şi Cuprul cu hidrogen sulfurat. De aceia €lorura 

de Zinc, sulfura de cupru potfi considerate cu săruri. 

Cu 'metalele monovalente acidul sulfuric formează 

SO,HI sălfat acid de K, bisulat de E, sulfat 
monopotasic. .- 

SO,IK; sulfat neutru de K, sulfat pipotasic. Sulfaţii : 

„neutri sunt stabili la încălzire. Incălzind însă un sulfat! 

"acid el: pierde apă, conform, reacției 

2 SO0,HIt= = H30 + Sz0nle 

_ Prin “anhidrizarea” a două molecule“ 'de bisulfat se . 

„obţine: sarea acidului pirosulfuric, S2O„Ha. Nici „pir 

sulfatul nu-i stabil la încălzire mai puternică, căci el 

pune în libertate “SO, și 'se transformă în sulfat stabil 

S20, K 2 S03+S0K=, 
« : ei E ! 

- Reacţia aceasta. servește. chiar la prepararea trioxi- 

| „dului de Suli SO,. N _ 

+ Când avem -SO,H, în soluţie” şi-l tratăm cu sol. Ba Cl 

“se „precipită SO, Ba insolubil în apă acidulată. - 

S0,H--BaClz= 'S0,Ba+2 HCL 

Reacţia, aceasta este caracleristică şi pentru sulfați. 

De . Ie | -
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Exerciţii 1. Turnăny apă de clor peste Sol. SOgH,. Are loc reacţia 
SOH 2FH20 + = 2HCI+ SOHa. 

„ ezenta SO,H, se arată cu BaCla. . 
„ Ce vezultă din SO sHp şi 1? 

SOgEIz-+ Ia-+- H30=:21H1 +50, 
3. So,H, + Ozonă - SO, 

. 7 

SOgH3+-I120p =>! SOgti, 
4, Soluţia SOzH, peste soluţie 3 MnO,K+H, SO, în apă.” 

2Mn0, KE -F3SOHp= =2 SOgMn-+ SO, +31, 0+g0. 
" Oxigenul transformă SO3H, în SOH; Și soluția de permanganut 

este decolorată. . i : E | pie 

“Acidul sulfuric diluat se obține turnând SO,H2 conc. 
în apă “(nu invers). ' 

| Acidul sulfuric “umani — Este. acid sultarie concen-. 
“trat în care am dizolvit S0;. Pe vremuri acest acid se 
prepara prin distilarea sulfatului feros, încălzit prealabil 
în aer. Se numea acid sulfuric de Nordhausen. Din 
încălzirea acidului fumant se poate obţine S0.. 

Valenta Sul/utui. — In Ha S el este bivalent, Iu s0, sutul are valența 
1, în SOg valența 6. Aici valența variază după numerite pereche, 24,6. 

Avem aşa dar 
- 

Ss 70 520 i , *=0O | 

| 0 Zo —0H.. 
si” S=0 | 0 o SO, | | —0H . | Tour —0H 

Ac. Sulfuros i acid sulfuric . 

- Pentru acidul sulfuros, în unele reacţii, se admite lormula asimetrică 
| —H | 

ş=9 S-o 

-—0H.



„experiemntale, cari au condus la descoperire 

“Pentru acid pirosulturic avem 

—0H 2 —0H | | 

So, „i So, , 

—ou SIi20+ „70 i i 

„SO o so, - E 

m „—OH | “on, ac. pirosuifurie. 

, | ME: PALOIZI. TRIVALENȚI 

N, P, As, Sb, Bi; B. Cei dintâi cinci formează o fa- 

milie naturală, căci. se asamănă” prin proprietăţile | lor. 

Borul. B ocupă un loc aparte. 

RE Azotul. 

Am văzut că poate îi izolat din atmosferă, combi- - 

nând oxigenul cu . diferite substanțe ca P, H, Fe, Cu, 

Hg, acid Birogalie şi KOH. Din aer lichid prin distilare | 

fracționată se separă azotul de Oxigen. Acest azot se 

numeşte; 'azol almosferic. La 0% şi 760 mm presiune un 

„litru de azot atmosferic . cântărește 1, 2572 gr. 

Azot pur. — Din încălzirea azotitului de amoniu. avem 

azoi pur 
NOz NEL,=2H, O+N, 

"De asemenea rezultă azol curat din numeroase reacţii 

ale combinațiilor organice. _ | 

La 0% și 760 mn un „litru de azot curat cântărește 

1,2521. 

„ Deosebirea de greutate, . care, se arată la'zecimala a reia. a făcut 

cum știm pe Lord Rayleigh şi W. Ramsay să întreprindă cercetări 

a Argonului. Descoperirea 

aceasta constitue „lrium/ul decimalei a lreia”. 

La temperatura ordinară moleculele azotului sunt biatomice, Na: 

u greu.în reacţiuni chimice. Na este azotul inert. Sul 
Acest azot intră c 

la „presiune is azotul devine activ, 
intluenţa discărcărilor electrice,
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intrând uşor în combinaţiuni cu alte elemente. Tot aşa la temperatură 
înaltă. Căldura şi descărcările electrice disociază moleculele N, în atomi. - 

tura de Magneziu, de bor, Siliciu. NE | Se 
Azotul din atmosferă este fixat de terenurile agricole și plante sub formă de combinaţii ; intervin în această trecere a azotului în combinaţii 

N: atomii N se combină ușor cu alte elemente, formând, azoturi :. azo- 

„organisme microscopice, cari, se dezvoltă fie în -sol (teren), cum sunt . algele verzi, fie pe rădăcinile unor leyuiminoase. 
"- Azotul dă naştere la numeroase combinaţii. Cu H formează amoniacul NHg. Cu oxigenul formează numeroși Oxizi, a căror numire o dăm aici 

+ N30 . -. protoxid de azot sau oxid azotos- 
NO „bioxid de azot n» azotic N30, | trioxid, i » anhiaridă azotoasă! NO 29 | ciroza de azot__ 
242 peroxid de azoi NO, a N30; „Pentaoxid de azot sau anhidridă azotică 
NO, N anhidridă perazolică, | E 

Combinația cea mai importantă a azotului cu O şi H este acidul azotic NOJH.: . . = pr 

ă Amoniacul. NHa | Ni 

pulberulant, care se prepară în cantităţi mari în uzinele de gaz aerian, produs prin distilarea huilei, gaz care servește la himinat. | i | Ia Ezperienţă. Dacă amestecăm 'țipirig cu Oxid, cum ar fi . varul (ori oxid de sodiu, de potasiu etc.) într'o prubetă. și încălzim, constatăm că se dezvoltă un corp gazos cu miros înțepător şi pătrunzător care înalbăstreşte hârtia roşie de turnesol. Acest gaz se numește amoniac. E are reacție alcalină ori bazică. Dacă apropiem de gura unei ! prubete din care ese - amoniacul, o baghetă de “sticlă. muiată în “soluție concentrată . de acid clorhidric, se vede că se formează un fum alb. Tot așa dacă de gura - prubetei apropiem deschiderea unui flacon cu . acid 

„In comerţ se vinde sub numele de ţipirig un corp alb; 

„clorhidric conc., : vedem. acelaș fum. _ S'a constataţ că: fumul format este fipirig. NH3+HCI=NHB,CI, Țipirigul - 
S
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este 'deci format din amoniac și acid clorhidric. I se mai 

“spune şi clorură de amoniu ; formula NH,Cl. - 

Prepararea amoniacului. — Aparatul format. dintr'un 

baloi şi flacoane spălătoare, servește la prepararea unci 

soluţii de amoniac. Reacţia este: 

2NH,CI+Ca(0H),=2H20A4+-CaClz4+-2NH3 . 
„- 

-In balon punem un amestec. de 100 gr. var stins şi 50 gr. ţipirig. In- 

călzim pe o bac de -nisip. Gazul,. trecând prin. îlacoanele spălătoare, 

se dizolvă şi căpătăm soluţie de uimoniac. Distăcând ilacoanele cu soluţie, 

“prindem gazul sau pe mercur sau, mai bine, prin dislocuirea aerului, 

De oarece gazul este mai. uşor decât acrul, îl conducem Într'un cilindru 

uscat ţinut cu gura în jos, cum arată figura 67... Umplem mai mulţi 

cilindri cu- gaz amoniac... a | Pi 

Proprietăţi. Amoniacul este gaz incolor, cu miros înţe- - 

pător. caracteristic. Este foarte solubil în apă. 

introducem 
Ezperieată. Prindem gazul pe mercur, într'o.prubetă şi 

o bucăţică de ghiaţă. Gazul se dizolvă în apa lichidă de Ja suprafaţa 

   
Fig. 67. Fig, 68 | 

„gheţei şi mercurul . se ridică în sus. Dacă voim să introducem apă 

lichidă în prubetă, trebue “să lucrăm cu atenţiune, căci mercurul 

- este aruncat în. sus cu atâta putere, încât poate sparge prubeta. Se
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poate face experienţa şi alttel. "Umplem un flacon cu amoniac guZos- 
II astupăm repede cu un dop, prin care trece uri tub subţiat la capăt. 
fig. 68. Unul din capetele subţiete este închis. Punem capătul sub închis 
upă colorată în roş prin turnesol cucă teva picături de acid. Rupem apoi 
văâriul cu un clește;cu un burete ținut în apă cu shiaţă răcim fundul 
al Maconului. Mai putem face răcirea, lăsând să cadă câteva picături de 
eter pe acest fund. Imediat apa” se ridică în sus şi dizolvind gazul 
se produce o scădere de presiune așa de mare, încit apa țâşneşte sub 
forma unui joc de apă. Coloarea soluţiei se schimbă. 'Ainoniacul are 
reacţie alcalină, i | | 

Amoniacul nu arde în aer și nici nu întreţine arderea. Ne convingem 
despre aceasta apropiind o flacără de gura unei prubete umplută cu -- amoniac pazos, E i 

Incălzind soluţia de amoniac,. gazul părăseşte soluţia: 
Gazul răcit şi supus.la presiune se preface în lichid. Dacă 
scade presiunea, lichidul ferbe dând amoniac gazos. 
„Ferberea amoniacului lichid se face cu absorbţie de 
căldură. o a 

” + . . ” . N Proprietălile de mai sus uu. fost utilizate de Carre, pentru a face ISA . Na . 
2 5 PR - 0 maşină care să solidilice apa. A , | ” - - . - x. ze Tr NI , - Este o maşină de. răcit. Figura 

„alăturată 69 arată maşina lui 
"Carre. Im, A se pune soluţia de 

" amoniac şi se încălzeşte, pe când 
vasul B este pus în apă rece, 
Gazul esă din soluţia A şi dă 
lichid în-B. Punem apoi partea . 
A În vasul cu apă rece- În apa 
rece gazul se dizolvă puternic: 
lichidul din B întră în fierbere | 
şi spaliul D este puternice răcit. 

> în D punem corpurile cari urmează 
a fi supuse unei răciri mari. Dacă 

      
          

  

E ACE CODRIN 

Vig. 69. | in D punem o prubetă cu apă, 
ă a după câtva tip apa îngheaţă. | 

Experienţă. Se umple un cilindru cu amoniac gazos 
Şi un alt cilindru, tot așa de mare, cu acid clorhidric gazos. Se aşază ambele vase unul peste altul gură la gură și se scoate placa. de sticlă. Cilindrele se umplu cu | un Îum alb, care-i lipirigul. Combinarea celor două
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substanţe gazoase dă naştere la un corp solid, solubil 

în apă şi de reacție neutră. 

a | HCI--NH,=NH,CI 
Dacă neutralizăm o soluţie de amoniac cu o soluţie 

_de acid clorhidric și dacă evaporim pe bae mariană so- . 
luţia neutralizată, obţinem din nou fipirig în stare solidă. 

- Tot! aşa după neutralizarea unei soluţii de amoniac 

cu soluţie de acid sulfuric, căpătăm prin evaporare o 

substanță solidă. Substanțele astfel căpătate sunt săruri. 
Din acid 'clorhidric și amoniac obţinem clorura de amo- 
niu, sau ţipirig;. din acid suliuric și amoniac obţinem. 

sulfat: de amoniu. S'a preparat tot aşa azolat de amoniu, 

etc. Spre deosebire de neutralizarea KOH-+HCI, - când 
-rezultă -o sare KCI și apă, aici avem numai formare de 

sare, fără apă. , 

„Compoziţia amoniacului 

Bzperienla. Intr'o prubetă se pune un amestec de 3 gr. hidroxid 

de potasiu şi 20 gr. pulbere de fier, cari au fost bine amestecate într'o 

piuliţă de porțelan. Incălzim prubeta şi constatăm că se degajă din 

ca Hidrogen. : 

Experienţa II. Intro o piuliţă se amestecă bine 10 sr. pulbere de fier 

cu 1 gr.,de azotat de potasiu uscal. Amestecul îl punem într'o pru- 

betă şi încălzim,, Gazul dezvoltat nu întreţine arderea; este azol. 

Experienţa II]. Se fac acum la un loc cele două experienţe. Intr'o 

piuliță se amestecă bine -10 gr. pulbere de fer, 3 gr. hidroxid de potasiu 

şi 1 gr. azotat de potasiu uscat. Amestecul pus într'o prubetă, prin 

„încălzire dă amoniac gazos, pe care-l recunoaştem şi după miros şi după 

reacţia cu hârtia roşie de turnesol, ori cu soluţie concentrată de acid 

„clorhidric pusă pe un baston de sticlă. 

Amoniacul este deci iormat din Hidrogen şi azot. Compoziţia aceasta “ 

'sa putut arăta și în alt mod. Ne servim pentru aceasta de un 

eudiorhelru, (fig. 70), este format. dintr'un. tub de sticlă, în cari 

sunt topite două. fire de platină. “11 umplem cu mercur, îl răs- 

turnăm pe o. cuvă cu mercur şi introducem în tub un amestec 

de azot şi hidrogen. “Trecem apoi scântei electrice de la o bobină de 

inducţie Ruhmkorj|. Se constată că din unirea celor două: gazuri se 

: tormează amoniac.. Dacă, din contră, introducem. în cudiometru aimno-
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niac gazos, prin trecerea scânteielor electrice volunul creşte şi în gar 
avem acum hidrogen şi azot. : Me De | 

De .oarece amoniacul are hidrogen, putem să încercăm să-l arde 

  
  

    

  

  

, “Fig. 70 i IN 
cu oxigen (în acr.de temperatura ordinară nu arde).. Pentru asta intro- 

- ducem întrun balon soluţie de amoniac, o încălzim şi lăsăm să treacă 
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“bule de' oxigen, dintrun aparat Kipp ori gazometru (fig. 710), In-. „dată ce apropiem o flacără de gura balonului amestecul gazos de oxigen și amoniac se aprinde. 

In experienţele de mai sus am văzut că o bază (hidroxid de potasiu, oxid 'de. calciu) poate scoate. din sărurile ei



. centrată de amoniac. Gazul este 

- aproape, de vârtul b. Aprinzând 

altă bază, amoniacul. “Zicem: că “hidroxidul de potasiu, 
“ori oxidul de calciu sunt baze mai lari, decât „amoniacul. 

Cu modul acesta s'ar putea face o listă, în care să îie 

Înşirate bazele după. tărie. 5 

Dacă gazul amoniac este puternic încălzit, el poate arde şi-n aer. 

In acest scop ne folosim de aparatul arătat în figura 12. Din balon 

punem „în o libertate . amoniac : 

ferbând_o soluţie cât. mai con- 

dus prin tubul de sticlă ab subţiat 

la capătul 5. Tubul'este încălzit i 

puternic în d, cu o lampă, foarte 

gazul care ese .prin  vâriul bd, el 

„arde în aer cu o flacără galbenă- 

- Verzie. Ă . 

In industrie se prepară amoniac ; 

combinână direct azot cu hidro- i 
„genla presiune de200atm. (Haber), 0 Fig. 72 
_sau 1000 atm. (Claude). Amestecul. Pa 

” gazos sub presiune este trecut peste combinaţii de ter, ori de Uran 

încălzit. Aceste substanţe: nu sufăr schimbări, dar în prezenţă lor se 

formează mari cantităţi de amoniac (catalizatori). 

Se mai prepară amoniac în industrie, din azoturi şi apă, sau Calcium- 

cianamidă şi apă. Amoniacul are numeroase întrebuinţări.. In “primul * 

loc poate îi transformat industrial în acid azotic şi' acesta în azotaţi. 

Azotaţii adăogaţi la, pământ ca îngrăşăminte. sunt * întrebuințaţi de 

plante pentru formarea sintetică a materiilor albuminoase, fără de cari 

nu poate exista viaţa. Animalele iau albuminoasele din plante. 

In loc de a trânstorma industrial amoniacul în acid azotic, îl trecem 

în săruri de amoniu pe cari le adăogăm la ogoare, ca . îngrăşăminte. 

In pământ există bacterii cari transformi azotul amoniacăl în acid 

azotic, unindu-l cu oxigenul. Din acidul format şi potasiul din combina- 

ţiile cari există în pământ se formează azotat, care se dizolvă în apă 

“şi este absorbit! de planțe. -In loc de azotaţi ori săruri de amoniac 

se pot adăoga' ca îngrăşăminte pământului şi resturi animale, cari au. 

azot. Acestea prin acţiunea bacteriilor trec azotul în azotaţi. 

Se poate utiliza şi azotul direct din aer. Prin combinare cu unele 

substanțe (carbură de calciu) el este trecut într'o combinaţie (caleium- 

  

7 

cianamida), care cu apa din pământ dă amoniacul necesar îngrășămin- - 

” telor." Fabrici de calcium cianamidă avem în ţară la uzinele Nitrogen” 

din Diciosânmartin. Săruri de amoniu (şi anume sulfat) se fabrică la 

„Lupeni şi Anina. | , . 

4 

1
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" Azotaţi. Acid azotic. Lectură 

Am văzut că în toate pământurile arabile există azotaţi şi că plan-: 
tele nu pot creşte iără asemenea substanţe. Am mai văzut că se produc 
din resturi de animale, ori din combinaţii amoniacale sub acţiunea 
unor bacterii ,„,fermenţi nitrici”.. In pământ cantitatea “azotaţilor este | 

"mică. Dar dacă resturile de animale sunt în cantitate” mare şi terenu- 
rile sunt bazice sc pot produce cantităţi mari de azotati. ! 
"Acest proces este de cea mai. mare importanţă căci în felul acesta 

azotul din plantele și animalele moarte este trasntormat în azolalii 
din pământ. cari servesc la creşterea plantelor. E | 

In Chili există depozite bogate de “azotat. de sodiu, numit şi Sal- 
"petru de Chili. In genere azotaţii se produc în ţările calde. In regiunile 

unde nu plouă, azotatul de sodiu rămâne în pământ, căci” nu-i luat de . 
ape. In ţările cu ploi abundente, azotătul de sodiu format, toarte solu-: 

„bil, este dus de ape. Din contra, dacă se formează azotatul de potasiu, 
mai puţin sotubil, el rămâne în pământ după ploi abundente. De aceia în India a putut rămânea “acest azotat de potasiu : ploile abundente 
îl aduc la suprafaţa pământului, unde, după evaporare, el se depune “ca eflorescență (pătură albă tormată din săruri) ; sub nume de: salpetru 
brut era vândut, Prin sec. 8 un alchimist Geber vorbeşte despre azotat de potasiu, căruia îi spune-sat petrae ; mai târziu alţii i-au spus sal- 
nilri.- Există și un azotat de “Calciu, care se depune pe pereţii araj- 
durilor şi a closetelor..: e | 

-Im* India de răsărit, Bengal, se scoate salpetru - din pământul din 
apropierea locuinţelor, peste care sa vărsat urina oamenilor şi anima- lelor. Acolo există o castă, ai cărei membri se ocupă cu strângerea şi 
curățirea salpetrului. Sorawallach-ul (Sora=: Salpetru) merge din sat în sat şi cercetează șanțurile de scurgere de pe lângă păreţi, săpate în jurul locuinţelor. Cum vede o pătură cristalină, o iea, o duce a- casă, și o depune în vase de lut, cu apă ori cu soiuţie de salpetru, provenită de la o altă extragere. Când soluția este destul de. concen- trată o lasă să se evaporeze în capsule “mari, late. După: depunerea salpetruluj, prin evaporare mai depurte, obţine sare. Așa se lucrează din generaţie în' generaţie. - , | _În diferite: ţări ale Europei sau în alte părţi, se ol.ținea salpetrul . - imitând procedeul natural. In aşa numitele plantaţii de salvelru se ames- tecă resturi animale, materiile din closete, cu material pământos, lemne, _ cenușă. Se tac mari grămezi, peste cari se toarnă din timp în: tinip urina ce se scrurge din grajdurile de animale şi care se strânge în cis- „terne anume făcute pentru asta. După doi ori trei ani se extrag diu pătura exterioară cu apă sărurile produse şi la evaporare se depun azotaţi de potasiu, calciu, magneziu. Aceştia se dizolvă .din nou şi se tratează cu leşie.: Se obţine azotat de potasiu,
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Se mai obţine azolat de potasiu și din salpetru de Chili, prin tratare 

cu clorură de potasiu. 

Azotatul de polasiu sau salpelrul sau sililra are între- 

buinţări numeroase. In primul loc am menţionat rolul 

lui în agricultură. Pe o scară mai întinsă el este; între- 

buinţat la fabricarea prafului de puşcă cu fum. 

Praful de puşcă. — Se amestecă 75% azotat de po- 

tasiu, cu 10% sult în pulbere şi 15%, mangal pulverizat. 

In contact cu un corp aprins amestecul acesta face 

explozie. - Cercetările au arătat că din arderea acestei 

pulberi rezultă azot şi bioxid de cărbune sub formă 

gazoasă, rămânând cam 55%, rest solid. 

Sul/ul se găseşte în acest amestec solid sub formă de 'sultat și de. sul- 

fură de potasiu. Oxigenul necesar arderei este dat de azotatul de potasiu. 

Pulberea 'se poate aprinde şi prin lovitură cu un corp dur. 

Pentru a arăta că azotatul de potasiu cedează Oxigen, punem într”o 

prubetă circa 0.5 gr. de azotat şi încălzi în flacără până ce substanţa 

se topeşte. Peste corpul topit lăsăm.să cadă o bucăţică mică de man- 

sal, îuroşit prin ţinerea într”o flacără ; cărbunele acesta arde cu putere 

la atingerea cu azotatul lichid. De asemenea dacă lăsăm să cadă 

în lichid pulbere de sult (foarte pufin), ca se aprinde. Vezi Nota dela 

pag. 6. 

Pulberea presată în cartuşe este aprinsă prin lovirea pe capsă (petiţă). 

Flacăra produsă dă foc prafului. Temperatura de ardere este cam de 

20009, Gazurile rezultate au la această temperatură o presiune” enormă, 

care aruncă glontele. O dată cu eşirea substanţelor gazoase se împrăş- 

" tie şi părticele foarte mici de corp solid, sulfat de potasiu mai ales. 

De aceia o dată cu explozia se vede ium. 

Acid azotic.——Intr'o retortă fig. 73 încălzim cu încetul 

azotat de sodiu ori de potasiu cu acid sulfuric concentrat. 

Gâtul retortei vine întrun balon răcit cu apă. se 

constată că în balonul se condensează acid azotic 

lichid, de obiceiu de coloare gălbue. Curat acidul azotic 

este fără coloare. Dar el se discompune ușor. Chiar lu- 

mina îl discompune. Este un corp care cedează uşor oxi- 

geni. Intr'o prubetă cu acid azotic concentrat lăsăm să 

cadă o bucăţică de mangal incandescent, ori un chibrit 

P. Bogdan — Chimie cl. V.—3 
9 |



130 

a cărui flacără am stins-o, iar capătul este încă roşu. 
Se va vedea că mangalul arde puternic. Se mai pot lăsa 
(sub nişă) câteva picături de acid azotic concentrat - 
peste o bucată de mangal incandescent. | 

Acidul azotic atacă materiile organice. Un dop de 
plută pus în acid capătă coloare galbenă. Din cauza 
acestor proprietăţi trebue să ne păzim de acidul acesta, 

  

Fig. 73 
care atacă pielea, hainele. etc.... dacă din întâmplare 
cade pe dânsele. a Si | 

După concentrarea lui şi după oxizii dizolvaţi: în el 
s acidul azotic se găseşte în laborator sub. diferite forme. 

Aşa avem: i | 
a) Acid azotic concentrat; lichid incolor, când este 

curat; cele mai de multe ori sufere: discompunere sub 
acțiunea luminei şi a substanţelor organice cari cad în 

„el odată cu praful din aer; atunci este gălbui. Compoziţia 
corespunde. formulei NOjH. In aer dă fum. 
„"b) Acid amestecal cu apă. — Este mai rezistent. . 

c) Când acidul concentrat conţine dizolvit în el mult 
peroxid de azot, el este fumant, dă şi vapori roşietici ; 
coloarea lichidului este de asemenea roşietică-brună. 
Se numeşte acid azotic fumant roşu. a 

Reacţiile acidului azotic atârnă de acidul pe care-l 
întrebuințăm. Așa, turnând câteva picături de acid azotic 
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fumant roșu într'un cilindru în care avem He 5, acesta 

_este discompus energic, cu slabă explozie; se “separă 

Sult şi rezultă nouri colorați cari conţin oxizi de ai azo- 

tului. (Atenţiune multă ; reacţia sub nişă). 

In genere acidul azotic oxidează corpurile, cu cari vine în contact, 

dându-le oxigen, iar el este redus. . 

Productele rezultate din reducerea acidului azotic atârnă de corpul 

reducător. - 
a) Dacă reducem cu amoniac, obţinem N30, Oxid azotos. Pentru 

aceasta încălzim azotat de amoniu - 

NOgNHA = Ng0+2 HO 

b) Dacă turmă. ă NOzH cu apă, peste strujitură de Cupru, an redu- 

- cere se obţine oxidul azotic NO (bioxid de azot) 

aNOgH-+Cu= (NOg)a „Cut Ha 

„NOgHI+3H1=2N0+4H,0 

c) Dacă “încălzim acid azotic cu amidon, arsenic, se obţine prin răcire 

un lichid albăstrui în care este NpOa- 

Atât acidul azotic, cât şi azotaţii au numeroase întrebuinţări în 

technică : la prepararea diferitelor feluri de explozibile, praf de puşcă 

„cu fum,.fără fum etc... ; azotaţii sunt întrebuinţaţi ca îngrăşăminte 

aGrico De aceia înţelegem de ce stau făcut sforţări. 

1, de a combina azotul cu oxigenul din atmosferă şi a le transfor- 

ma împreună cu apa în acid azotic” : 

2. de a transforma azotul din amoniac în acid azotic şi azotaţi. 

S'a produs astfel o, technică a acidului azotic. | 

Pentru a arăta importanța acidului azotic, dăm câteva detalii cu 

privire la consumarea lui „In Franţa se produc anual 5 milioane de 

-kgr. de acid azotic, care serveşte la prepararea unor azotaţi (de Ag, 

PV, Tg, Cu), apoi la fabricarea acidului sulfuric, ac. arsenic, a explosi- 

bililor ca nitro-glicerina, îulmicoton, acid picric, îulminat de mercur. 

Mari cantităţi de acid azotic se consumă la spălarea suprateelor obicc- 

ă telor de cupru, bronz, alaniă, etc... gravură pe cupru. 

_ Gravura cu apă lare. — Se acopere suprafaţa obiectului de cupru cu 

„o pătură de ceară, depusă din soluţie de ceară în.esenţă de tereben- 

țină. Se face desemnul care trebue reprodus prin decalcare şi cu un 

vârf Jin se desenează în ceară, eliberând astfel părţi din cupru de depo- 

zitul de ceară. Se tratează apoi cu acid azolic diluat, care roade cuprul ; 

se spală suprafaţa și se dizolvă restul de ceară în esenţa de terebentină. 

Avem acum desemnul săpal în cupru.
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" Ozizii azotului. — Dăm compoziţia lor în greutate. 
NO _ (protoxid de azot, oxid azotos), 28 gr.azot şi S Oxigen 
NO (bioxid de azot, oxid azotic 28 „, „ 16 ,, 
NaO0g. Trioxid de azot - 28, 24 
NaO4 tetraoxid, peroxid, '-: 28 1 82 
N205 Pentaoxid : 28 40 
NO anhidrida perazotică - ” 28 .. 483- „ 
teste cel mai frumos exemplu al legii proporţiilor multiple ; canti- 

tatea de azot fiind 28 gr., cantităţile de oxigen raportate la dânsa 
variază ca numerile 1, 2, 3, 4, 5,6. 

Mai amintim că oxidul azotic (bioxid de azot) NO imediat ce vine 
în contact cu âerul trece în NO de coloare roşie. „ NO+O=NOg 
atragem atenţia asupra următoarelor reacţiuni : , 

0) NaOg se mai numeşte şi anhidridă azoloasă, cu apa trece în NOH 
(acid azotos) - 

7 

NaOa-+IH30=2N0,H 

Invers, prin eliminare de apă din două molecule de acid azolos 
avem N3O, anhidrida u-otoasă. 

Eliminarea de apă din acid azotic conduce la 
b) NaOg, care se numeşte şi anhidridă atolică : , 

| 2 NOgH=HJ0+-N20; - 
Invers, > NgO; cu apa trece în NOgSH. ; - 

".€) Se poate face anhidrizare.- şi din 2 acizi deosebiți ; avem atunci 
o anhidridă mixtă 

i 
NOgH-+-NOg H= IRO-+NJ0, tetraoxid de azot. 

T etraoxidul de azot este o anhidridă miztă, a acidului azotos şi azotic 
şi cu dpa NgOa trece în amestecul acestor doi acizi dizolviţi în apă. 

d)O anhidridă miztă importantă este acea dintre acidul suliurie 
„Şi acid azotos; anhidrida rezultată se numeşte acid nitrosilsulfuric şi 
apare sub forma de cristali (în camerile de Plumb Ia fabricarea acidului 
sulfuric) pe păreţii unui cilinaru plin cu SO, când în el turnăm HNOg concentrat, 

” 
—01 

0 —0H SO, OI 
efon =imes N 

NOOJE 9 
NO 

—0H Pe care îl scrim „S0 —O0NO. (ac. nitrosilsulturic). Acesta cu apă, 

dă reacţia inversă : formează acid sulfuric şi acid azotos..



şi alte reacţii.   
! 
i 
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„ Cunoaşterea acestor reacţii ajută la înţelegerea schimbărilor chimice 

cari. au loc în camerile de piumb la fâbricarea acidului sulfuric. 

Procese chimice în camerile de plumb. — Procesele acestea sunt 

diferite, după natura oxizilor de azot, cari iau parte la reacţie şi după 

cantitatea lor şi a vaporilor de apă. In teză generală combinaţiile oxi- 

genate ale azotului, pe cari le-am numit vapori nitroşi, cedează O, care 

transformă SO, cu apa în acid sulfuric. 

S03+0+I10=S0,H, 
" Compuşii oxigenaţi ai azotului, cari cedează oxigen pot fi : 

«) NOgII; acesta ar adiţiona SO, şi ar da un compus intermediar 

ac nitrosilsulțuric (cristalii din camerile de plumb) 

SOg+HNOg (ac. nitrosil sulfuric). 
„— —OH 

= S02o0xo 
Apa discompune acest compus 

—0H + SOH,  - 
S02 _oxo'tH20 O NOII. 

Dar anhidrizarea acidului azotos conduce la NoOa. - 

5) Un compus care apare în reacţii este deci NgOa. 

Acesta cu S0-+H3O-FNgOa=SOşHI2--2NO Si (1) 

c) NO cu O trece în NOg p 

NO+0=NO2 

NO, este oxidant. Şi el trece SO, cu apa în SOzII, 

SOg +NOg+-II0=SOjH,+-NO E (2) 

NO cu.0O trece din:nou în NOg și reacţiile se repetă. O cantitate 

anumită de oxizi N, 203, NO, NOJ servesc să treacă la infinit SOg cu apa 

în SOAH. Sunt şi alte reacţii cari pot servi ca bază a explicării. 

Ca reacţii fundamentale pentru oxidarea SOp în SOgilz pot. ti Dale 
, 

1 .SOp+ Ile 0+X203= SO, +2NO 

sau | a 

Il SO+1H120-+-NOg=S04H3 +NO. 

“Feoria complectă (încă nu- -i deținitiv stabilită) arată că ur îi posibile 

Fosiorul. p. 

- In 1669. alchimistul Brand! din Hamburg a arătat 

că încălzind resturile solide ce rămân de la evaporarea 

urinei, cu nisip într”'o retortă de argilă se obţine o masă
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ale cărei fragmente la întuneric dau lumină. De aici - 
numele de fosfor dat elementului, care produce această 
lumină (grecește sws=lumină, for tot din grecește 
purtător). i 

Mai târziu s'a arătat 'că. poate îi preparat din oase. 
Pentru a înțelege prepararea lui, vom căuta: să-i arătăm 

„principalele combinaţii. Cu hidrogenul, fosforul dă NAaş- 
tere lamai multe combinaţii. Una din ele de formula 
PH este un gaz, care arde, numit Hidrogen fosforat 
gazos. O a doua combinaţie este hidrogenul fosforat . 
lichid, PH>—PH, 

Acesta în contact cu aerul se aprinde de la sine. - 
Cu clorul avem PCI, triclorură de fosfor lichidă şi 

PCI; pentaclorură; solidă. Se vede că P are valența va- 
riabilă și anume 3 sau 5. E | 

Când încercăm să dizolv;m clorurile în apă, se con- 
stată că apa le-atacă. Din PCI, cu apă avem. 

PCI4+3HO0H=3 HCI+PO,H, acid. fostoros. 
PCI; este atacată de apă astfel: - 

PCI;+ H3O0=POCI, +2HC 
- oxiclorură | 

de fosfor, . 
| „corp lichid. 

Pentru structura ei trebue să admitem P pentavalent 

—cl 
0O=P—C 

| . —C | 
„Dacă oxiclorura o tratăm mai departe cu apă are loc 
reacția 

POCI,+-3H.O0H=3 HCI--OP (OH), 
Compusul PO,Hacare are structura 

— OH 
O=P—0H 

— OH
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se numește acid Josforic. Cei trei atomi de H pot îi în- 

locuiți pe rând cu metale. Cu metalele monovalente, 
K ori Na, obţinem trei feluri de fosfaţi. 

PO, H. IS fosfat primar de K, fosfat monopotasic. 
PO,HK, fosfat secundar de K, sau fosfat: bipotasic 
PO, K fosfat terțiar de K sau fosfat tripotasic. Cu cal- 

ciul avem iarăși cele 3 feluri de săruri, fosfat primar, 
secundar și terțiar 'de Calciu. Formula fosfatului terțiar 
de calciu este - a 

Sca =(POsCa, 
PO,=Ca ii 

Există în natură fosfat tricalcic (terțiar), numit fos- 

forită. Există apoi alţi fosfaţi mai complicaţi: Apatite | 
etc...; în oase există fosfat tricalcic. | 

Pentru prepararea fosforului se amestecă fosfat tri- 
calcic, cu nisip şi cărbune, toate fin pulverizate şi ames- 
tecate intim. Se încălzesc cu ajutorul unui arc voltaic, 

deci întrun cuptor (furnal) electric. Are loc reacţia: 

2 Cag(PO,)2+-6 SiO2-+100=—6 CaSi04-+10C0-+4P. 

Fosforul 'care distilează este condensat sub apă. 

Fosforul obicinuit este incolor sau slab colorat în galben. La tem- 

peratura ordinară este moale. Poate fi tăiat cu cuțitul, Se ține în vase 

de sticlă sub apă, căci dacă îl încălzim în aer se topeşte la 440 şi se 

aprinde uşor (500). Fosforul este foarte otrăvitor. 

Putem arăta experiemntal că fosforul se aprinde uşor în felul următor : 

1. Dizolvim o bucăţică mică de fosfor în sulfură de cărbune. In- 

muem o bucată de hârtie de filtru în lichid şi o atârnăm de un suport 

în aer. Prin evaporarea suliurci de carbon hârtia se usucă, dar ime- 

„diat: fosforul rămas împrăştiat pe hârtie se aprinde şi hârtia arde. 

Se vede că în aceste condiţii fostorul se aprinde de la sine în aer. 

2. Intriun pahar conic cu picior punem o, bucăţică de fosfor, peste 

care turnăm apă. Lăsăm să cadă peste bucăţica “de fosfor sub apă 

câțiva cristali de clorat de potasiu. Cu o pipetă al cărei capăt îl vârâm 

sub apă aproape de clorat şi de fosior, lăsăm să cadă peste dânsele, 

7
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picătură cu picătură, acid sulfuric concentrat. Constatăm că în aceste 

condiţii fosforul arde sub apă. a | 
3. Intr'o prubetă punem o bucăţică mică de fosfor, apă şi încălzim 

uşor, aşa ca fosforul să se topească sub apă. Cu un tub abductor adu- 

cem Oxigen la suprafaţa fosforului topit : fosforul se aprinde şi arde 

sub apă în atingere cu Oxigenul. 

"Fosforul pe: care l-am descris este fosforul ordinar. 
Cum vedem el este otrăvitor și se aprinde ușor, 

Dacă îostorul ordinar îl lăsăm sub apă expus la acţiu- 
nea luminei, el se colorează cu timpul trecând în galben, 
apoi în. roșu. Dacă însă încălzim fosforul în tuburi în- 
chise până la 3000, el se transformă repede în fosfor .roșu 
Incălzirea se face având grija ca în tub să nu fie oxigen. 
Fosforul roşu nu este otrăvitor, nu dă lumină, nu se to- 

- peşte ușor şi nu se aprinde uşor. 

"Chibrituri. —. Se fac atât cu fostor ordinar cât şi cu fostor roşu. 
* Pentru pasta chibriturilor se pot întrebuința numeroase amestecuri. 
Eată o reţetă. Se amestecă 2 părţi fosfor ordinar, o parte bioxid de 
mangan, 3 părţi cridă, 1/8 cărbune de fum şi cinci părţi clei. 

In pastă se pun capetele beţişoarelor de lemn. După: uscare, frecână 
chibritul de o suprafaţă aspră, căldura dezvoltată aprinde fosforul, 
care comunică îlacăra la rest. Bioxidul de mangan dă oxigenul trebuitor 
arderei. |. Ă . | 

Aceste. chibrituri sunt primejdioase : ele au fosfor otrăvitor şi se 
aprind uşor. De asemenea Iucrătorii în fabricarea lor sunt expuși la 
intoxicări. De aceia s'a căutat să se fabrice: chibrituri de siguranță 
(suedeze) cu fosfor roşu, cari înlătură toate aceste inconiveniente. Pe 
gămiălia chibriturilor este o pastă formată din clorat de potasiu, bicro- 
mat de potasiu, minium şi trisultură de Antimon. Cele trei dintâi 
substanţe sunt oxidante. Pentru a le aprinde, trebue să le frecăm 

"de o suprafaţă aspră pe care se găseşte pulbere de sticlă, ori şmirghel 
împreună cu fostor roşu şi trisulfură de antimon. „Asemenea chibrituri 
nu sc aprind dacă le freedm de alte suprafeţe, decât cea pregătită, 
cum sc arată mai sus și cum se săsește pe cutia cu chibrituri. 

In ultimul timp se întrebuinţează în locul fosforului ordinar la fabri- 
carea chibriturilor o sulfură de /osfor. | 

Pentru aprins focul oamenii s'au ser viL de scăpărătoare lovind pirita 
ori marcasita de cremene. In felul aces ta se aprindea de la scântei iasca ori iarba uscată, pac. Etruscii aprindeau materiale cu sulf şi cu flacăra dădeau foc la mase mai mari de lemn.
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Mai târziu scăpărătoarea era făcuLă din cremene şi oţel (amnariu); - 

cu aceasta se aprindea iasca sau fire cu fostor „Jumânările din Turin”. 

In 1812 Chuncel a imaginat chibriturile cu clorat.şi zahăr, pe cari 

le atingem de acid sulfuric. J)oebereiner imaginează aprinzătoarea făcută 

din curent de hidrogen, care cade peste platină spongioasă. 

In 1832 apar chibrituri cu Clorat de potasiu și sulfură de Stibiu ; erau 

frecate pe hârtie cu nisip. Tot în 1832 apar primele chibrituri cu fosfor 

galben. Se aprind de orice suprafaţă. Curând fură interzise în unele 

ţări. Prin 1818 apar chibriturile de siguranță (Boilcher) cu fosfor roşu 

pe capac. In Suedia s'au fabricat în cantitate mare. Ă 

In timpurile noastre se fabrică chibrituri cu o varietate de fosfor 

roşu uşor inflamabil. IZle se aprind de orice suprafaţă. In loc de fosfor 

roşu se întrebuinţaeză fetrafosfor-irisulf, împreună cu alte sulfuri de fosfor. 

“Pentru aprins focul Dobereiner a imaginat aparatul 'său, în care se 

aprinde Hidrogen cural, aruncat peste platină spongioasă. Pentru 

aprins gazul aerian de luminat se întrebuinţează şi acum metoda de 

“ cataliză : gazul aerian trecut peste mase poroase se aprinde. 

Brichetele moderne constau din o'roată mică de oţăl cu ceriu,care 

este îrecată de o rotiţă de oţăl. Scânteile aprind vapori de benzină, 

alcool ate. cari udă fitilul, impregnat prealabil cu azotat de potasiu. 

Arsenicul. 

In natură se găseşte uncori în stare nativă; cele mai de multe ori 

sub formă de combinaţii, dintre cari cităm:: 

-Realgarul AsgSa 

Orpiment (auripisment) As Sa 
7. 

Mispichel FeAsS, , sulfoarseniură de Fer 

Cobaltină Co As S „Co 

Disomosa . Ni AS Ss ” PR „Ni 

Apoi Nichelină, Ni Asa, Smallină Co As. | 

Piritele de fer au foarte de multe ori As; când din aceste pirite se 

fabrică acid sulfuric prin procedeul. camerilor de plumb, trece As în 

acidul. sulfuric obţinut. Procedeul prin contact reclamă purificarea 

de As, căci altfel catalizatorul se olrăvește cu combinaţiile arsenicului 

şi nu mai are acţiune. ” 

Incălzind Mispichkelul se obţine Arsenic 

FeSAs =FeS+ÂAs. 

Arsenicul este corp solid, de coloare cenușie ca a 

"ferului. In aer se acopere cu o pătură neagră. Aruncat
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„pe cărbuni se volatilizează, iar vaporii dau cu oxigenul 
trioxid de Arsenie As,0,; în acelaș timp se simte un 
miros puternic de usturoi. 

Dintre combinaţiile lui cităm : | 
1. Hidrogenul arseniat. Gaz foarte otrăvitor de formula 

As Ha. Se formează ori de câte ori avem combinaţii de 
arsenic în prezenţa hidrogenului în stare născândă. In- 
călzită se disface în As și hidrogen. 

2. Anhidrida arsenioasă. Asa 03. In comerţ o găsim sub 
lormă de pulbere albă, numită (șoricioasă) . şoricioaică, 
adică otrava şoarecilor. 

Este întrebuințată în medicină, în doze mici, pentru a 
combate bolile de piele și astmul. Este întrebuințată 
la prepararea sticlei, a unor colori (verdele lui Scheele, 
și verdele de Schweinturth). 

Anhidrida arsenioasă și compușii arsenicului sunt otră- 
vitori. e ” 

Pentru a dovedi presenţa As în caz de otrăvire se pun organele cu otrava în aparate, în cari se-produce Hidrogen. In aceste condiţii - se dezvoltă As Hg, care esă odată cu curentul de hidrogen. Le conducem printr'un tub de sticlă şi aprindem hidrogenul la capătul lui. In flacără punem o plăcă rece de porțelan : dacă este As, acesta dă în flăcără As care formează o pată strălucitoare pe porțelan. Metoda aceasta este metoda A/arsh. o ! 

Arsenicul are mari analogii cu P. Avem AsO,H, acid arsenios. | 
As O, H, acid arsenic, - 
Arsenicul este tri şi pentavalent, 

" Stibiul. Sh (Antimoniul). 

„Alchimiştii l-au cunoscut şi i-au studiat combinaţiile, 
In natură se găseşte rar Stibiu în stare nativă. Principalul mineral Sb Sg se numeşte Stibina. Are coloare cenuşie metalică. Aceasta încăl- zilă cu fer dă Stibiu. Alte ori. Stibina este oxidată prin încălzire în aer; se obţine oxidul Sb20p care încălzit cu Cărbune este redus şi pune în libertate Stibiul metalic, -- - 

' S
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Metalul este atb-albăstrui. Întră în compoziţia multor aliaje; așa 

aliajul din cae se toarnă literile de tipografie este format din Pb (50%), 

Antimoniu (25%) şi Staniu (25%). Uneori compoziţia variază. 

Dintre combinaţii cunoatşem Sb Ig hidrogen stibiat, gazos; Sb Cl, - 

Sb Ci;, (triclorură de Stibiu şi pentacloruri dle Sb), SbOAIIa acid Slibie 

ori antimonic etc. . 

„Este tri şi pentavalent. 

Bismutul Bi. 

Uneori se găsește în stare nativă (Transilvania, Ce- 

hoslovacia, Saxonia). Mineralul principal este Bismu- 

tina BiaSs. . o 

E Bismutul este solid, de coloare argintie cu reflexe 

roșietice. ” i | 

Bismutul face parte: din numeroase . aliaje cari se topesc uşor ;: Me- 

talul lui Newlon, punct, de topire 910,5 (8 părţi fi, 5 Pb, 3 Staniu); 

metalul lui Rose sau Darceț, punct de topire 940 (2 părţi Bi, LPb, 

1 Staniu); aliajul'lui Wood (4 părţi Bi, 2 Plumb, 1 Staniu şi 1 Cad-: 

mium) punct topire 600.5. Combinații, Bi Hg hidrogen bismutat, gaz. 

Este trivalent. Are caracter mai înult metalic. Există Ii Cla triclorură 

de Bismut ; este discompusă de apă . . 

Să Big O oxid de Bismut, 

„Biz (SOq)g sulfat de Bismut | 

Bi (NOg)a, azotat: de Bismut. Tratând cristali de azotat 

de Bismut cu apă, după condiţii, se obţin mai mulţi azotați buzici, 

adică azotaţi cari apar ca amestecuri de azotat (NOgia 13i cu Bi(OLIg. 

Aşa avem . 
NO HOII “ „Don 

Bi (NO, +- HON = Bi Son - 21IN0p 

NOg - NOg 

- Un azotat bazice de Bismut este Maşisterium Bismulhi sau Bisnuul 

subnilric întrebuințat contra diareei, de formula 

i —NO3, 
"Bi —NOg 

—0H. 

Şubstanţele acestea sunt săruri : dar deoarece au OH legat la Bi 

sunt şi baze. In adevăr Bi (OH), este o bază, în care avem 3 oxidrili 

legaţi de Bismut. (Se dă Bismutului subnitric şi formule mai complicate).
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Metaloizii trivalenţi. 

- Recapitulare. | 
Aşezând elementele în ordinea ponderilor atomice, se 

observă o variaţie a proprietăților fizice ale lor cu pon- 
„dul atomic, cum se arată în tabloul următor : 

| Pond. atomic. Densitate Punct topire Pct. ferb. 
Azot N  -14,01. 0,86 (lichid -  —210 —195 
Fostor - P 31,64 1,83 (mod. galb.) 44,5 290 
Avrsenic As . 74.9 5,73. „460 450 (tulb) 
Stibiu Sb 120,2 6,51 630 circa 1600 
Bismut Bi 208,0 - 9,78: 269 ,, 1550 
se vede că Bi ocupă un loc aparte. 

Oxizii azotului au caracter acid puternic ;. acidul fos- 
foric şi arsenic sunt acizi mai slabi; oxidul de antimon 
are şi caracter acid, față de baze, și caracter de bază faţă de acizi. Oxidul de Bi este bazic. 

NH, este bazic; PH, foarte slab bazic; As H, şi SBH, 
- oarte nestabile, Bi Ha de abea a fost preparat în can- 

tităţi foarte mici, de oarece este foarte nestabil. 
„Cu cât pondul alomic creşte, creşte şi caracterul metalic. 
Acest lucru se vede şi la cloruri: NCI, este nestabilă; 

„PCI PCL; sunt atacate de apă” cu energie. SBCI, este 
atacată după reacţia SDCI3-+ H20= SbOCI+-2HC1. - Mai 
rămâne CI legat de metal; acesta poate fi înlocuit 
prin OH. Din” contră BiCl, cu apa dă BiOCI,; unde CI 
este puternic fixat la Bi, ca la metale. | 

“Borul. B. 

In Toscana există în pământ crăpături, din cari ese 
vapori de apă și gazuri. numite suffioni. Acești vapori 
duc cu dânșii din pământ acid boric. Pentru a obţine 
acidul borie se zidese „peste pământul crăpat basenuri 
de 10—50'm. de diametru ; aceste basenuri se numesc
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' lagoni. In basenul cel mai ridicat se lasă să curgă apă 
| de izvor; apa aceasta merge apoi într'un. lagone aşezat 

mai jos și aşa mai departe. Vaporii și gazurile de tem- 

„peratură între 930—99 pătrund în apa din lagoni şi-i 

cedează acidul boric. Când apa a ajuns la o anumită 

concentrare (1,3 Baum) în acid boric;, este condusă 

în rezervoare, unde este lăsată să se limpezească. De 

aici este. condusă în basehuri: de plumb, unde este 

încălzită prin căldura sufionilor. La anumită concen- 

trare apa care are în soluţie acid boric (temp. 50%—60% 

şi acrometrul Baume ârată 100) este dusă în basenuri de 

cristalizare. După purificare avem acidul de compoziţia 

B (OH), în foiţe strălucitoare. | 

Este acid slab. Sarea principală a lui este B, 0, Nas. 

12 H,0, numită boraz. a 

Boraxul se. găseşte în unele lacuri din Tibet și Cali- 

fornia; extras din aceste lacuri este dat în comerţ 

sub numele de Tinkal. i 

Acidul boric în soluţie este întrebuințat ca antiseptic. 

Cea. mai mare parte este transformat în bora. 

Intre alţi compuşi cităm : | - 

BCI,, Triclorura de Bor; lichid. care pus în apă este atacat de apă. 

după reacţia 

BClpt-3HOH=3HC1+ ROTI), | 

În aceşti compuși: Borul este trivalent. 

Cu Ilidrogenul se cunosc combinaţiile : 

. Ba Ig Diboran gaz 

' ” Ba Ho Tetraboran gaz ”   
numite borane, în care Borul este tetravalent.Se cunosc şi alte combi- 

nații cu Hidrogenul I3gHaa gaz, apoi altele fără importanţă. _ 

„Borazul are numeroase întrebuinţări în laboratoare şi technică. 

Topit dizolvă oxizi şi de aceia e întrebuințat la lipirea aliajelor de 

1 mai este întrebuințat 

aur între dânsele, sau a celor de argint. Boraxu 
nțat 

la fabricarea unor sticle, la pictură pe porţelană şi pentru a smălhui 

porţelana engleză.



“Carbonul 

Este unul din cele mai importante elemente, nu 
numai pentru că fiind ars, dă căldura trebuitoare la 
încălzit şi luminat dar și pentru că el ia parte la 
constituirea tuturor organismelor animale și vegetale. 

In natură Sl găsim în formele următoare : - 
1. Diamant. Se găseşte în Africa de Sud, Bornco, Australia, Brasilia, 

India. Uneori este colorat galben albastriu şi cu alte culori, alteori 
transparent. Zgârie pe toate celelalte corpuri ; de-aceea se zice că 
este cel mai dur. Din cauza acestei proprietăţi este întrebuințat în teh- 
nică la şlefuit pietre, la ros sticla, Ia siredeliri, la tăicat sticla... 
Diamantul hegru, opac se numește Curbonado şi are întrebuinţări 

technice ; diamantul transparent este întrebuințat ca piatră prețioasă. 
Ars în oxigen dă bioxid de Carbon, adică acelaş gaz pe care-l ob- 

- ținem, când ardem mangal în acr sau Oxigen. Im Africa de Sud a 
fost găsit un diamant, care cântărea 3021 Karate (Un larat=0,205 gr.), numit Cuilinan. Diamante. preţioase vin din. Brazilia. 

Diamante vestite aduse din Asia : 
Hohinoor (106 Karate) ; Regent (136 K): Florentin (139 K), Onlofi. (1941 K). a ” e 
Diamantul se deosebește de imitații: 
1; Prin densitatea mare a lui 3,5. 
2. Nu se topeşte. | 
3. Nu este atacat de ac. îlorhidric. 

4. Lasă să treacă razele N. € 
5. Este cel mai dur. - 
Diamante lucrate ca brilant sau rosetă( vezi cartea de cl. IV). 2. Grafil sau plombagina. — Negru, bun conducător de căldură şi electricitate. Nu se topeşte. Este foarte moale. Poate fi tăiat cu cu- țitul. Trecut pe-hârtie, lasă urme, De-aceea serveşte la fabricarea creioa- nelor. Grafitul este resistent la aer şi bun conducător de electricitate, De aceia este întrebuințat la acoperit sobele de fer, la unsul maşinelor, la acoperirea obiectelor sau a tiparelor în galvanoplastie. Fiind resi- : stent la foc serveşte la facerea de creusete, de exemplu pentru topit oţelul ori aliajele ae 'aur. 

” Se găseşte prin Moravia, Siberia, Ceilan. 
Ars în oxigen dă şi el naştere la bioxid de. Carbon. In țară se gă- seşte Ia Surduc (Valea Jiului). Rodna veche şi Pietrosul” (Maramureş). 3. Cărbune de pământ. Se găseşte în pământ în diferite regiuni ale pământului. II găsim asttel în Anglia (a Newcastle exploatările se
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! întind până sub apa mării), Belgia, Franţa, Germania (Ruhr, Saar, 

|. Silezia), în America de Nord, China. La noi în ţară în Gorj, Petroşani, 

Judeţul Bacău. Depositele de cărbune s'au format în pământ prin 

| discompunerea plantelor, Lepidodendron, Calamite, Sigillaria, Stig- 

maria), cari” fiind sub apă, au fost separate de aer timp de milioane 

| de ani. In acest timp plantele au suferit schimbări chiinice, cari înde- 

părtau celelalte elemente, așa că depozitele deveneau, din ce în ce - 

mai bogate în Cărbune. o 

După vrâstă, cantitatea de carbon, proprietăţile fisice și căldura - 

dezvoltată la ardere, sau dat cărbunelui de pământ. diferite nuiniri : 

-a) Antracil. — Are coloarea neagră strălucitoare. Contine cam 91% 

Carbon. Arde cu greu „dezvoltă la ardere multă căldură. Fiert cu sol. 

KOH nu o colorează, Este dens. La noi în ţară îl găsim în Jud. 

Gorj, la Schela. De asemenea în unele locuri în Banat. Un Kg. de 

antracit dă la ardere 8000—9000 Calorii. i o 

b) Huila sau cărbune de pământ propriu zis. Are circa 82% Carbon. 

Tiartă cu soluţie de oxid de potasiu o colorează slab galben. Se găseşte 

în terenurile carbonitere; este mai nou decât Antracitul. In Huilei 

se găsesc încă- figurile plantelor, din cari au rezultat. Exploatările de 

Iluilă se fac pe-o scară întinsă, căci pe de o parte serveşte direct la 

ars (maşini de cale ferată, vapoare ctc.), iar pe de-alta fiind încăl- 

tită în vase în afară de contactul aerului (destilarea uscată) dă naş- 

tere la serii de substanţe, de cari omul se foloseşte ; aşa avem gazul 

aerian de luminat, gudron, amoniac, cocs; cărbune de retortă. Un 

IKgr de huilă ars dă cam 7000—8000 de Calorii. La-noi se găseşte prin 

Banat, Jud. Braşov, Caraş şi Jud. Severin. 

c) Lignit. — Este de: formaţiune mai nouă. In ca se văd încă ur- 

“mele ţăsăturilor lemnelor, din cari s'a format. La distilare uscată dă 

puţin cocs. 
, | 

“In România se explotează la Petroşani Jud. Hunedoara (Petroşani, 

Aninoasa, Vulcan, Lupeni) şi Comăneşti, Asău, Jud. Bacău. O mai găsim 

în Jud. Buzău, Mehedinţi, Prahova, Severin, Timiş- Torontal. Conţine 

cam 709% Carbon. Ma - - 

In 1927 producţia a fost de 2.850.000 tone în valore de 2.3-40.300.000 

iei. Un gr de lignit ars dă între 2500—5500 Calorii. | 

- 4) Turba. — S'a produs în timpurile foarte apropiate de noi prin 

- discompunerea vegetalelor ;. putem urmări chiar această discompunere 

în zilele noastre. Este roşietică. Se găsește aproape de suprafaţa pă- 

mântului. Un Kur de turbă dă prin ardere circa 3000—5000 Calorii. 

Conţine cam 60% Carbon. | i : 

” Yarietăţile de Cărbune descrise mai sus, constitue Cărbunele nadural. 

Dar oamenii au reuşit să fabrice şi alte varietăţi de Cărbune, numite 

Cărbune artițicial, — Amintim numai că în 1897 chimistul francez 
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Moissan a izbutit să obţină cristale mici de diamant, dizolvind la 30000 
" cărbine curat în fer lichid şi răcina brusc masa de fer, turnând-o în 
gaura făcută într'un bloc de Cupru, răcit-cu apă. In aceste condiţii 
cea mai mare parte a carbonului dizolvil se separă sub formă de grafit : 
o parte mică dă cristali foarte mici de diamant artilicial. Tot aşa 
amintim că încălzind Diamantul la temperaturi foarte înalte, cl se 
transformă în grafit. Pentru technică sunt importante alte preparate 
de Cărbune. a . _ 

1. Cărbunele de lemn sau manyţălul. — Când se încălzește lemnul 
la temperatură înaltă se obţine manyalul. - - 
„Operația se lace în două moduri: 
a) Metodă mai primitivă. — Se aşează lemnele în arămadă, care se 

acopere cu pământ, lăsând loc ca să iasă fumul, Sub grămadă se face 
un foc bun cu lemne mărunte; O parte din lemne ard ; restul dă mangal. 

  

Fig. 74 

"b) Distilarea uscată a lemnului. — Este metoda raţională. Se in- 
troduc lemnele în cilindri mari de fer, prevăzuţi cu tuburi ; prin în- 
călzire lemnele se discompun dând o scrie de produete, cari trec prin 
acele tuburi. Produsele sunt răcite. Din distilarea aceasta obţinem trei 
feluri de producte: _ | 

«) Gazoase; acestea sunt conduse prin ţevi; ele constitue gazul de luminat, . 
6) Lichide. Ele se scpară în două pături: o pătură apoasă, acidă, conţinând acid acetic şi o serie de alte corpuri foarte importante pentru "industrie, ca alcool metilic, acetonă etc,; sub pătura apoasă se gă- sește o.altlă pătură licidă, numită gudron, de coloare închisă. Din gu- 

dron se scoate Hreozolul. " - 
__€) Solide. In cilindrii de fer rămâne manyalul. Yigura 741 arată cum se poate arăta în cursul lecţiei o asemenea distilare. In retortă se pun geluituri de lemn de brad. Se încălzeşte puternic. Lichidele se ndună în recipientul mijlocfu răcit: Se dă foc la gazul care esă din tub.
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Schimbări de acestea au loc cână facem foc de lemne în sobă. Ga- 

zurile resultate din încălzirea lemnului ard, formând flacăra. Căr- 

bunii după răcire, formează mangal: IN 

O experienţă ușoară permite să arătăm mai simplu formarea: gazului 

aerian, din încălzirea hârtiei. Luăm şi învăluim. o bucată de hârtie, 

aşa că facem din ea un sul, pe care-l ţinem înclinat. Dăm foc la ca- 

pătul de jos Hârtia arde; căldura transformă o altă parte de 

hârtie, dând un fum, care ese prin, capătul de sus. Cu un chibrit gazu: 

rile se aprind şi ard. Ca să nu se aprindă hârtia, îi punem un 

capăt de tub de sticlă. -. ” 

5. Cărhune de retorlă. Cocs. „2 In cilinari de fer încălzim huilă ori 

liynită. Din distilarea uscată a huilei rezultă iarăşi trei feluri de pro- 

ducte: : : Pa , 

a) gaz acrian, care serveşte la Iluminatul oraşelor, la ars, cete. 

5) Producte lichide : gudron şi pătura apoasă. Din gudron se scot 

numeroase substanţe. cari au multe întrebuinţări, Aşa avem benzol, 

acid fenic, naftalină etc., o serie de substanțe, din cari se fabrică Za- 

" ceharina, coloranţii de anilină ete. 

In pătura apoasă avem foarte mult amoniac. Aceasta constituie 

unul din principalele izvoare pentru obţinerea amoniacului. 

c) Solide. Din distilarea huilei productele solide rezultate sunt cocsul 

şi cărbunele de retortă. Ă 

Cocsut este întrebuințat Ja ars. Există şi un coes-penitru melalurgie, 

întrebuințat la prepararea jerului, a fontei (spi/&) şi, a oțelului. Pe pe- 

reţii cilindrilor (relorlelor) de. distilare se depune un “cărbune bun con- 

ducător de electricitate, numit "cărbune de retortă, cu întrebuinţări 

multiple în clectricitate : electrozi în elemente . galvanice, fire la 

lămpi etc. 
, | | 

Se pare că lignitul a rezultat din Zorf prin presiunea, pe cari pă- 

turile superioare o exercită asupra celor inferioare. “ 

Nu se poate preciza dacă există vr'o legătură între Huilă şi lignită; 

din punct de vedere, chimic se pare că sunt deosebiri între aceste două 

feluri de cărbune natural, ceea ce se vede şi din faptul că în gudronul 

din Huilă avem mai mult combinaţii ciclice (Benzol şi derivate de 

benzol), .pe când gudronul din lignit. are mai mult parajine. 

î Cărbune. de oase. — Isle obţinut din carbonizarea oaselor. . 

. Cărbune animal, rezuitat din carbonizare de sânge şi cârne. 

5. Cărbune de fum. _— Din flacările luminoase se depune pe corpu- 

rile reci, un cărbune pulberulent numit cărbune de fum. Numeroase 

substanţe ca benzolul, răşi nele; corpurile grase, elc:. prin ardere dau 

mult îum. Lămpile când filează, dau fum. Conducând acest fum într'o 

cameră rece, se depune pe păreţi. cărbunele de fum. Acest cărbune 

serveşte la preparare de luş, vacs cerneală de Lipografic, ete. Productul 

P, Bogdan — Chimie cl. V.—3 
19
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Kindrus, "care se vinde la noi în comerţ este cărbune de fum. De ase- 
menea Îuninginea care se depune în sobe şi coșurile lor. | - 
„6. Cărbune de zahăr, numit şi cărbune strălucitor. Se obţine din 
distilarea uscată a zahărului. Este cărbunele cel mai curat. , 

intr'o prubetă uscată punem o pătură de vrun cm. de pulbere de 
zahăr. şi încălzim prubeta în flacără. Ce observăm ? 

Intrebuinţări. — Expunând diferitele feluri de cărbune de mai sus, 
am arătat şi întrebuinţările lor. Mai' avem de adăosat următoarele. 
Mangalul în pulbere este întrebuințat la fabricarea prafului de puşcă 
cu fum. - ” . DR 

Mangalul şi cărbunele animal, precum şi cel de case, după ce i s'au 
- extras prin acizi părţile: minerale (fosfat şi carbonat de Calciu) sunt 

poroşi. Ei absorb gazurile, materiile rău mirositoare din apă şi ma- 
teriile colorante, sau chiar săruri toxice din apa de băut (de ex, să- 
ruri de plumb), De aceia se întrebuinţează cărbunele de oase. și cel 
animal în fabricele de zahăr, pentru decolorarea soluţiilar de zahăr. 

Ezperienţă. Intr'o capsulă se pune cărbune de oase- şi se încălzeşte 
la roş. Pulberea se pune într'un filtru aşezat în lcică aşa ca să-l umple 
pe jumătate. Se toarnă apă colorată cu ceva vin roşu. Filtratul esă 
decolorat. : ” 

Experienţă. In prubete pe mercur 'se prinde aimoniac gazos. Se ţine 
într'o flacără o bucăţică „de mangal, pentru a-i alunga gazurile din 

"pori şi apoi se introduce prin mercur în prubetă. Mangalul absoarbe 
gazul. Se repetă experienţa și cu alte gazuri, cum ar fi acid clorhidric, 
bioxid de Carbon. 

Din cele de mai sus se vede că încălzind materii orga- 
nice, ele se dsicompun, lăsând ca rest cărbunele. Ele 
se carbonizează. Un chibrit lung. de lemn este aprins ; 
stingem flacăra. Capătul înegrit dovedeşte carbonizarea. 
Am văzut că putem carboniza substanţele și prin acid 

„sulfuric concentrat. Ă 

„_ Fabriearea creioanelor. — Pulberea de grafit este amestecată cu ma- 
terii argiloase : cu ajutorul apei se face o pastă, care este trecută prin 
presiune prin găuri, aşa ca să formeze fire subţiri: acestea sunt uscate. 
In aceste condiţii ele se întăresc şi se pun în lemn de tisă, ieniper sau 
alt lemn potrivit. . ' | 

Dacă pasta se face din cridă, argilă albă, gips, gumă arabică și o 
substanţă colorată, creionul este colorat. Ca materii colorante se între- 
buinţează minium (roş), albastru de Prusia (albastru), minium de fer „ete. Alte ori pasta se face din grafit cu cărbune de fum, Creianul scrie negru, . . ie |



  

14 
7 

Primele creioane au lost fabricate în Anglia (1664). Fabrici vestite 

de creioane sunt cele din Niirnberg (lohann Faber), Budweis lângă 

. Viena (Hardimuth), la Paris. Ă : 

Duritate. — Corpurile din natură, lipsite de . 

viață, cari alcătuiesc scoarţa solidă a pământului se 

numesc minerale. Ele nu au nici organe de mișcare, nici 

de nutrire, adică n'au organele, cari se întâlnesc la ani- 

- male şi plante. Un mineral este un corp omogen. Sarea 

din pământ este un mineral ; alte minerale avem diferite 

feluri de cărbune natural, quarţ, feldspat, calcar, pirită 

(sulfura de fer) etc. Studiul mineralelor se face în Mine- 

ralogie. Intre proprietăţile mineralelor, de care oamenii 

ţin mult seamă, este şi acea de a se zgâria unele pe altele. 

De exemplu diamantul, 'zgărie alt corp cum este gra- 

filul, ori sticla, fără să fie zgârâiat de acestea din urmă ; 

zicem că diamantul este mai dur decât sticla ori grafitul. 

Proprietatea aceasta a'unui corp solid de anu lăsa ca 

alt corp solid să pătrundă în el se numește duritate. 

S'a căutat să se exprime duritatea prin numere. In 

acest scop Mohs a ales zece corpuri pe cari le-a aşezat 

în ordinea durității. 

„Cele zece corpuri constitue Scala lui Mohs. 

Duritatea Diamantului o însemnăm cu 10 

>> Corindonului se 9 

, . Topazului » Ss 

„OQuarțul .. .. Î ” 

» Feldspat - Is 6 

„„_ Apatita - » 5 

> Fluorina | , 4 

. Spat de Islanda >: : 

> Gipsul 29 2 

>> TPalcul 7 - 1 

Combinaţiile carbonului. 

Combinaţiile carbonului. cu Hidrogenul. Se numesc 

hidrocarburi. Sunt stabile, căci legăturile dintre mai 

mulţi atomi de carbon, cari formează catene, sunt pu-
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ternice ; de asemenea și legăturile între C și H sunt tari. Combinaţiile acestea se studiază în chimia organică. Cităm câteva hidrocarburi : CH, (Metan), CH (Etan), . CaHs (Propan), C,I,o (Butane), etc. Mai cităm Etilenul CH>=CH, și Acetilenul CIHI=CŢI, 

"Acetilenul se produce din unirea directă â C cu [. In acest scop facem să sară arcul voltaic, între doi electrozi de cărbune, într'o at- mosferă de Hidrogen. Sinteza aceasta a acetilenului este foarte im- portantă : a) din punct de vedere teoretic căci formăm combinaţii organice din elemente din resnul mineral și | b) din punct de vedere practic, fiindcă din acetilen, putem pre- "para alcool, acid acetic, ete, - o 

In combinaţiile lui carbonul este tetravalent. Așa avem 
CC, tetraclorura de Carbon 
CCH “Cloroformul 
CH,CI, Clorura de metilen 
CH,CI 3 metil, 

Suliura de carbon. —Cu suljul . carbonul formează sulfura de carbon CS2. O preparăm trecând vapori de sulf peste cărbune incandescent. Se obţine un lichid foarte volatil, în care S şi P se dizolvă uşor. Vaporii de CS, amestecați cu aerul dau un amestec . explosibil. Sulfura de carbon se aprinde ușor şi arde dând CO, ă şi SO, . 
Pa 

CSe+-302=C0.+2 So, 
Când este curâtă 'nu are miros displăcut. De obiceiu are cantități mici de substanţe 'străine, cari îi dau un miros displăcut de ridichi în putrefacție, ori de varză murată stricată. a 

Combinaţiile Carbonului cu Oxigenul. . 
Biozid de Carbon. — Rezultă din arderea de carbon în acr ori oxigen. Este solubil în apă. Soluţiile lui în . apă le găsim în comerţ în sifoane, în cari el se găsește



  în apă 

| a & Li) 

sub presiuni mai mari decât.cea almosferică. In. soluție 
admitem că există în cantităţi mici acidul CO,H, format 

din n 2 COz+HaO=COsHa 

De aceea bioxidul de carbon se mai numeşte şi anhidridă carbonică. 

Acidul carbonic. | 

—0H 

0=C__our 

este nestabil, din cl se separă uşor apă, punându-se în acelaş timp 

în liberate CO - - ” 

Sărurile. acidului carbonic sunt stabile. 

Aşa avem: COg TH Na bicarbonat de Na - 

- COg Na carbonat de Sodiu 

Tot aşa COg Cu carbonat de calciu. 

Când punem apă cu COg peste apă de var, sau trecând CO, uazos 

prin apa de var, se obţine Carbonat de Calciu insolubil în apă 

1 GOp+-Ca(OH)g = COgCa+-H20 . | 

_. Dacă trecem mai mult timp COa peste soluţia care are COgCa solid, 

atunci soluţia se limpezeşte, căci rezultă bicarbonat de Calciu solubil 

COgCa-+COg-+ H30 =(COgHI)z Ca 

Bicarbonatul format nu-i stabil; . prin fierbere îl 'discompunem în 

"CO Ca, COa şi apă, a 

| (COgEDCa= COgCa-t CO+-H130 

Gazul COg degajându-se în acer, rămâne COACa insolubil ; de altfel 

de câte ori din apă, care are bicarbonat: de calciu în soluţie, se dez- 

voltă CO apa depune COgCa. Procesul acesta a jucat şi joacă un 

mare rol în natură la formarea depozitelor de culcar, la formarea Sla- 

Vactitelor şi Statagmitelor etc. | i 

 Carbonatul_ de Calciu îl întâlnim sub diferite forme în natură; 

cităm marmora, piatra calcară, etc. _ , | 

Dacă punem peste piatra. calcară, ori marmoră. câteva picături de 

acid. clorhidric, ori acetic, carbonatul de Calciu este atacat, după 

reacţia 

COgCa + 2HCI= CACI, + CO+-H30 

Ar trebui să rezulte acidul COzH3; dar, am văzut că acesta nu-i stabil 

ci se discompune repede în CO şi apă. Bioxidul de Carbon gazos format 

se dezvoltă în atmosferă, agitână lichidul, care pare că fierbe; se zice 

că gazul se dezvoltă producând efervescenţă. Reacţia aceasta dintre 

acidul HCl şi COgCa serveşte la prepararea bioxidului de Carbon, In
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acest scop, punem bucăţi de marmoră într'un aparat Kipp în .care 
turnăm acid clorhidric diluat. Prindem gazul pe apă. Putem să-l] pre- 
parăm şi cu un flacon Woul/ cu două tubuluri, ori într'un balon cu 
tubulură laterală. Reacţia are loc la temperatura ordinară. “In genere 
orice carbonat, de exemplu, COgN4g, cu acizii pune în liberate CO, 

Bioxidul de carbon se găsește în aer, apoi în unele ape 
minerale, cărora ele le dă gustul caracteristic pişcător 
de limbă. Rezultă din fermentaţiile alcoolice și -din 
putrezirile materiilor organice; se găseşte printre cor- 
purile gazoase cari esă din vulcani ; uneori esă din cră- 
păturile pământului. Se găseşte în Peştera Câinelui de 
lângă Neapoli. Rezultă din respirație. Dacă. trecem cu 
un tub de sticlă gazurile rezultate din expiraţie prin apă 
de var, aceasta se tulbură, din cauza precipitatului. 
COsCa format. | 

Bioxidul de. carbon este incolor : este mai greu decât 
aerul. O lumânare ori un chibrit aprins introduse în 
acest gaz se stinge, căci el nu întreţine arderea. Ne 
servim de această împrejurare pentru a arăta că poate fi 
turnat de sus în jos. Poate fi sifonat.-ca apa, de susîn jos. 

Dacă echilibrăm o balanţă, pe platanul căreia am pus 
un balon cu acr și dacă introducem apoi CO, în balon,: 
balanţa se pleacă spre partea unde-i balonul, căci gazul 
CO, este mai greu decât aerul. | 

Supus la presiune el poate fi licefiat, Bioxidul de Carbon licid este 
. , „dat în comerţ în cilindri, cari servesc la 

prepararea apei gazcuse din. sifoane. Dacă 
punem un asemenea cilindru plecat, aşa ca 
partea cu robinetul”“să vie în jos şi dacă 
legăm la gură un sac mic, figura 75 deschi- 
zând robinetul, bioxidul de carbon lichid 
este aruncat cu putere în sac; aici cl se 
evaporează repede, absorbind atâta- căldură, 
încât o parte din lichid se. solidifică. Cu 
bioxid de Carbon solid pus în eter, ori 

Fig. 75, acetona atingem temperaturi foarte scă- 
zute — 800, 7'recând Clor printrun tub de „sticlă pus în acest amestic, obţinem Clor lichid. Punând în amestie - Mercur lichid, acesta se solidifică,  



  

151 

Dacă trecem CO, peste. cărbune incandescent, el este 

redus de cărbune în oxid de cărbune. 

CO.+C=2 CO. | 

De aceia peste jăraticul din sobe avem flacări albastre, 

căci CO format arde cu flacără albastră. | 

In natură COg joacă un rol hotăritor. El resultă din respiraţia 

plantelor şi animalelor. La: plante avem însă şi alt fenomen, cel al 

asimilației clorofiliene. Sub acţiunea razelor ultraviolete şia cloro- 

- filului are loc” discompunerea. COg. în presenţa apei conform reacției 

COg-+- HO = HCOH-+Op 

Rezultă astfel oxigen liber, care trece în atimosferă ; Corpul HCOH 

se” polimerizază, dând zaharuri 

GHCOIH= Cg11206 
r. 

Din aceste zaharuri se formează apoi amidonul, celuloza ete. Această 

transformare este însoţită de absorbţie . de energie din acea trimeasă 

- de -soare. Fenomenul are loc când temperatura începe a se ridica 

primăvara, apoi vara şi toamna. Iarna, când temperatura-i joasă şi 

când frunzele au căzut, asimilarea clorofiliană un mai are. loc. Când 

ardem lemnele iarna, Carbonul din el trece în CO, şi o dată cu aceasta: 

se dezvoltă căldură, care xepresintă energia solară absorbită în timpul 

sintezelor de celuloză ete. - | 

De şi în atmosferă se varsă zilnic cantităţi enorme de CC asimilarea 

clorofiliană îl discompune în bună parte, redând atmosferei Oxigen. 

O dată cu stărămarea. stâncilor prin îngheţ, dezgheţ, are loc şi o 

acţiune chimică : bioxidul de carbon din aer în presenţa apei atacă 

multe din stânci, dând carbonaţi ; prin acest proces este fixată 

iarăşi o mare cantitate de COo din atmosferă; o altă cantitate de 

bioxid de carbon dizolvită în apă, dizolvă Carbonaţii şi-i transportă 

prin fluvii, etc.-, în mare şi oceailt, unde în urma discompunerilor 

cari eliberează COg produc depozite de carbonat de Calciu. Eliberarea 

aceasta de CO2 din apa mărilor are loc, când în atmosferă este mai 

puţin bioxid de Carbon ; conform legii lui IJenry solubilitatea gazului 

este scăzută și atunci el esă din apele în cari era dizolvit sub pre- 

siune mai mare. Din acest punct de vedere, apa mărilor, etc. este unul * 

"din regulatorii cantităţii de bioxid de Carbon din atmosferă; această . 

cantitate este constantă, căci asimilarea prin planie, combinarea cu 

Carbonaţii de Calciu: etc. în procesul de distrugere al rocilor, com 

pensează pierderea de Ozigen prin arderi şi fixează CCg sub 

formă de Carbonat,
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Ozid de Cărbune. CO. — Rezultă cum am văzut ire- 
când CO, peste cărbune incandescent. Putem reduce 
CO, şi cu Zn; în acest: scop plecăm de la carbonați, de exemplu cridă (COsCa) ori magnezilă (CO+Mg), cari în- călziți cu pulbere de zinc, dau oxid de carbon, conform cu reacţiunea 

| CO,Mg+Zn=Zn0-+Mg0+CO 
Putem avea deci în aceste condiții oxid de cărbune 

curat. - _ | Aa | | 
Când trecem vapori de apă peste (jăratic) cărbune incandescent avem iarăși producţie de CO, de astădată amestecat cu H, Sa 

, H:0+C=C0+H, 
„In industrie. se prepară şi se întrebuințează acest amestec gazos sub numele de gaz de apă. Când trecem „aer prin pături groase de cărbune incandescent se ob- ţine CO și azot, care este întrebuințat industrial: sub nu- mele de gaz generator. | 
Oxidul de cărbune este gaz incolor, foarte. otrăvitor. Respirat în cantități mici produce dureri de cap. Dacă se astupă sobele,: atunci când în ele mai este jăratic, CO format trece în cameră și de multe ori a cauzat moartea celor ce lau respirat. Şi 

„Oxidul de cărbune este reducător. Oxizii Fe.0p, CuO încălziţi în CO sunt reduși în stare de metal 

Fe203+3C0=3 CO,-+2 Fe 

1 

Combinaţiile C cu N, | : . Avem CNK cianura de potasiu, şi CNH acid cianhidric, ambele otrăvuri violente. Se vede că grupa —CN ca şi —0CH, —NHA trece din combinaţie în combinaţie. Grupele acestea se numesc, radicali : 

—CN este radicalul Cian 
—0H ,, PE Oxidril ori hidroxi] 
—NHA n » Amoniu.. 

Combiniţiile C cu metalele, — Se numesc carburi, Avem :
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Cărbura de Calciu Cal, Se produce din încălzirea varului cu Căr- 

bune în arc voltaic. Cu apa carbura de Calciu dă âcetilen CHo. 

Cala -kaFI20 = Ca(OH)-i- Cal la 

Carhură de AMuminiu CaAla, cu apă dă metan. Alle carburi metalice 

cu apa dau hidrocarburi gazoase, lichide şi: solide, aşa este Carbura 

de Uran CgUz. 

Siliciul. Si. 

Siliciul este elementul fundamental al corpurilor mine- 

rale (anorganice) din scoarţa globului, după cum cărbu- 

nele este elementul de bază al compușilor organici. 

Elementul Si a putut fi preparat. - Si amori este 

atacat de acid fluorhidic și ars dă bioxidul Si0,. Există 

şi un Si cristalizat care-i puţin. atacat de HF. Siliciul 

prezintă deci modificări alotropice. 

Si este element tetravalent, ca și Carbonul. Compusul 

Si H, se numeşte monosilan ; este gaz ca și CH,. 

Se cunoaşte SiCI,, tetraclorura de Siliciu lichidă. 

SiF, tetrafluorura de Siliciu, gaz. Ambele sunt atacate 

de apă. Și de aici se vede caracterul de metaloid al 

Siliciului. 

_“ Important este bioxidul de Siliciu SiO,, căruia îi 

corespunde un acid SiO,H,, acidul silicic, analog aci- 

dului carbonic, COsHe. 

Există numeroşi silicați în natură, cari derivă din acidul 

—0H 
SO cia ortesiliei 

.” —0H acid ortosilicic, 

—0H - 

Alţii derivă din.  — OH 
Si=0 acid melasilicie 

| — 0H . 

alţii din acizi silicici de nâtură mai complicată. 

Biozidul de siliciu. — Se găseşte în natură în cristali 

mari. cari formează coloane hexagonale uneori foarle
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lungi, terminate la capete cu piramide hexagonale. fig. 76. 
Ca mineral se numește Quarţ. EI cristalizează deci în 'sis- 

” temul hezagonal. „Duritatea lui este 7; den- 
sitatea 2,6. 

In Madagascar s'au găsit coloane de 2 m. 
grosime. i | | 

Când este transparent se numește cristal 
de stâncă. Când este colorat în violet se 
numește ametist. ! 

  

  

Fig. 76 

Cristalul de stâncă are întrebuinţări în Optică. Cristali mici trans- 
parenţi şi incolori se numese Diamunt. de Maramureş. Uncori tran-: 
sparenţa se pierde, parţial ori total. Sub forma aceasta găsim bioxidul 
de siliciu, în roci silicioase ș foarte răspândit este quarţul comun în " greziile silicioase, năsip guarțos. Anielistul, quarţ de coloare violetă, serveşte ca piatră prețioasă. N _ - | 

Quarţul opac şi compact apare sub multe forme. Intre dânsele avem cremenea (silex pe latineşte ; de aici vine numele de Siliciu), în care 
există bioxid de siliciu atât cristalizat cât şi amorf. ” 

Se întâlneşte şi bioxid de siliciu cu apă, necristalizat, (amori), trans- -parent .sau opac, incolor sau colorat, de duritate 5,5—6,5 densitate 
1.9—2.2. Ele se numeşte opal. IZste întrebuințat ca piatră scumpă, când are jocuri de colori. . 

Un amestic de quarţ şi opal, care. prezintă: colori concentrice, con- - stitue agatul întrebuințat la balanţe şi la. facere-de piuliţi. pentru la- boratoare. . 
Mai găsim bioxid de Siliciu, depus din apele geyzerurilor' din Ame- rica, Islanda; el constitue /ufui silicios, geyzerila, 
Acidul silicic joacă rol important în regnul vegetal şi animal ; multe - dialomee, radiolare îşi tac 'un învăliş apărător din acia silicic ; când acestea mor, învălișurile căzute în fundul apei se lipesc, dând o piatră poroasă. cunoscută sub numele nemţesc de Kieselguhr ; pământul cu intuzorii (Infusorienerde) are acid silicic. Această piatră poroasă este întrebuințată la fabricarea dinaniilei, - Sub influenţa variațiilor de temperatură, din a căror cauză avem îngheţ şi desgheţ, apoi sub influenţa bioxidului de carbon şi a apei stâncele cari au bioxid de siliciu sutăr un proces de discompunere (dezagregare), în urma căruia se formează silicați solubili în apă şi: acid silicic solubil. Acesta este absorbit de anim 

tribuina la formarea scoicelor lor; plantele îl Găsim mult acid silicie în crengi, 
Se găseşte acid silicic în m 

alele inferioare, con- 

absorb de asemenea. 
îrunze ; în pae este acid silicic 2%,: 

ateria dinţilor, în penele pasărilor. Radio-



  

    
ori hârtie de perge 

“soluţia care conţin   
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larele au schelet silicios. In „.năsipul mărilor. se găsesc uncori 

50 milioane de scoici mici de radiolare la IKgr. 

Există pietre în cari intră acid silicic, şi cari au numeroase şi variate 

întrebuinţări. Multe pietre de ascuţit, de şlefuit au acid silicic. Gre- 

ziile silicioase servesc ca pictre de zidit, ca pietre de moară. Greziile 

albe sunt lucrate de sculptori. 

Apele cari au acid silicic, pătrund uneori în corpurile plantelor şi 

animalelor moarte. După discompunerea acestora şi evaporarea. apci, 

acidul silicie se depune luând forma plantelor ori animalelor. în chipul 

acesta rezultă plantele şi animalele petriiicate. 

O piatră silicioasă, numită piatra lidiană sau Lidită serveşte la în-- 

cercarea' aliajelor de aur sau argint. 

In Homânia se găsesc cristali de quarţ prin stâncile de granit, sneis, 

yorfir. Uneori sunt cristali mari, ca la Parîngu, Iacobdeal, Roşia. 

Diamante de Maramureş se găsesc la Uz, (Bacău), âpoi prin Jud. 

Baia, Putna. 

Bioxidul de siliciu încălzit în ilacăra oxiarică se topeşte şi dă „sticla 

de quarţ”, din cari se fac numeroase vase şi obiecte întrebuințate 

în fizică şi chimie, de .oarece resistă la schimbări repezi de tempe- 

vatură. Incălzite la roş,. putem să le punem în apă rece, fără să ne 

temem că s'ar strica. 

Dioxidul de siliciu încălzit cu carbonat de sodiu ori de potasiu se 

topeşte, dând o masă 'sticloasă solubilă în apă. Soluţia se găseşte în 

comerţ sub numele de sticlă solubilă.  Serveşte la lipit sticla, la pre- 

encueli, la apararea lemnului şi a unor 

enea pentru a face lemnul mai rezistent 

Din ea se fac uneori Orna- 

turnare în forme - 

zervarea acuarelelor făcute pe t 

ţesături contra focului ; de asem 

la umezeală şi a-l apăra de bureţi, cari. 

mente și pietre artificiale, prin amestecare cu năsip,' 

şi tratare cu soluţie de clorură de calciu, pentru întărire. , 

Acid silicie. Colvide. Lectură : : Să turnăm sol. de HCl peste, sticlă 

solubilă, într'o prubetă. Se obţine un precipitat gelatinos compus 

din SiOp şi apă. Spălat cu apă şi uscat în aer el dă o pulbere albă 

de compoziţie SiOgHa. | - 

Dacă facem reacţia în mod în 

clorhidric în soluţie şi peste dâns 

pilat ; reacţia 

avers, turnând întâi în prubetă acid 

ul sticlă solubilă, nu mai averii preci- 

SIOgNag-+-pHCl= >NaCI
4- SiOgtla 

Acidul silicic a rămas acum în soluţie. Ii putem separa punându-l 

întrun aparat simplu numit dializor. Acesta este tormat dintr'un ci- 

linăru de sticlă deschis la ambele capete. La partea de jos se fixează 

sament ori o membrană animală. În interior punein 

e SiOgHIa şi Cl Na; cilindrul . este pus întrun
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vas în care punem apa distilată, Apa din vasul exterior este înoită 
necontenit, scurgând-o cu un sifon şi adăogind altă apă distilată. 
Dializatorul ori dializorul descris este aşa cum a fost întrebuințat 

de Graham, care a discoperit: fenomenele ce urmează să le descrim. 
Astăzi există în comerţ tuburi de hârtie pergament, în care se pune 
lichidul și după aceia tubul îndoit în formă de U este pus îutr'un 
pahar cu apă, care serveşte ca vas exterior; paharul este plin cu apă, 

  

| Tig. 77 
care este necontenit reînoită. Tig. 77: după ce am înoit apa din 
vasul exterior de mai multe ori, avem în dializator o soluţie de SiOH,. . - 

Graham a constatat: | 
«) Substanțele cari pot cristaliza cum este” NaCI, trec prin hârtia 

de pergament în vasul exterior. Graham le-a numit cristaloide. __8) Substanțele cari nu pot cristaliza cum sunt cleiul (franţuzeşte colle), gumile, gelatina, albumina din ou, etc. (corpuri amorfe din ve- getale şi animale) nu pot trece prin membrană în vasul exterior ; Corpurile cari nu pot trece prin menbrană se numesc coloide (dcia colle=:cleiu). La început Se credea că starea de coloid este rară şi că, de preferinţă, natura realizază starea de cristaloid. Cercetările ulte- rioare au arătat că starea de coloia “este mult mai răspândită de cum se credea. Prin tratament potrivit putem aduce în stare coloidală nu numai corpuri insolubile (Pt, Ag, sulfură de arsenic, acid silicic.), ci şi cristuloide, -Starea coloidală este considerată acum ca o proprie- tate generală a materiei, - Ă 
In soluția coloidală de acid. silicic nu găsim molecule de formula SIOgEI,, ci grupe” formate dintr'un mare număr de molecule de acestea. Grupele acestea se numesc granule de coloid, Ele sunt suspendate în licid. Pondul lor molecular este foarte mare. Mărimea granulelor Ş . 1 1 . variază dela Too ne până la————mm. Mărimea molecu- 19000 A - 1.000.000 

1 Ielor este de nun, | 
10.000.000
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Cotoidul disolvit în apă poate fi uncori evaporat. Se obţine o masă 

solidă, care se poate dizolvi din nou în apă. Aşa este cazul coloidelor 

cleiu, gelatină, albumină. ” 

Punând gelatina din comerţ în apă şi încălzind uşor ca rece în 

soluție ; dacă o răcim ea se transtor mă în gelatină. Coloidele în soluţie 

se arată cu cuvintul sol, căruia î se pune înainte numele disolvantului :: 

Hidrosol 'este coloid dizolvit în apă, alcosol în alcool. Gelatina obţi- 

- nută se numeşte gel: hidrogel, alcogel, cete. 

La unele coloide, cum sunt cele metalice, adăoparea de “elecirolile 

determină precipilarea coloidului sub formă. de gel. Aşa am avut 

acidul silicie sub formă de hidrosol, când am turnat sticla solubilă în 

acid clorhidric diluat şi sub formă de hidrogel, când am turnat acid 

peste sticla solubilă. 

Granulele coloidale sunt încăreate cu electricitate, unele cu electri- 

citate negativă, altele cu electricitate pozitivă. 

Intre stările coloidale mai citi : picăturile cari constitue nourii : 

avem aici coloid în aer. Când plouă, coloidul 'se- precipită. 

“ Spuma de bere este coloid şi anume cer divizat în lichid.” 

Starea coloidală este o stare de extremă diviziune a materiei, dar, 

cu granule cu mult mai mari decât moleculele, 

METALELE. 

Caracterizare generală. — Pe lângă proprietăţile a- 

mintite mai sus, — luciu metalic, conductibilitate pen- . 

tru căldură şi electricitate, etc... — vom mai aminti 

câteva. | 

Metalele se deosebesc între dânsele prin densitate, punct de topire, 

coloare ;.cea mai mare parte: pot cristaliza, mai cu seamă în forme 

cubice, ori cari sunt în lesătură cu forma cubică. 

Maleabilitate. — Prin pătăi cu ciocanul sau prin trecere forțată 

prin luminor, metalele pot fi pretăcute în foi foarte subţiri. Laminorul 

este format din doi cilindri, apropiaţi, după voea noastră, unul de altul 

şi cari se pot învârti în direcţii contrare. Metalul, subţiat la un capăt 

este silit să treacă printre cei doi cilindri şi este astfel transformat. 

în tablă şi după distanța din ce în ce mai mică, pe care o dăm ci- 

lindritor, în foi foarte subţiri. Aurul este cel mai maleabil, apoi vin 

Ag, Cu, Sn, Pl, Pb, Zn, Fe, Ni, 

Duetititatea, — Silind firele metalice să treacă prin găuri din ce în 

ce mai mici făcute într'o placă de otel, filieră, le putem transforma în 

sârme ori fire metalice... Cel mai ductil metal este du. Apoi vin Ag, 

Pr. Fe, Ni, Cu, Zn, Sn, Pb. :
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Când un corp poate fi îndoit, fără să se rupă, se zice că este Jezibil. 
Când corpul îşi recapătă forma dela început,-după ce încetează să 
mai lucreze puterea care la deformat, se zice că este elastic. Când 
prin loviri un corp se sfarmă, zicem că este sfărmicios, ori casant. Unele 
metale sunt [lezibile : Cu, Ag, Pb, ctc.. N: 

Putem topi două sau mai multe metale la un loc. Prin răcirea li- 
chidului se separă corpuri solide, în compoziţia cărora intră două sau 
mai multe din acele metale, Aceste corpuri solide se numesc alicje. 
De multe ori metalele curate n'au proprictăţi potrivite pentru între- 
buinţarea practică. Adăogarea altui metal la topire permite să se se- 
pare aliajul, care are proprietăţile dorite. Din Cu și Zn avem alama ; 
din Cu şi Sn avem diferitele bronzuri. Pentru aliajele metalelor cu 
mercurul s'a adoptat un alt termen: ele se numesc amalgame. 

Metalele au densități foarte diferite. Redăm în tablou 
densitățile câtorva metale : 

IK 0,877. Zn 7,15 Cu 8,95. Au 19,33 
Na 0,97 Sn 7,30 Ag 10,51 Pt 2148 
Mg 1,75 Fe 7,86 Pb 11,37: 
AL 9,67 Ni 8,30 Hg 13,59 

Metalele cu densitate mai mică. decît 3 se numese 
"metale uşoare ;.cele cu densitate mai mare decât 3 se | 
numesc metale grele. | | 

In capitolele următoare vom deseri unele metale și 
câteva din combinaţiile lor, anume cele mai cunoscute. 

Putem stabili valența metalelor fie din combinaţiile 
cu CI ori O, fie după- numărul de atomi de H (dintrun 
acid) pe : cari îi înlocuește un atom de metal, “pentru 
a forma săruri. Astfel, după combinaţii, avem 
Metale monovalente MCI, MO, 'S0,M, (M=:metal) 

»  Divalente MC, MO, S0,M | 
trivalente MC, MO, (S0,).M, 

„s  tetravalente MCI,, MO, “(S0,)M. 

Lucratul metalelor. — Pentru a le da forma voită, metalele sunt su- 
puse la diferite operaţiuni, cari atârnă de proprietăţile metalului şi de 
forma ce voim să le-o dăm. . . 

Metalele moi Ag, aur, platină, plumb se bat cu ciocanul la rece sau
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li se imprimă tot la rece îigurele cu ajutorul unei prese speciale ; ferul 

sufere acest tratament încălzit la roş. Oţelul, Cuprul se topesc şi se 

toarnă în tipare: : . 

„ Pentru a lipi metalele se > poate întrebuința sudura (lipirea) aulogenă 

| la fer şi plumb. Două bucăţi de fer, încălzite se lipesc prin apăsare ; ;a- 

ceastă apăsare se face uneori prin batere cu ciocanul. La plumb se ali- 

pesc suprafeţele curăţite şi apoi se încălzesc potrivit. La alte . metale 

lipirea se face cu ajutorul aliajelor fuzibile sau puţin fuzibile ca inter- 

mediare. - 

Puţine. metale au proprietăţile cerute de industrie. De aceia se în- 

trebuinţează aliajele cari au proprietăţile dorite, e cum sînt alama, bron- 

zurile. 

Acţiunea aerului şi prevenirea ei. — Oxigenul, anhidrda carbonică și 

"apa din aer atacă multe metale. Suprafaţa este astfel alterată, prin de- 

punerea unor corpuri streine. -Uncon atacul e mai profund. 

Pentru a preveni atacul grilajele de fer se vopsesc; tot aşa se aco- 

păr cu smalţ obiectele de îontă ori de fer, c cari servesc în bucătărie, 

pentru a rezista la acţiunea aerului şi a acizilor. Tablele de îer ori firele 

se acopăr cu Staniu (tinicheaua), zinc (fer galvanizat), nichel ori plumb. 

Extraeţia metalelor. — In pământ metalele se găsesc sau în stare na- 

tivă sau sub formă de combinații. Se dă numele de minerale la substan- 

ţele din'cari se extrag metalele. " 

In stare nativă sunt metalele cari ca aurul, platina, cupru, mercur 

se combină greu cu celelalte elemente. Unele metale sunt combinate cu 

oxigenul sub formă de oxizi: Staniu, fer, aluminiu ; alte metale se gă- 

sesc sub formă de combinaţii binare cu $, As, Cl, aşa sulfură de argint, 

cupru, zinc, plumb, mercur, ? Na,.: 

Alte on avem săruri: K, Na, Ca... există sub formă de carbonaţi, 

sulfați, fostaţi, silicați. 

Inainte de a supune mineralele la operaţiile de extracţie a metalelor, 

operaţii cari constituese meta-' 

lurgia fiecărui metal, mincra- 

lele sunt supuse la o serie de 

tratamente, cari au de scop de 

a' elimina 'pe cât se poate cor- 

purile sirăine cari . însoțesc 

mineralul. Aceste materii 

străine se numesc gangă. Inde- 

părtarea cei se face, când este posibil, prin tralament mecanic. - . - 

Tratament mecanic. — Uneori se alege mineralul cu mâna : cel bun 

este trimes la uzină; ganga este înlăturată. Bucăţile de mineral, cari 

mai conţin gangă sunt supuse Ia alte operaţii pentru a îndepărta ganga. 

Mineralele acestea sunt întâi sfărâmate între cilindri prevăzuţi cu 

dinţi cari se lungesc după generatricele cilindrilor (fig. 78). Bucăţile 

  

Fig. 

4
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sunt din nou alese. Bucăţile mai mici de gangă și năineral sunt 
" pulberizate fie între cilindri prin bătăi cu pilugul. Separarea 

se continuă uneori prin spălare în canaluri prin cari circulă apa. 
Mineralul ales este apoi supus ia tratament chimic. , 
Când mineralul este un oxid, îl tratăm cu cărbune. Când avem un 

carbonat, îl putem trata uncori direct cu cărbune; alte ori carbonaţii 
sunt încălziţi pentru a alunga GOg din ei. . | 

Mineralele cu sulf în genere sunt încălzite întâi în aer ; Sulful este oxi- 
dat şi trasformat în SO, :; metalul trece uneori sub formă de oxid. Iu- 
călzirea cu cărbune pune în Libertate metalul din oxid. Alte ori se în- 
călzește sultura cu'un metal mai cîtin; sulfura de antimoniu în- 
călzită cu fer pune. Sb în libertate. . i , 

In sfârşit procedeele electrice sunt mult întrebuințate astăzi. 

Sodiul sau Natriul (Aa) 

In natură se găsește în mare cantitate sub formă 
de clorură de Sodiu (NaCl), pe care am descris-o în 
detaliu când ne-am ocupat-de clor. De asemenea există 
Salpetrul de Chili. NO;Na. In laborator avem, hidro- 
xidul de Sodiu, NaOH. Acest din urmă se găsește mai 
ales sub formă de bastoane. | 

In natură mai găsim şi suliat de Sodiu SO,Na,. | 
In laborator preparăm şi sulfat acid de Sodiu SO,HNa, 

(sau bisulfat de sodiu). Se cunosc deasemenea : carbo- 
natul de sodiu CO,Nas şi bicarbonatul de sodiu CO,HNa. 

Pentru diferite întrebuinţări industriale este impor- 
tant carbonatul de sodiu, | 

Curbonatul de sodiu. — Astăzi se fabrică mari cantităţi de carbonat 
de sodiu căruia i se dă numele mai scurt de sSodă. Este solubil îi apă 
şi soluţia aceasta are reacţie alcalină (bazică). In cantităţi mai mici 
se găseşte în apele minerale alcaline, la Karlsbad, Ems, Vichy. Apoi 
din lacurile din regiunile înalte ale Americei, se extrage un carbonat 
de Sodiu natural numit Urao, lacurile de lângă Memphis în Egipt, dă- . 
deau în vechime carbonatul numit 'Frona. | 

Din arderea plantelor marine se obținea în Spania de Nord un pro- 
duct numit Barillu, Sodă de Alicantă. In Franţa, Anglia, Norvegia se 
ardeau plantele aruncate” de. mare; cenuşa aceasta numită în Franţa
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Varec, în Anglia Ketp, avea: mult carbonat de sodiu şi servea şi la pre- 

pararea iodului. : : - . 

A. In 1791 Leblanc introduse î în Franţa procedeul, care-i poartă nu- 

„mele, după care se obţine Carbonat de Sodiu, transformând CINa în sulfat 

de sodiu, prin tratare cu acid sulturic. Incălzind apoi Sulfatul de sodiu 

cu carbonat de calciu şi cărbune se obţine : Carbonat de Sediu. Reac- 

_ţiile care au loc pot. fi redate astiel: 

| Nap50 +. 2 c =Nag5 + 2C0p 

NagS Lp. CaCO, . =SCa + COsNa, îi 

B. In 1860 belzianul Solvay reuşeşte să introducă un alt procedeu. 

Plecând de la materiile primitive Cărbune.de pământ, carbonat de calci iu 

şi sare, el reuşeşte să fabrice cantităţi mari de CON. Reacţiile uti- 

lizate sunt următoarele : , | - 

“1. Distilarea huilei dă amoniac, . - ÎN 

2. Imcălzirea carbonatului de calciu, dă var CaO şi CO,." 

"3. Trecând CO, prin soluţie de amoniac în apă se obţine bicarbonal 

de amoniu. - : i 

 CO3 +. Ho pF Rage COgHNIH, > 

E - — - bicarbonat de atnoniu. - 

4. Din picarbânat de amoniu cit clorură de sodiu avem : bicarbonat 

"de sodiu, a cărui solubilitate în apă este mică, de aceia. el se de- 

pune, Ă . 2 - - - 

5. Incălzirea bicarbonatului de sodiu dă GO,Na, 

2 CO,HNa= :CO,Naz-+ H,0+CO, 

Oxidul de calciu rezultat din reacţia 2 este utilizat la: pre- 

pararea de amoniac din: clorura de. amoniu, rezultată - 
din reacţia 4. Acest amoniac, împreună cu soluţiile ob- 
ținute din distilarea huilei este tratat din-nou cu bioxid 

de carbon rezultat atât din reacţia 2 2 cât Și din 5, In felul 

acesta totul este utilizat. E 

-C, Electroliza soluţiilor de clorură de sodiu în apă dă 

clor la anodă şi sodiu la catodă. Clorul este separat 

şi dat în. comerţ. Electrozii sunt de cărbune. La catod 
Na discompune apa, dând H și NaOH. Hidrogenul 
este prins şi dat în comerţ în bombe, unde este compri- 
mat. Prin soluția de hidroxid de sodiu trecând CO, se 
obţine în cele-din -urmă CO„Na,, 

In ţară la noi avem „procedeul "Solav! y întrebuințat 

_P. Bozdn — Chimie cl. V.—3. Ă | ” a N
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la fabrica de carbonat de sodiu dela Uioara, Jud. Alba. 
" Producţia este de circa 10 vagoane. de sodă pe zi. 

In industrie soda are foarte numeroase întrebuințări, 
din cari cităm câteva : fabricarea sticlei, a săpuriurilor,-- 
colori ete, Ce. a 
Intre combinaţiile sodiului menţionăm : . - 

Bicarbonatul de sodiu se găseşte în ape minerale ca 
cele de Ems, Vichy, IKarlshad, Slănic; Căciulata, Borsec. ' 
= In practică este mult: întrebuințat hipocloritul de sodiu. | 
în soluţia care poartă numele de -Eau de Labarraque... 

Natriul metalic a-tost obţinut. în 1807 de către Davy 
“prin electroliza hidroxidului NaOH. Astăzi există Şi. 

-- alte metode, dar tot cea a electrolizei este cea mai indi- 
„cată. Se mai obţine şi prin electroliza sării Na Cl topită. 
“Metalul proaspăt tăiat are luciu metalic și: coloarea: 
argintie, este moale, poate. fi tăiat cu cuțitul. Pluteşte - 
pe apă. La aer se oxidează “ușorși strălucirea metalică 
dispare. Poate fi păstrat sub lichide, pe cari nu le atacă, 
pelrol, benzol, etc. Pus pe apă o d'scompune. dând Hi-. drogen, în acelaș timp “metalul se' mişcă în toate direc- ţiile, hidroxidul format rămâne dizolvat în apă. Reacţia 
se face cu desvoltare de căldură aşa de mare încât Hidro-: 
genul se aprinde, dacă ţinem metalul întrun loc, punân- „du-l pe o bucăţică. de ghiaţă, ori pe o hârtie de filtru 
pusă pe apă. e e 
“Sărurile de sodiu colorează flacăra în galben... 

Lectură : In Vechiul “Testament este menţionat sub numele de neler un corp întrebuințat la curăţit ; prin acest nume. Solomon. arăta sub- stanţa, care cu oţet dă efervescenţă, Acelaş nume Luther îl traduce prin „cridă ; sigur că este vorba de curbonal de Nalriu descris de autorii greci sub numele de virpov, iar de cei latini nitrum. Carbonatul de sodiu - "extras din lacurile de lângă Memphis din Egypt este Trona numit încă în textele latine los satis. Plinius spune că acest product se utilizează Singur, ori unit cu oloiu în băi, la extirparea părului, la fabricat sticla şi : pentru a da o coloare verde mai vie legumelor. Mai târziu până. prin sec. 15 s'a făcut confuzie de nume; căci acelaş cuvârit nitrum se dădea Şi produsului adus din India sub numeie «de sal pelrae (azotat de pota- 

> - -



- siu) întâlnit întâi în scrierile alchimistului arab Gever sec.. 8 după Hris- 

"tos; alţi alchimişti de mai tărziu îi spun sal nitri. Când comerțul între lEu- 

ropa şi Asia a devenit mai viu, a fost. nevoie de a se da nume deose- - 

bite la cele. două produse, a rămas nitrum pentru azotat de potasiu și 

- Nalron (unii îl pun în legătură cu denumirea Tronua) pentru sodă ; din 

“see, 13 apare această deosebire. Dela Natron vine numele de Natrium. 

“Petla 1736 Duhamel şi CGadel au făcut deoscbire între. carbonat de sodiu - 

"(Natron) şi cel de potasiu, Î Natron se extrage din cenuşa plantelor marine 

(Salsola Soda), cel de IN din cenuşa plantelor terestre. Ei au arătat că 

- Satsola Soda cultivată în interior, departe de mare; după câţiva ani dă 

cenuşă bogată în carbonat de IXalium (potasă), invers în cenuşa plante- 

"tor terestre, după-ce au fost. cultivate pe lângă mare, este mult natron. 

- Combinaţiile sodiului se prepară din NaCl şi CO AN: : 

avem. 0. Nag0 oxid: de sodiu nestabil 

- Na202 peroxid de sodiu. Pus în apă desvoltă Oxigen. 

„ NaOII hidroxid de sodiu. Se obţine dn soluţie de COsNw tratată cu . 

Ca(0H), var stins - : , o . ” 

po PI a COjNug+ Ca (0r,= 23001 + COgCa . 

“ ” Carbonatul de Calciu este insolubil în apă. Hidroxidul topit este turnat 

| , „în. forme” de bastoane, cum îl av em în Laborator. Se mai. prepară priu 

Pa electroliza soluţiilor: de CI Na. i , | 

Î „a? NOg Na salpetru de Chili. | - n - 

ALFg Nu, este Criolita (Groenlanda). - - . 

SON ap şi SO, HNa se prepară din CI Na cu acid suliurie, 

CIO Na. Se obţine trecând CI prin soluţie rece şi diluată de Na OI. 

_Se mai obţine direct din electroliza soluţici de Cl Na, căci cânil clorul 

se amestică cu. NaOII avem relaţia . . 

- Cl gNaOII ZCIONa+ CINE + Ie O 

- Soluţia de CIONa numită lau de Labarraque este întrebuințată ta A de- 

. colorant, desinfectant. | se spune uneori şi apă de Javelie, de ; și în apa de 

Javelle avem CIOK. 

„Sa (9) pNaz- Tiosul/at de Sodiu sau niposuljit de Nu. Joacă rol în foto- 

gratie. EI Icayă clorul şi de aceia i se spune antielor 

Clo +a Se 0, aNda = 2CINu + 540 Xaa 
Tetrationat de sodiu. 
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ie îi potasiul sau Kaliul, R, 
4 

Se găsesc în natură numeroase combinaţii de K. Așa 

“avem Silvina CIK, cristalizată. în cubi... a 

„Carnalita Mg CE CIIS: la Stassfurt, Din ca se extrage  
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clorura de Potasiu. Se mai găseşte potasiu în numeroase -- 
roci, ca feldspalul polasic, mica potasică. Din acestea 
prin acţiunea apei, bioxidului de 'carbon “din acer și prin 
a - schimbările anotimpurilor se 

i “produc .săruri. de I&,- cari 
duse de ape; sunt absorbite 
în pământ. De aceia găsim 

“săruri de -K în terenurile 
“arabile, absolut trebuitoare 

creșterei plantelor. In fig. 79 
avem fasole crescute fără să-. .. 

Turi de K-şi cu săruri de. K | 
In pământ mai. găsim azotat 

„- de IX şiam deseris pe larg 

la acidul azotic modul de pre- 
parare a lui. o 

Poiasiul melalic se obţine 

prin. electroliza hidroxidului 

    
„Fără săruri _ Cu săruri - | __ISOH- topit ori a: clorurei 

de-K "de k  ...KCl'topită. Metalul proaspăt 
Fig. 79 „ tăeat este alb ca argintul. 

In acrul umed el: pierde imediat strălucirea. Potasiul 
discompune apa cu putere. Din aceste cauze el se păs- - 
trează, ca şi sodiul, în ilacoane: sub! petrol. - 

Dintre combinaţii cităm : i ai 
ISO oxid de potasiu; : i | . 
IS304 ori ROg peroxid de 1, rezultă la arderea potasiului metalic în 

aer. Pus în apă dă ROH, H30, şi Oxigen. | Sa 
In comerţ se găseşte un amestic de peroxid de Soaiu (Nd303) şi pero- 

Xid de K (Ia0,), care cu apă dă oxigen şi are întrebuințări tecnice sub 
"numele de Ozilită, e a . 

AOL, hidrozid de potasiu, întrebuințat în laboratoare. Este obţinut 
din COR + Ca(013), sau SOKa-F Ba(0H), De asemenea din elcetro- 
liza soluţiilor de CINa. - E ? De , 

Clorura de K. CLIK. Se prepară din depozitele de Ia Stassfurt şi din 
leşia obţinută din cenuşa rămasă de Îa arderea plantelor ( Varecs), de 
asemenea din resturile de la sfecle, etc... Este productul din care se pre- 
pară celelalte combinaţii de potasiu.
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IKBr, bromură de K, întrebuințată în medicină, fiind un “calmant 

-: preţios. i - Ă | 

IIS iodura de potasiu. IN - . = 

„CNIK. Cianura de potasiu. Este întrebuințată în argintare şi la de- 

punere de pături de aur:pe obiecte metalice, De asemenea este între- 

„buinţată la extragerea aurului. Ă 

Clorat de potasiu CIOgIS. Se prepară prin mai i multe metode. Cităm. 

_ prepararea prin electroliza unei soluţii de CIK la temperaturi între 500 

—600, Este cristalizat. Se: topeşte la 370%. Serveşte la prepararea” 

oxigenului. Este întrebuințat la fabricarea capselor, a unor pulberi 

pentru focuri de artificii, la prepararea unor. explosibile extraordinar 

„de brisante, Chedite ; se mai întrebuinţază la fabricarea chibriturilor 

(fără sulture), precum şi a chibriturilor fără fosfor. * . 

CIOK în soluţie se numeşte apă de Javelle întrebuințată ca oxidant, 

decolorant, desinfectant. De multe ori se dă acest nume şi apei cu 

- CIONa. | - 

„ SOjHK. Bisulfat de K. 

SO, Sulfat de E. -  - 
_NOg. Azotat de K. Nitru, sau Salpetru.: Am arătat la descrierea 

acidului azotic cum se formează în pământ şi ce întrebuinţări nume- 

„roase are. De aceia s'au căutat multe metode de preparare. i 

a) Transformarea NaNOJ în “ENOg Se dizolvă NaNOg în apă ferbinte ; FE 

la soluţia foarte concentrată se adaogă CI; de oarece NaCl este .pu- 

“ ţin solubilă la temperatură înaltă, ea se depune parțial la tempera-. 

tura de ferberâ - - - 

ă NaNOg-+GIK= NaG- NO: 

In soluţie, avem mult ISNOg şi încă” ceva NaCl. Prin răcire solubi- 

tatea azolatului de Ik scade şi substanța cristatizează dând RNOg cris- 

talizat. Incălzind într o prubetă azotat de K el se topeşte la 3:00, opit 

este oxidant, ceca ce se vede puind în corpul topit cărbune incandescent ; ; 

adăogând floare de Sulf, ea se aprinde, 

Serveşte la prepararea prafului de puşcă cu fum, fiind amestecat cu 

C şi S,a pulberei pentru mine, 

. Focurile întrebuințate în piroiecnie. Dăm reţetele câtorva amesticuri 

cari aprinse, ard cu fum puternic ; coloarea” focuriloratârnă de subs- 

stanța întrebuințată. 

“hoc ro. - | “Joc verde “oc galben 
  

„Azotat de Stronţiu :310 | (NOgoBa-. 310 NOgNu 300 

Clorat de potasiu . 200 CIO,K „200 Suit 100 

Sulture. - 100 Suli 100 | S5S, . 20: 

-Sulfură de Stibiu . 10 |. SbaSg 20 :|. Cărbune fin 7” 

- Cărbune fin - 1 Cărbune 4 | -
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- la temperatura ordinară, dând H,; 

Amestecând azotaţi e cu gomme-laque avem focuri: colorate fără tum. 
Azotat de: Stronţiu 83 părţi. şi gomme laque -17, foc roş 
Azotat de Bariu 83 - PD 17, foc verde, 7 

Carbonat de potasiu. CO aISa- Este â doua substanţă importantă, din . 
care se prepară combinaţiile: de potasiu. Se extrage din Icşia obţinută 
cu cenuşa plantelor terestre : : apoi din resturile de la melusă, după fer: 
mentare şi distilarea romului de asemeuea din sudoarea din! lâna oilor etc. 

Năruri amonineale. : 

Din unirea amoniacului cu ac. “clorhidric r rezultă, cun ani văzul cto- 
rura de amoniu NH, CL. Din unirea ac. azotic cu amoniacul avim azo- . 
tat de amoniu NO 3 NHa. Cum se vede există grupa > NH, care joacă rol 
de metal monovalGat. Grupa aceasta poate trece dintro combinaţie în 
alta, cum trece atomul de Sodiu ori de potasiu. Acest lucru se. vede din . reacţiile următoare : 

CINa +. SO,H, = SON + HcI 
. „ sulfat 'acid de sodiu . 

CINE, + SO, =SOHNH,+ nuca a 
. ”  Sulfat acid de amoniu | - 

Dar sulfatui acid de amoniu u poate, rezulta şi din adiţiune de amoniac . la ac. sulfuric 
- : SO, Hp + NIlg = 50. NI. 

Grupul ? NH, joacă rol de-metal monovalent, De aceia sărurile amo= niacale se studiază o dată cu acelea de K şi Na.. 
E 

-  Caleiul, Ca. . ae 

Metalul “se obţine prin - electroliza clorurei. de calciu 
CaCl, topită. Este bivalent, 

Este metal alb, . strălucitor, Este atăcat- cu încetul | de. aerul uscat, repede de cel „umed. Discompune apa 

Si [I20+Ca= =Ca0+ Hs. 
Iar Cao cu apa dă Ca (OH), - 

Se combină cu EH la temperatură înaltă dând CaH, Midrura de. Calciu şi cu N dând CaaN. 2 azotura de Calciu. Cu O avem Oxidul de Calciu (Varul). Incălzind varul cu C în furnal electric se obţine carbura de Culciu. Ca GC, care cu apa aă acelilen 

CaCa-teHIzd = Ca(OI1);-+ CH a



z. 

7. 

.. 

„cubic, prezentând o maclă for- 

“ porare . cristali CaCla. 6H20., 

Incălzină la roŞ carbura. de Calciu, în azot, ea absoarbe azotul dând - 

cinamida calcică (Var azot) , - 

CN—NH 7 CN—NCa. 

Si *- Cianamida o - . Cianami da calcică 

„Aceasta cu apă dă amoniac. i | 

CaC Na+ g'la 0= COgCa-r2NHi, - 

: Cianamida calcică este întrebuințată ca îngrăşăminte“ agricolă. , 

Fluorura de: Calciu, CaF,. -Ca mineral se:. numeşte - 

[uorina. Cristalizează în sistemul 

“mată, din 2 cubi cari se pătrund. 

fig. 80... 
. Clorura de Calciu. se ie A A, 

la prepararea CO... .. 

_COs Ca--,HCl= COE. CO Ho. S 

"Din soluţie obținem prin eva- 

  

Aceşti cristali cu ghiața dau. SS ia. a a a 

„temperaturi de circa —AW. Clo-: : - - 

rura de calciu topită este foarte avidă. de apă; ; de aceia 

. este întrebuințată la uscarea 'gazurilor. 

Carbonat de Caleiu.: — Se întâlmeşte Sub diferite “forme : 

1. Cristalizat sub-formă de romboedri, constitue, spatul de Islandu,. 

_ foarte întrebuințat în Optică. - 

"2. Altă dată îl găsim sub formă de prisme cu baza de dreptunghiu, 

utunci se numeşte Aragonilă. 
| 

__8.“Altă dată are numai în înterior esăitură cristalină, fără formă 

exterioară de cristal. “Sub forma aceasta este numit! calcar zaharoiă 

ori marmoră, ioarte preţuită pentru întrebuinţările ci. O'găsim colo-. 

rată foarte diferit dela alb. până la negru, Din marmora albă de Car- 

rara (Italia) se fac stalui. Marmora din insulele Paros şi Nazos” a servit. 

“ca material la operile de'artă ale sculpturei greceşti : 

„4. Catene întregi de munţi sunt formate dintr'un carbonat de calciu 

numit calcar, de culoare „galbenă- cenușie, fiind de. multe ori format 

“din mici-cristale. Aceasta serveşte ca piatră de zidărie sau la prepararea 

varului, a sticlei... Este forma cea mai răspândită a calcarului. 

Uneori calcarul “formează granule (grăunţe) mari cât boabete de. 

, mazăre, unite la un loc (calcar pisolitic) alteori mai mici (calcar oolitic). 

= Din. apele cari au co? se depime de multe ori carbonatul de Calciu 

cz z -
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formând 'cruste (coji, țurţuri,) în jurul isvoarelor (Karlsbaa) ; alte ori 
formează în peşteri stalactite şi slalagmite. . - 

Un calcar: dens, compact, serveşte la litografie şi. se numeşte calcar . 
litograjic. Pentru litografiare se procedează în felul “următor : Se scrie 
pe piatră cu un creion gras. Se udă piatra şi se dă cu o cerneală 
grasă, care aderă numai pe locurile scrise. Apoi se aşează foaea de hârtie. 

Creia e calcar provenit de la scoicile unor animale * oraminitere) 
cari au trăit în epoci îndepărtate. , - - 

Când carbonatul de calciu este asociat cu acel de Magneziu avem 
mineralul Doloria. Amestec de calcar și argilă constitue Marna, 
Am văzut că acizii atacă carbonatul de Calciu punând în libertate CO, Invers “trecând curent de CO; prin apa de car, se formează COsCa insolubil, care tulbură apa. Dacă treem mai mult bioxid de carbon, carbonatul de calciu se disolvă, trecând în bicarbonat de Calciu, solubil de formula A A - i 

Pa 25. COHEN e. DL Să 
COzH pr. - o. , 

„- Această reacțiune joacă un mare rol-in natură. Apa încărcată cu bioxid. de Carbon trecând peste stâncele calcaroase disolvă cantităţi - mari de carbonat de calciu, pe” care-l depune: =. - €) în fundul mărilor. e 
b) La eşirea din pământ, apele cu mult bioxid de carbon pot depune mult “calcar formâna crustele;, de cari am vorbit” mai sus. * c) Aceste ape căzână picătură cu picătură din bolțile peşterilor depun carbonatul de -calciu sub. forma de coloane atârnate de bolți stalac- tite ori fixate de peretele de jos al peşterei (stalagmitele). d) Se poate, depune carbonatul de calciu pe. diferite obiecte, luând forma acestora. Când se depune pe plante, pe muşchi etc. formează tuful calcaros. Ia - i | €) Pentru regnul animal COZCa este deasemenea de mare importanţă. __".Animalele absorb calciul, de care'au nevoie pentru oase, coajele - ouălor la păsări, scoici, cojile protectoare dela raci, moluște, mărgean recife madreporice, e o. 
In România găsim carbonaţ de Calciu toarte răspândit în Mehedinţi, Gorj. Vălcea, - Bucegi, Dobrogea sub formă de calcar, marmoră; 

„Oxid de Calciu Ca. | 
Ezperienţă, “Intr'un creuzet de porțelan, se încălzeşte o bucată de marmoră mai . multă “vreme cu suflaiul de. picior. După încălzire tratată cu acid nu mai arată efervescenţă, căci prin încălzire s'a „dezvoltat : bioxidul de carbon şi a rămas Ca0, adică varul.
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“In cantităţi mari varul se prepară în industrii prin | 
- încălzirea carbonatului de Calciu, piatra de var. 

Cuptoarele întrebuințate sunt inlermilente ori continue. 

- Cuptioare intermitente. — Sunt zidite din cărzimizi, având înălţimea * 

"de 3—4 m. Pentru a pune cuptiorul în acţiune se construeşte un fel 

de boltă din pietrele cele mai mari şi se umple cu pietre mai mici. 

De desupt se dă foc la combustibil, lemh. După 12 ore tot CO, a fost 

îndepărtat. Se lasă cuptiorul să sc răcească şi se scoate varul. "Reacţia 

chimică care arc loc este redată de formula COgCa=CO0z+Ca0 

E nevoe de o bună tragere a.cuptiorului, pentru. ca CO, să fie total 

îndepărtat. In acelaş scop se întrebuinţeză -piatra. umedă, a cărei 

    
a 

Pi ii 

Fig. 80:bis | aa 

  

  

"apă sub formă. de vapori îndepărtează gazul CO,. După ce se scoale N 
varul, cuptiorul se umple din nou şi operaţia se repetă. 

Cuptioare continue. — Când este nevoe de preparat cantităţi mari 

de var, cari pot fi transportate repede, încălzirea se face fără în- 

trerupere.- De aceia! aceste cuptioare, întrebuinţează mai puţin com- 

bistibil. Forma este ovoidă, ca cea din (fig. 81) In a se face foc.Com- 

'bustibilul nu vine în contact cu piatra de var, care umple 

cuptiorul. Arderea e întreținută de aerul care este tras în sobă prin o 

anumită deschidere. Soba are alte deschideri pentru scos cenușa şi varul. 

Pe la partea. de sus se toarnă în sobe piatra de var. Când este nevoe, 

partea de sus este conştruită, ca să se poată prinde gazurile foarte 

“bogate în COp, cum este în fabricele de zahăr sau în industria Sodei, 

după: procedeul Solvay, cari utilizează gazul CO, format. 

"De oarece calearul' din care s'a preparat varul conţine 
totdeauna corpuri străine, după natura și cantitatea 

acestora, deosebim mai multe feluri de var, - -



- 

Il. Var. gras. — Este: cel mai curat, de. coloare albă. 

Pus în apă” dezvoltă o cantitate mare“ de căldură ; apa” 

se înfierbhântă până la ferbere. Operația asta este - 

„cunoscută sub numele de stingerea varului. In stingere 
CaO cu apă dă hidroxidul Ca(OH),, cu desvoltare de 
căldură. Acest hidroxid este: foarte puţin solubil în apă. 
Soluţia limpede este apa de var; reştul alb, “varul stins, 
cu apa formează laptele de var. e a 
2. Varul slab. -— Are corpuri: străine; ca. oxid de Mag- 

neziu, prea' multă argilă şi ceva oxid de fer. Este cenușiu 
şi prin stingere cu apa dezvoltă mult mai puţină căldură. 

3. Var hidraulic. — Este varul obţinut dintr'un car- 
bonat.:de calciu, care are 10%—3 0%, argilă. Sub apă 
se întărește. De aceia este întrebuințat la facerea de con- 

“strueţii sub: apă sau în locuri! umede. Din cauza acestor 
| întrebuințări poate fi preparat, prin încălzirea unui ames- 
„tec de cridă (4 părţi) și o parte argilă. Operaţiei de încăl-. 
_zire puternică i i se dă nuimele de caltinare. | 

Cimentul. — Când pietrele calcaroase conţin! 30%— 
-60%; argilă, varul obținut prin calcinare se numeşte | 
ciment. Se poate face amestecul de calcar turat şi argilă 
(circa 40%) în chip artificial şi apoi îl supunem calcinării. . 

„Tratat cu apă cimentul formează o „masă, care -se solidi- 
„„fică „repede, fie în aer, fie sub apă. 

- Tencueli. —- Amestecurile de var :stins-! și nisip între-: 
„-buinţate la construcții (între pietre ori căr ămizi) constitue 

lencuelile aeriene. “Tencuelile acestea în aer se întăresc, - 
“prin faptul că varul se combină cu CO, pentru a lorma 
“carbonat; s'a putut dovedi, că bioxidul de Siliciu nu se 
combină c cu varul, PN 

Când sau văruit de' curând “păreţii unei camere, 'se constată că ei - 
asudă ; oxidul de Calciu dă cu CO, din aer, carbonat iar apa eliberată 
se depune pe pereţi. Acţiunea aceasta poate fi arătată experimental. 

„Se lasă să se usuce” varul stins în “aer, apoi se usucă într'o capsulă 
„prin încălzire uşoară. Prin cântărirea capsulei înainte şi după în- 
călzire se. constată că ca pierde puţină apă. Varul stins, astfel uscat
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"este pus în tubul orizontal, "ori" în balonul arătate în fig. 81 bis. 
„Peste dânsul se - trece un_ curent de. CO, uscat; pentru a ușura 
„reacţia chimică, tubul orizontal și balonul” sînt încălzite, Apa se - 
condensază fie în tubul. în U răcit, he “prin refrigent; Varul stîns . 

  
  

      
  

    
întrebuințat cu un acid dă acum eferverescenţă. Dacă. încălzirea varu- - 

lui stins şi uscat am face-o trecând curent de acr fără CO. cantita- 

tea de apă dezvoltată este cu mult mai"mică. Ă , 

Odată. cu întărirea tencucelei se produce şi un "fenomen de adezi iune, . 

care fixcază, puternic “tencuiala de cărămizi ori pietrele întrebuințate" , 

la construcţie. -T encuelile făcute cu var slab nu leagă Pine cărămizile 

ori pietrele, la construcţie. N - - - 

"Pentru. a grăbi uscarea păreţilor de curând! văruiţi (spoiţi, vopsiți . 

cu var), se recomandă să sc ardă în cameră . cocs ori mangal; 

„bioxidul de Carbon dezvoltat . ajută .la eşirea apei, iar căldura la . 

evaporarea ei. ! E 
“In ce proveşte intrebuințareă cimentului, vom arăta-o când ne vom 

ocupa de argile. : -



Clorura de var. — se obţine trecând clor g gazos “prin lapte de var. 

liste o sare formată prin înlocuirea prin Ca a doi atomi de Ilidrogen : 

din doi acizi deosebiți, acid nipocloros, CIO; şi Acid clorhidric CIH 

| Putem arăta aceasta astfel : 

Pi  „ClO.H “CIO ă 

CI. ua Sea. | 
Substanţa albă se. găseşte în comerţ sub numele; de Clorură de var. - 

Miroase a clor, căci chiar acizii slabi, cum este ac. carbonic din aer, 

o discompun, dând acid hipocloros, puţin stabil, care dă Clor. lutele 

ude sunt puse în apă care are în soluție clorură de var. Dacă vrem să 
grăbim acţiunea de decolorare, se“mai adaogă ceva soluţie acidă fie 

- de oţet, fie de acid clorhidric. După înălbire - ele se clătesc în apă, 
la care se adaogă ceva a hisposulfit de sodiu (anticlor) pentru a înăltura 
Clorul rămas. 

Pentru a şterge o pată de bin roş de exemplu, se e udă „cu apă, apoi 

cu oţet şi se „expune la acțiunea soluţiei. de Javelle ori de Labarrague 

numite şi apă de scos petele. După « decolorare se spală bine cu apă. 

- Suliat de Calciu. S0,Ca 

In- natură îl întâlnim : 1. fără apă, având compoziţia 
N - corespunzătoare formulei .SO,Ca. 

“Se. numește anhidrită. 2. Cu 
apă după formula SO,Ca.2H,0, 
când se numește gips. 

Gipsul * cristalizat 'în prisme 
clinorombice formează de multe 

- ori coloane de circa :30 cm, de 
lungime. Uneori . doi cristali se 
asociază formând ' macle î în formă 
de fer de „lance, îig. 82. 

Uncori se întâlneşte în fibre lungii cu 

aspect de sidef ori de mătasă se numeşte 

gips fibros (Dâmboviţa, la Bărbăteşti în 

Vâlcea). Alte ori este lamelar. Lamele 

transparente erau întrebuințate la 
geamuri. Uncori din lamele se fac 

cilindri de lampă (nu se strică), lame la sobe,... căci rezistă la 
căldură. Asociaţii de lamele se găsese la Constanţa, tormând ceeace 
sc” chiamă. creastă de cocoș. !   

„ Fig. 82.



* 

Există şi gips granular lormat din cristali mici, irahslucid; se hu: 
meşte atunci alabastru, din care se fac vaze, suporturi de ceasorniee, 

_ statuete ete.. 

In România găsim gips la Văideni (i: lei), Pucioasa . (Dâmboviţa). _ 

Ipsos. — Gipsul încălzit la 110 pierde o. parte. din 

apă şi se transformă într'o pulbere numită ipsos. Dacă 
amestecăm pulbere de ipsos cu apă, după câtva timp 

sulfatul de Calciu își reia din nou apa, volumul crește 
Și masa întreagă se întărește. De aceia ipsosul trebue 

ferit de: umezeală. Incălzit la 200”, pulberea obținută 

nu mat reia apa și deci nu mai poate în întrebuințată - 

, 

Din cauza proprictăţilor lui, ipsosul este de niulte ori întrebuințat 

la facere de tencucli, la facerea de figuri de gips, la luare de tipare 

| de pe monede, medalii, la fixat lemne în păreţi, ete. - 

Amestecat cu cleiu se întăreşte mai încet,.dar în cele din urmă de- 

vine. foarte dur şi poate fi luciet. Cu oxizi metalici poate fi colorat 

luând aspectul marmorei. ll se numeşte acum ştuc şi serveşte la îm- 

podobit casele, plafoanele camerilor ete. Mase foarte tari -se obţin din 

ipsos şi alun: Avem astfel marmoră artificială. “ _ _ 

- Experienţă. —Cu o petică mueată în untdelemn se freacă bine 

o faţă a unei medalii ori monede metalice; cu o bucată de: hârtie se 

înconjuară marginea monedei, ţinută cu faţa frecată în sus. Se toarnă 

acum peste monedă laptele făcut din apă eu pulbere de ipsos (1 parle: 

"ipsos şi 3 părţi apă). După câteva minute gipsul sa întărit. Moneda 

se distace uşor şi pe ipsosul întărit avem acum o. copie negalivă „a 

"monedei. Părţile ridicate ale monedei sunt acum înfundate și cele. - 

adânci sunt ridicate. - 

Avem aşa. tiparul negativ al monedei. Frecând-o bine cu undelemn 

şi repetând operaţia vom avea reprodusă” faţă monedei aşa cum este ea. 

Se mai întrebuinţează în chirurgie la facerea bandajelor.: 

"In apă se găsesc totdeauna sulfat de Calciu, bicarbonat de Calciu, 

săruri de Magneziu ete; Când apa este fiartă în cazanele fabricelor, 

se depune pe pereţi atât sulfat de Calciu cât şi Carbonat de Ca. Depo- 

zitul acestă numit piatră, trebue îndepărtat din când în când, „căci 

altfel, au loc de multe ori explosii, în căldările maşinelor. _ 

Când cantitatea sărilor de calciu şi magneziu în apă este prea mare, 

acestea tratate cu săpun dau naștere. la săruri de calciu şi magneziu 

insolubile. La spalatul rufelor se consumă mai mult săpun. De asc-.
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"menca carnea şi legumele ferb mai greu într'o astfel de apă. In special 
“apele cari conţin mult sulfat de Calciu se numesc ape 'selenit oase, | 

| Fosiaţi.de' Culciu. — Fosfatul iricalcic (PO;), Caz se găseşte în oase | 
„. (80%). Ca mineral se numeşte fosforită. Există şi combinaţii de fosfat - 

tricalcie cu Caci, ori Ca FE: numite apalite CaCla + 3(PO Caz Sau. - Gala-+-3(POjaCag. Fostatul tricaleie este insolubil în apă, | 
Fosfalul' secundar de Calciu „PO,HCa este de asemenea insolubil. 
Y'osfalul primar de: Calciu (PO,EIoCa. Este solubil în apă şi ser- 

veşte, amestecat cu gips, ca îngrăşăminte agricolă Sub. numele de „superfos/ul. Se obţine tratâna oasele cu acid sulfuric „ . 
E (PO, )aCag+-2H1504 =2Ga50,-H(POII Ca 

E E PI STICLA. 
Sa Lectură. De 

Numai silicaţii de Na şi IK sunt solubiți şi am văzut că: se între- "buinţează în practică. aşa numita sticlă solubilă (silicat de Na dizolvat în apă) în diferite împrejurări. Dacă la soluţia de silicat (sticlă solu- bilă) adăogăm soluţie de Clorură de Calciu se obține silicat. de calciu insolubil. “turnând în orme amestic de sticlă solubilă cu năsip și adăo- "gind soluţie de Clorură de Calciu, se obţine prini întărire o masă tare ca piatra (pietre artificiale), . - | : “Topind amesticuri de anumiţi silicați se obţine prin răcire o masă |, “amorfă, “transparentă, dură, lucitoare, -sfărâmicioasă, care. nu este.a- tacată de apă şi nici de multe alte lichide: Aceasta este sticla. “Pentru fabricărea diferitelor feluri de sticle, se întrebuinţează ca ma- terial, următoarele substanţe : “1. quarţ „(fără îcr), nisip, adică bioxid- de siliciu; ! n A Ma i 2, Carbonat de Sodiu, carbonat de potasiu, uneori sulfat de Sodiu; 3. Carbonat de Calciu (fără fer) ; Marmoră, cridă. 4.- Oxidul de plumb numit. Afinium, Alte ori: oxid! de “zine. Ă : - 5. Pentru decolorare se întrebuinţează bioxid de Mangan, alte ori trioxid de arsenic sau azotat de potasiu, 'cari . prin oxigenul lor ard cărbunele aflator în masa topită a steclei ; ele au. acţiune și asupra ferului. a E E i | 6. Pentru sticle colorate se întrebuinţează oxid de Cobalt: ori de Cupru (pentru a avea sticle albastre), . oxid de fer şi de Uran cu căr- bune (sticlă galbănă), oxid de Crom ori de fer (oxid feros ;. coloare verde) oxid cupros şi purpură de aur (sticle rose), pulbere de oase calcinate (sticlă albă, lăptoasă); oxid de Staniu (albă, opacă, email), „Din âcește din urmă se fac globurile de lămpi, scale la termometre: etc. , Ss | E E NI N 
Se fac amesticuri de materiale, după sticla pe care vrem s*0 obţinem



- şi se.pun în cuptioare, construite din pictre, "cari rezistă la foc, Incăl- 

zirea în cuptioarele moderne se face -prin oxidul de, carbon obţinul : 

când se arde cocs în pături “gruase ; aerul care serveşte la ardere este 

introdus pe. la partea de jos, iar din pătura de Cărbune incandescent A 

cse amesticul de. Ozid de Cărbune cu azot (gaz generator; Siemens). 

Materialul este pus în creusete de argilă rezistentă şi la îoc şi la 

sticla licidă, puse în cuptioare. De obicâiu „se topeşte materialul noaptea, 

pentru ca masa topită: să fie lucrată ziua. Materialul este introdus în - 

„creusete când temperatura. a ajuns cam la 12009. Din COgNâa,- Si0, 

ţinută duță reacţia. 

şi CaCO, avem o masă licidă de silicat dublu de Calciu și Sodiu ob- 

_ COgNag 28107 GOgCa= SiOgCa.Si0g Xe 4200, ă 
Masa topită dizolvă încă bioxid de Siliciu. . 

" In timpul tâpirei sc. dezvoltă mult CO,. Se lasă apoi să se "scoboare 

temperatura până la 7000-—8000 şi după aceasta este pusă în lucru sticla 

„topită. In acest scop lucrătorii . întrebuinţează tuburi de fer de circa, 

„1.5.m de lungi, prevăzute cu mâner de lemn. - 

3 3 Sticle de oglinzi. 

Din sticlă se fac: ” " E a Păi 

„ Diferite vase : baloane, pahare, în cari se vor pune ienide,. 

. Table de sticlă.- - - 
7 

N 

. Tuburi de sticlă.. . A - E Îi 

Denta a face un vas; “ Iuer ătorul” vâră în masa topită capătul tu- 

Dului de fer; o parte din sticlă rămâne atârnătă de tub.. Prin suflare 

„ Sucrătorul umilă sticla, pe când el dă tubului mişcări pendulare, în 

A 

ABC DE FG H pi Ki 

  

Pi Fig. 81. 

colo. şi încoace. Când “balonul. “format este potrivit, Jucrătorul îl în- 

troduce în forme de. lemn şi suflă puternic, până ce sticla ia forma 

vasului. Prin atingere cu un fer rece sticla plesneşte şi tubul de fer 

este separat de sticlă. Se cere lucrătorului multă îndemnare, în exe- . 

cutarea unui vas. de 'Stielă. Fig. 83 arată diferitele faze. în fabricarea 

unui pahar cu picior. In A se. vede. jos masa de sticlă; la B. 

ea este suflată; la C este mai mult suilată şi „prin apasare repede 

pe. o placă de fer fundul: devine plan, - In.D i se lipește o steră | “



Ga 
de sticlă, căreia cu un cleşte i se dă forma din E la Fi se mai 
adaoge un 'mic vas de sticlă ferbinte format prin suflarea puternică 
a unui balonaş ca cel dela I, aşa că a plesnit ; în G partea adaosă 
este transformată în picior. La FH"- se "atinge sticla ferbinte cu un 
fer rece; șticla plesnește, tubul de suflat este îndepărtat. Părţile J 
şi IS din figura se înţeleg. Paharul ferbinte este pus în “soba de răcire. 

* Proprietăţile sticlei atârnă de modul de răcire. De obiceiu răcirea se 
face cu încetul... a Ia ă 

Dacă încălzim obiectele. de sticlă până ce masa începe să se înmoae 
„Şi dacă le răcim brusc de câteva sute de grade, priu cufundare repede 

în oloiu ferbinte se obţine o sticlă mai dură şi mai rezistenţă la lovire 
ori variaţii de temperatură. Se întrebuinţează în laboratorii de multe 

- ori pahare, baloane, capsule pregătire în acest fel. Tot așa se pregătesc 
„_citindre pentru lămpi. Totuşi în_asifel de obiecte echilibrul molecular 
„nu este destul de stabil. Dacă din întâmplare sunt zgâriate, de exemplu, 
cu un fir de nisip, ele plesnese, prefăcându-se în țăndări. Această lipsă 
de echilibru suficient se arată la lacrimele balavice, ori la Jiolele filoso- 
Jice, (ilacoane boloneze). Dacă se toarnă picături de sticlă topită în apă, 

. en » Pi 3 - - . . masa se solidifică brusc; în înterior se găsesc. de multe ori locuri goale. - 
Dacă rupem (cu o petică) vârful unci lacrimi batavica de acestea (li se 
spune şi lacrămi de sticlă), toată mâăsa de sticlă plesneşte cu un zgomot 
"caracteristic. Fig: 84. . a Ă 

Dacă. prin dechiderea a a unui flacon (fiola filosofică), întroducem 

a b-c d:- e f-g'-h 

   Fig. 86 
un vârf cu diamant şi zgâriem flaconul la b, pe îund, in interior, toată sticla se preface în ţăndări. Fig. 85.: - i 

2, Sticla de geamuri, Sunt table de sticlă, ae diferite grosimi. Pre- gătirea o face lucrătorul prin suilare, cum se arată în figură, a—g; când cilindrul a atins lungimea 'voită, Iucrătorul, astupă cilindrul de suilat cu degetul și pune cilindrul în sobă ;căldura dilată aerul, care transformă fundul într'o beşică foarte subţire ; aceasta la urmă ples- 

7
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noşte. Lucrătorul ţine acum tubul orizontal şi-i dă mişcare de rotaţie ; ; 

părţile mai de jos, cari se găsesc sub puterea centrifugă, se îndepărtează 

şi se obţine astfel cilindrul &, deschis 'jos. Cilindrul este pus pe supor-- 

tul de lemn îi cu un fer rece se desprinde tubul de suilat de cilindru. 

Un capăt al cilindrului este strâmbat, prin forma rotundă. Acest 

„capăt este îndepărtat prin un fir de sticlă ferbinte şi un fer rece. Ră- 

mâne să se deschidă cilindrul ferbinte prin un baston de fer incandes- 

cent cu care lucrătorul trage o linie pe o generatrice a cilindrului, Se 

udă linia astfel înterbintată, sticla plesneşte. Se obţine forma K. Cilin-” 

drul este pus în sobă pe o placă de piatră şi când a devenit moale, este - 

întins cu bastoane de lemn şi transformat complect într'o placă ' 

- plană. Aceasta se pune în soba de răcire. Fig. 86. 

3. Sticla de oglinzi şi cea groasă de geamuri pentru "vitrinele ma- 

gazinelor, este, turnată în forme, pentru a avea feţe - paralele, Ea este 

“apoi şle fuită. a i 

4; Tuburile de sticlă se > fac, începând cu.un tb de sticlă cu părete 

gros ; acesta este încălzit şi un al doilea lucrător își lipește tubul, la .ca- 

„pătul celalt. Apoi cei doi lucrători se îndepărtează cât mai repede, Tu- - 

„_burile obţinute_sunt tăete. Incălzite 'din nou şi trase, ele sunt. trans- : 

formate în tuburi de lungime şi diametțe felurite, de la tuburile cu des- 

chidere mare, până la acelea, cari serv ese la barometre, ori cele capi- 

lare (la termometre) etc... fig. 87. - 

"După compoziţia chimică sticlele se împart în: - 

1. Sticla comună (silicat de culciu şi sodiu). Din ea se fac geamuri, 

butelii, aparate chimice etc. . - 

2. Silicaţi de calciu şi potasiu ; se topeşte cu greu. Prin şlefuire sticla 

  

aceasta capătă un luciu special. Se numeşte din. cauza, aceasta şi cris- 

tal uşor. : 

„ Crownul este o sueta intrebiinţată lă “fabricarea instrumentelor de 

-optică. . 

Sticla de Boemia, greu tusibilă. De aceia e întrebuințată în chimie 

la operaţii cari au loc la temperaturi, Ia cari silicatul de ca şi Sodiu se 

topeşte. . | | 

p. Bogdan — Chimie cl. V.—3 : | te
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3. Silicaţi de Piumb şi Potaşiu. o. 

a) Flinlul. mtrebuinţat pentru fabricarea instrumentelor de: optică. 

Din el se lac prisme, lentile.. . . : „i 

b)e - Strass. Cu cl se:imitcază pietrele preţioase; se obţin: : diamant, 

rubin, safir, smaragd, topaz.... artificiale. 

0): Cristalui. Este greu. Din el se fac diferite obiecte ca: pahare, Lă- 

răfi, vase: pentru decor, etc.. . 

Sticlele colorate'au numeroase întrebuinţări. Unele sunt transpa- 
rente, altele translucide sau chiar opace. Când au oxid de Staniu sunt 
opace ; sunt tăete în bucățele mici, din cari se fac, după model, dife- 
rite mosaicuri, Pa * DT 

Din sticle colorate se fac îm ărgelele, a căror fabricaţie constituia multă, 
vreme o specialitate a Veneţiei. . - 

Când! asupra unei sticle se aruncă grăunţe. de nisip cu ajuor ul unui 
curent de acr (de la un sutlai), firele de nisip rod'sticla. Dacă pe sticlă” 
se acoper, anumite părti, după un desemn dat, cu o pastă făcută din 
făină şi cridă în pulbere; firele de nisip rod numai partea, neacoperită, 
şi rezultă astfel figuri pe sticlă. De obiceiu gravarea se face în felul a- 
cesta.. Alte ori se ulilizează, pentru. gravare, Vaporii de acid fiuorhi-” 

dric, sau soluţii de iuorhidraţi: _- 
Istoricut sticlei. Lectură : "Scriitorii vechi atribuc. sticla Fenicienilor. 

Cercetările din ultimii timpi arată că sticla “era cunoscută de Egip- 
teni, cu mult înainea Fenicienilor, căci pe monumentele de Ja Theba 
Şi Beni HMussan cari datează de pe: la 2100 uni înainte de Hristos, 
“se găseşte descrisă în figuri arta de a sufla sticla. . | , 

. Obiectele găsite în mormintele faraonilor. do+ edesc că egiptenii cunoş- 
teau şlefuitul sticlei, Lăiatul ci, colorarea şi imitarea pietrelor preţi- 
oase. Ei fabricau sticla din carbonatul de; Sodiu depus din lacuri, prin 

- topire cu nisip şi calcar. Grecii au întrebuințat mai puţin sticia. Din 
contra în timpul romanilor, mai ales sub împărați, e ca cra mult căutată 
pentru împodobirea palatelor, facerea de geamuri ete., cum se vede din 
discoperirile făcute ia Pompei. Pentru fabricarea sticlei se 'aduceau 
lucrători din Egipt. Cu , Constantin! cel mare Bizanțul - qeveni 
locul de căpelenie peniru fabricarea: sticlei. Impăratul aduse lucrători 
din toate părţile imperiului şi timp de 500 de ani Bizanjul a  furni- 
zat piaţa mondială cu obicele fabricate din Sticlă. Când Imperiul de 
Năsărit incepu să decadă,; mulţi lucrători trecură după anul 1300 

"în Veneţia. Se stăbiliră fabrici în insula Murano, Cătră "1490; supra- 
vegherea fabricilor fu încredinţată preşedintelui: Consiliului de zece, 
care iubea fabricile seca lumina ochilor”!. Prin sec. 14; şi 17 erau vre'o 
8000 de lucrători ocupați. în aceste fabrici. Vascie. de sticlă, mărge- 
lele,. pietrele preţioase falşe erau vândute în celelalte ţări ale - Europei 
pe preţuri. mari și Venețienii au căutat să ice măsuri ca sc- 

x
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„ cretele fabricării să nu treacă.la străini. Fuga lucrătorilor şi trădarea | 

acestor scercte erau - pedepsite strașnic. - - : Ă 

Cu toate. acestea, “probabil prin suflătorii de sticlă fugiţi din Ve- 

ncţia, începu o industrie a sticlei prin: sec. 13 şi în Germania, în 

FE ichtelgebrige, la graniţa dintre Boemia şi Germania. In loc de carbonat 

de Sodiu se întrebuința carbonat de potasiu, extras din cenușa plan- 

telor terestre. In primăriile unor orașe se păstrează şi acum pahare 

frumos gravate, datând din acele vremuri. Industria sticlei devine înflo- 

” ritoare, în urma construirei de biserici, stil gotic, cari utilisau sticla la 

fereşti sub forma de mosaic de sticle. Produsele artistic lucrate din 

sticlă erau foarte scumpe. "Alte obiecte se săiseau mai rarș în casele 

bogate. chiar” S sarafă ori un pahar crau obiecte, de lux. La ferești se 

„punea hârtie udată cu oloiu. In celelalte ţări industria sticlei se răspândi 

încetul cu încetul. In Franţa s'a dezv oltat industria; oglinzilor cu amal- 

samă, iar în Anglia $ a, fabricat sticla cu plumb. Când în timpul Re- 

_Yoluţiei franceze Leblane a dal procedeul de fabricare a Carbonatului . - 

de Sodiu și când s'a introdus și procedeul “Solvay, industria sticlei de 

- Sodiu, a luat mare avânt. Perfecţionări s'au mai făcut, după ce Siemens - 

a introdus procedeul de încălzire « cu ga: generalor, de care am, vorbit. 

“Zineul, Zi. 

In comerţ îl găsim. sub formă de plăci și de bastoane. 

La temperatura ordinară: bătut cu ciocanul se siarmă 

în bucăţi, a căror suprafață de ruptură se arată strălu- 

 . citoare, de coloare albăstrie.. La 100”—150” devine 

„= maleabil şi poate .h laminat în -table. La 200"—300 . 

metalul devine din nou casanl, aşa că poate îi pulv enizat. 

La 41% se topeşte şi poate îi turnat în forme. Din cl 

„se fac statuete, picioare. de lămpi ete. Foarte, întrebuințat 

„e aliajul. d de Zanc şi Cupru, numit alamă. 

“Zincul metalic este oxidabil; Ia 5000 fire de. zinc, (ori geluituri) se a- 

“prind în aer şi ard cu. o. flacără vic, dând oxid de zinc, ZnO,- 

_de coloare albă. In aerul -.uscat. la temperaratura - ordinară este 

destul. de stabil. .In aerul. umed metalul se acopere .cu. 0: pătură 

subţire lormată din Zn0, Carbonat. şi ceva apă, care apără metaiul” de 

“ oxidare mai adâncă. Din cauza acestor proprietăți tabla de zine este - 

întrebuințată la acoperirea . caselor, la facerea de uluce, de băi, căldă-- 

'ruşe, etc. De asemenea se acoperă cu zinc atât table de fer cât şi fire “ 

„de fer, cari servesc la reţelele ce se pun ia garduri, la electricitate: Ferul
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acoperit cu Zinc'se numeşte. fer galvanizat, Cuvântui gaivani:ai ar pu- 
tea da loc la idei greşite cu privire la metoda practică de“ acoperire a. 
ferului ; acoperirea se face trecând ferul întâi prin acizi(pentru a-l pu- 
rifica de oxizii de la suprafaţă) şi apoi prin cuiundarea în Zinc topit. 

Am: văzut că zincul granulat serveşte la prepararea hidrogenului, 
când este tratat cu acizi. Se mai întrebuinţează zincul în elementele 
galvanice, unde el este pol negativ: - Ă 

„ Dintre combinaţii cităm: | | 
Oxidul de zinc. — ZnO se obţine în cantităţi mari prin arderea meta- 

lului. In comerţ este cunoscut sub numele de alb de zine (nemţeşte Zink- 
Weiss), este foarte întrebuințat, căci amestecat cu ulei de în dă o boc(vop- 
sea) albă, cu care se acoper lemnele, uşile; pereţii ete... ; amestecat cu gră- 

„. Sime dă alifia de zinc. Oxidul de zinc frecat cu lac de ulei dă coloare albă, 
întrebuințată în pictură. Din Zn şi HCI ştim că rezultă clorură de Zinc 
ZnCla întrebuințată la "“inpregnarea lemnului, care astfel: nu putre- 

"Zeşte:; Aşa se prepară uncori traversele la căile ferate. Cu ajutorul so- 
luţiei de clorură de zine'se curăţă suprafeţele metalelor, cari apoi ali- 
pite, şi încălzite se lipesc. Din Zn şi H204S obţinem sulfat de zinc, 
SOZn 7Hp0. . . o - . ” . | 
„In laborator preparăm şi sulfura de Zinc, Zn S. Ea se găseşte în na- 
tură şi constitue mineralul numit blenda: In. sfârşit mai găsim” carbo-! 
natul de zinc, GOzZn, numit ca mineral calamină. După cum COzCa 
prin încălzire dădea var, tot aşa Calamina prin. încălzire dă Zn0, oxid 
de zinc. Acelaş oxid se obţine şi din blendă . când o încălzim în acer: sulful dă bioxid de Sult S0, e 

Oxidul de. Zinc încălzit. cu cărbune. dă Zinc metalic 
și oxid de cărbune. - e: 2 
„i ZRO+C=CO+Zn * 

Aceasta-i.. reacția întrebuințată la prepararea zincului 
metalic în industrie (Anglia, Belgia, Silezia etc.) Aliajul 
de. Zinc și Cupru, alama era cunoscut de cer vechi. Grecii 

„0 obțineau. încălzind calamina cu cărbune și Cupru. 
„Din formulele întrebuințate mai sus se vede că zincul 

are valența doi, este bivalent, 

0 Magneziu, Mg. ! 
Se obține Mg metalic prin electroliza clorurei de Magneziu : 
topită. Este un metal ușor; densitatea 1,75. Coloarea . 
alb-cenușie. Il avem sub formă de fir, bandă, pulbere,...
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Am văzut că arde în aer dând oxid de magneziu MgO. 

Se vede deci că metalul are valența doi. Lumina: produsă . 

de arderea metalului este așa de puternică, încât este 

întrebuințată la luare de fotografii din mine, peșteri, 

interiorul piramidelor, sau în camere cari nu-s luminate 

în de „ajuns. 

Clorura de magneziu Mala. — Există în apa de. arc, de. unde se 

extrage. Ozidul de Magneziu, AIgO, se prepară şi prin încălzirea car-. 

bonatului. Acest oxid se găseşte în farmacii sub numele de Magnesia 

usla. Are întrebuinţări medicinale, "2 - - 

Sultat de Magneziu. -— SOMg. 7H30 numit şi sare amară, sare en- 

-- glezească este întrebuințat ca purgativ. Suliatul de magneziu se găsește. 

în unele ape minerale purgative ca cea de Sedlilz” (soemia), Epsor 

(Anglia), Breaza lângă Iaşi. - - 

“Lectură. — Minerale - de „Alagneziu. Carbonat de AMagnez iu, 

COgMg. Ca mineral se numește giobertită, ori Magnesilă, izomori cu 

. Spatul de Islanda. Un carbonat de Magneziu şi Calciu GOgMg.COgCa 

constitue mineralul numit Dolomie. 2 - - 

Incălzind AM/agnesita peste 300%, ea se descompune cu uşurinţă şi 

- dă CO, şi MgO. N Tr a 

a COgMg= COp+-M90. 

Carnatită, — In depozitele saline de la S'uss/urd există un 1 mineral 

de compoziţia MgCla. ISCL.6H30, numit carnalită, pentru că are coloarea 

roşie ca a cărnii. Din carnalită se extrage şi” “Clorura de potasiu şi cea 

de Magneziu. : Ea „- 

Silicaţi, cari cuprind Magneziu. — Există numeroşi silicați cari cu-/ 

prind Magneziu. Aşa - avem SiOgtle.. 3SiOgMg. = 4 Si0g3MgO. 1190. E 

-unsuros la pipăit. Uneori este lamelar ; se găseşte la Paringu..- Uncori 

este compact şi se poate reduce în pulbere numită tale (sau Federw eiss), 

întrebuințată pentru a slăbi frecările dintre corpuri. Creta de Briancon 

" serveşte croitorilor la făcut însemnări pe stofe.: . 

Magnezită. — sau spuma de mare 3Si0. 2Mg0. 21 30=2Si0gMg- 

- SiO,lly Este poroasă, prinde de limbă: pluteşte pe apă. Di 

Olivina.— — SiOMgo(Fe2). O parte variabilă de Alg este înlocuită cu Fe 

(de aceia am scris Fep în paranteză). Are un luciu gras ca al untdelemnului 

Prin hidratare irece în Serpentină 2Si0p.3Mg (Ee)0 421130. i:ste fi- 

broasă, se întrebuinţează la construcţii. Coloarea este uneori verde 

închis, pătat cu galben, ca pielea de şarpe. 

In sfârşit există Magneziu în Pirozene şi Amfiboluri.De formula „Si0pălg 

avem mineralul Eustatita care face parte din piroxene. Dintre am-. 

fiboluri cităm Tremolita fibroasă, Prin alterarea ci rezultă asbestul (sau 

amiantul), IE . . ;



Mercur, Hydrargyr, Hg. 

- “In românește i s'a spus argint viu; Lraducând cuvintele: _ greceşti xvâwg (apă) şi dpropos. (argint). Mercurul me- talie“ este lichid la temperatura ordinară Și strălucitor, Când este curat, lăsat în aer nu-și pierde. strălucirea şi pus pe o suprafaţă plană de sticlă, se preface în pică- turi.. Din contra, când: nuci curat lasă pe sticlă o urmă. „EL nu udă nici sticla, nici lemnul; din contra picăturile - se lățesc când sunt puse pe aur, argint, plumb sau - cositor, pe cari le atacă, dizolvindu-le. e „Uneori găsim mercurul sub formă de picături în stare nativă, Combinația Principală a. lui este Cinabrul, sul- Tura de-mercur, HIgS, care se găsește la Almaden în Spa nia, în Idria (Iliria) apoi în Mexic, California, Peru, Japo- na Chim 
a "Cinabrul a servit în -vechime ca o bună coloare roșie pentru pictură. a mă 

Metalurgie. La Almaden în Idria se obţine . metalul, . încălzind în aer sulfura de Mercur. Gazul SO, și vaporii. de mercur sunt răciţi și mercurul lichid se condensează. 
Densitatea -mercurului lichid 13,59; se solidilică la —409, C. şi poâte fi bătut cu ciocanul; ferbe la 360» C, Incălzit mai multă vreme -la 3500 else combină cu osi- genul- din aer şi dă oxid-roș de “mercur HgO, care sub formă de: pulbere roșie pluteşte la suprafaţa: mercurului. Am văzut cum din acest oxid roş de. mercur obţinem "oxigen și mercur, De ! asemenea încălzind” merciuir cu: sulf se obţin cristali roșii de Cinabru SHg. Incălzind în aer cinabrul în capsule “de fer, el-este atacat: sulful. trece în bioxid de sulf, iar. mercurul lichid. rămâne: . 

, 
+ 

" maţiile lui. , . E 
Mercurul metalic serveşte la facerea de Termometre, barometre, ma- nometre. El disolvă numeroase metale, ca Au, Ag, Cu etc..; dacă încăl- zim aceste amalgame, mercurul distilează, iar metalele rămân. Când . N . 

. - 7 
- 

"Vaporii 'de merciir sunt olrăvitori ; de asenienea în genere şi combi- .



metalul disolvit- este în cantitate mare, amalgâmele la -început moi, 

la 'plombareu dinţilor. . : IE - - 

Experienlii : Pe o nionedă'de Aur, Argint, ori Cupr u, a cărei suprafaţă 

a fost bine curăţită, punem 0 picălură de Mercur şi o crecăn ; ; picătura 

se întinde și uderează puternic la suprafaţă, aşa că. nu mai poate fi 

-se solidifică mai târziu. „Amalgame de: Cupru, argint, Cadmium servesc : 

separată prin mijloace mecanice. Moneda de aur ori cupru pare : argin- . * 

tată. Dacă încălzi apoi moneda într'o îlacără, mercurul se evaporează 

şi. după frecare uşoară, moneda. îşi recapătă coloarea, find mai puţin. 

strălucitoare. Intre mercur Şi. metal s'au format amalgume, pe cari căl- 

dura le-a discompus uşor. Întve amalgane, ocupă un loc special cea de 

* - Staniu. Platinasi ferul, nu se amalgamează cu mercurul. 

Există amalgamă de Sodiu, potasiu. 

Amulgama de. Staniu. — Serveşte. la fabricarea oglinzilor. “In acest. 

scop se întinde pe o şuprafaţă de marimoră o foae de. Cositor, de mă-. 

-rimea sticlei pe. care vrenl. S'0 transtormăni în oglindă. Se pun. peste 

foaca de cositor câteva picături de. mercur, cari formează „amalgama -- 

“de Staniu; cu_o piele ori o pâslă aceasta este sfărmată și apoi se 

t6arnă mercur; până ce se “formează o pătură 'de vr'o 3 mm. Pe măr- 

pini se” pun lemne potrivite” pentru a împiedeca. curgerea mercurului, 

„Acu se aşcază placa de sticlă, bine curăţită, uscată, şi se „mişcă aşa 

. ca să unu rămână pule de aer. Prin greutăţi potrivite până . la 500 kg. 

se apasă placa “ae foaca de. Staniu. După câtăva . vreme; placa este 

- pusă vertical, şi mercurul se scurge. 

1, 

Compuşii: mercurului. — In âfară de. oxid: şi sultu CĂ. 

de mercur amintite, sunt de multă importanță clorurele 

de mercur. Există două cloruri : A 

1. “Clorura. mercuroasă, “HgCI, numită: și calomel. Este 

Cu amoniacul dă o :coloare neagră. (Calomel grecește 

înseamnă negru În umos). 

„ Clorura mercurică, “E IgCla. - -Este sublimatul corosiv. 

Sorana în apă şi foarte otrăvitoare; 0,2 gr. de sublimat 

pot ucide un copil. - 

7 

insolubilă î în apă. ] Medicament foarte prețuit, ca purgatuv. 

Soluţiile de -sublimat - sunt -desintectante foarte pre- 

ţuite, căci ucid! bacteriile. Din această cauză au între- -. 

„buinţări. în medicină. Cu dânsele se impregnează uneori - 

lemnele, cari vor. servi ca trav erse la căile ferate, pentru 

a le feri de putrezire, i
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In unele combinații avem Hg bivalent; acestea se numesc com- 
binaţii mercurice; in altele "intră grupa Hg, bivalentă, combinaţii rnercuroase. - a i IP 
_Avem : Hyg0 oxid mercuros: | 

” THgO >> . Mercurie 
SO,IIga “sulfat mercuros | 

_SO0;Hg >>: Mercurie, + - _ 

- Cupru. Cu (Arama) - Sa 

Se găseşte 1. în stare nativă în America lângă Lacul superior, Suedia, Siberia, Japonia. Trebue numai separat de materiile, cu cari este ame- stecat. Tot acolo îl mai găsim 2. sub forma oxidului cupros Cug0. (Cu- _ prita). ac) i A i 
3. In natură mai găsim carbonaţi de cupru, (Azurita, Malachita) ; “la noi în ţară se găseşte sub această formă în Dobrogea (a Ortachioi, Ciamurli), apoi: la Ciunget (R.-Vâlvea),- Bădeni (Muscel), Moldova nouă (Banat). . E E A 4 Chalcopirila, sultură . de Fer şi Cupru FeCus;, sau sub formă de sulfură de Cupru CuoS, Halcosina. In aceste forme îl avem la noi În ţară: Baia de aramă, Ciunget (N. Vâlcea), Ortachoii-Ciamurli (Do- - brogca), Baia mare (Transilvania), în Banat, Broşteni (Jud. Neamţ). 

Metalurgie. —- Din. Cuprită și carbonaţi Cuprul se ex- trage ușor prin încălzire cu cărbune. Din Ilalcosină, Halcopirilă extracția este mai grea și metodele mai complicate. - Ia E 
” Proprietăți. Metal de coloare roşie. Se topeşte la 10570, | - Din el se fac fire electrice, căldări ; poate fi” bătut cu „ciocanul ; se fac table, fire așa de subțiri, (0,03 mm gro- sime) încât 1 km. de fir cântărește 7 gr. 

La temperatura ordinară acrul sau oxigenul, uscate, m'au acţiune asupra cuprului, acrul umed îl atacă şi-l acopere cu o pătură verde de oxid; care are şi carbonat de cupru, datorit bioxidului de carbon „din aer. Cuprul astiel atacat, se zice că este coclit, pătura verde se numeşte cocleală. Această pătură opreşte atacul metalului la adâncime. Incălzit în aer ori oxigen el se acopere cu o pătură neagră de oxid de Cupru, Cu. Bătut cu ciocanul, de pe pătură se desprinde oxidul sub formă de coji subțiri. Este atacat de acidul azotic ; cel clorhidric: îl atacă mai greu. Acidul sulfuric încălzit cu “Cupru îl atacă dând - Suliat de Cupru, Acizii organici, ca oţătul etc. îl atacă dând săruri de |



185 

Cupru otrăvitoare. De aceia vasele de Cupru, “în cari se fac bucate, 

trebuesc spoite “cu cositor. - 

Sulfatul de Cupru SO,Cu 5H, 0. Cristahizează în prisme 
triclinice. Are coloarea albastră, se dizolvă în apă. In 
cristalii albaştri este cuprinsă şi “apă. SOsCu. SH20. 

Prin încălzire deshidratăm sarea Şi se obţine o substanţă 
" albicioasă.. - 

Suliatul de Cupru servește la facerea unor elemente 

galvanice;- de exemplu, Daniell, apoi în galvanoplastie, 

pentru a lua tiparul şi a reproduce monede, medalii etc. 

In comerţ este cunoscut sulfatul de Cupru sub numele 

- de piatră vânătă. Intrebuinţarea lui la combaterea unor. 

boli ale viței de vie (mildev) este cunoscută. In acest “ 

caz se utilizează -un amestec de soluție de sulfat de Cupru" 

"și var stins. De asemenea pentru prepararea salamurei 

"în care se pun boabele de grâu înainte de a di semănâte... 

Există oxizii de Cupru: 

"1. Ozid Cupric CuO 

2. Ozid-Cupros. Cuz 0. . - 
3, Hidrozid de Cupru Cu (OH). 

, 

Când peste o soluţie de “Sulfat de Cupru se adaogă câteva pică- 

turi a unei soluţii de KOH, ori NaOH, căpătăm un! precipilat albastru, 

adică un corp solid, albastru, însolubil în lichid. Acest corp albastru 

este Cu (0H), Reacţia este . ” | , 

SO,Cu+2KOH= SO,Kp+-Cu(OH)z _ 

„Dacă încălzim hidroxidul albastru. de cupru cl pierde apă şi trece 

în oxid negru CuO - - 

, - Cu (013)4= =H 20+Cu0 | 

| Aşa se vede bine deosebirea dintre oxid” şi. nidroxid. Am mai întâlnit 

cazul la Calciu : “ _ - 

"CaO - „este varul nestins - 

"Ca(0H)p este varul stins. - 

Aliaje de Cupru. — Lectură : . Ea 

Intre aceste “aliaje” avem. de notat: 

1. Bronzul format din Cupru şi Staniu. Proporţiile celor două me-.



“tale variază după întrebuințări, Aşa bronzul celor vechi, pentru arme, 
diferite înstrumente cuprinde . 85 9097 9 0 Cu şi 30 >—159, Staniu. 
Bronzul pentru tunuri 85 părţi Cu 10.Sn, 5 părţi alamă. E 

“Bronzul pentru clopote. 80 părţi Cu, 20 Sn.- 
Bronzul care are 100 părţi Cupru; 9. părţi Sn. "şi 0,5—1,0 Fostor, 

are proprietăţi speciale. de: tenacitate și este întrebuințat. la facerea - 
de fire, părți de maşini ete, EL se numeşte Bronz cu Joslor (Phosphor- 
bronze)-- : : - „i „o - 

„“Alama cuprinde două părţi Cupru şi 0 parte zine: Este galbenă. 
cana cantitatea de zinc scade sub 30% av em Tombacul. În foi subţiri 
alcătueşte ceeace se chiamă [oi de aur falş şi are: întrebuinţări: în elec- 
tricitate,- la facerea de electroscoapt, ete. Pulberea: este întrebuințată 
la bronzat. Alama şi Tombacu acoperit cu'o pătură fină de aur alcă- 
tuese ceeace. se “numeşte double. Acesta nu-i atacat de aer umed. , 

3. Aliaje din Cupru, Zinc, Nichel. — „Sunt numeroase şi se între- 
” buinţează sub “diferite „numiri. i - 

Maillechort, argenlân (nemţeşte Neusilber) cuprinde 505 , Cu, 25 9 
Zn, 25% Nichel. Din el se fac vase de gospodărie, căci rezistă la acizi 
mai bine decât Cuprul. Uneori se acopere la suprafaţă, prin electrolisă, 
cu o pătură de argint. Din acest argentan se fac linguri, linguriţe, 
furculiţie, servicii de ceaiuri, c cari apoi sunt argintate prin galvano- 
stegie. Are în această stare diferite numiri, Argint de China, etc: In 

- categoria aliajelor de Cu, Zn, Ni intră Alpaka, Christofjle, Packjong 
sau aliajul chinezesc. - ” 

4. Din Cu şi Ni avem ienetina Constantanu întrebuințațe în elec-: 
tricitate, 

5. Cuprul este întrebuințat 1ă monedele de Aur şi. Argint. Canti- 
„tatea de metal preţios la mie se numeşte titlu. Monedele de aur cari” 
au 900 Părţi Aur și 100 de Cupru. au titlul 900. Monedele: de argint 

leu ori 2 aveau titlul 835.: Vasele de aur au titlul 916 ;aur din biju- 
„terii are titlul 750, .-. - Ă „Vase de Argint, medaliile titlu 950. o o 

Bijuterii de argint titlul 300. 

6. Există. bronz de Aluminiu de coloarea şi strălucirea aurului, - 
pe care-l înlocueşte la facere de „lanţuri. de cearsornic, butoni de 

- manșete etc... Aceste bronzuri” cuprind Cupru şi cantităţi de Al, cari 

. dela noi, de 5 lei, dinainte de războiu aveau titlul 900; cele de 1... 

variază între 5—120%, Se întrebuinţează la facerea. de balanţe, ] a 
ceasornice. cte.: 

7.. Un bronz (din Cupru şi Staniu) care cuprinde şi” Siliciu este foarte 
întrebuințat în telefonie şi telegratie sub numele de bronz silicios. Nu- 
mărul aliajelor preparate, pentru a corespunde nevoilor technicei, este „foarte Mare. + Ei



  

“Istorie. —. De cetil:. In vârsta pietrei, o oamenii au cunoscut Aurul! 

şi Argintul, deoarece acestea, găsindu- se în stare nativă, au atras 

atenţia prin strălucirea, lor. 

- Cu 40 de secole înainte de IIristos, B Babilonenii aduceau, Cupru din 

Muntele Sinai, pe când Egiptenii îl aduceau din Etiopia. Din el se 

făceau unele obiecte casnice şi de lux, de oarece cuprul cra rar şi scump. 

De oarece este moale nu “putea îi întrebuințat la confecţionare de alte. 

” obiecte, cum ar fi arme, ele. Bosate minerale de Cupru fură disco- 

perite cam “cu 15 secole înainte! de Liristos în insula Cy pru ; ; ele fură - 

exploatate întâi de "Fenicieni apoi de Romani, până la: isprăvirea mi- 

neralului, Romanii numiră acest Cupru ses Cyprium” de unde de. ii 

rivă numele de Cupru. I.se mai spunea şi simplu. des, prin des se în- 

țelegea nu numai” Cupru” ci şi aliăjele tul. Mai. târziu: metalul curat 

fu numit cuprum. sau deramen ș, asemănarea 'acestui din urmă cuvânt 

cu aramă din limba noastră şi în anţuzescul airain este evidentă, In 

vechiul testament.i: se spune în. grecește aAndg. a 

Fenicieni descoperiră şi bogăţiile de: Cupru ale Spaniei, precunt. şi 

„depozitele dc: minerale de Sfaniu din Insulele Cusileride (Anglia de 

astăzi) unde se găseşte mineralul Casiterită SnO (In legătură cu aceste 

numiri avem : şi “numele “românesc. cositor, pentru staniu, grecesul 

1aGGiTEp0). i Dia Da | | 

Adăogind Staniu la cupru topit fenicienii, discoperiră. bronz ul (aes” 

Brundusinum, Fiind mi ni “tare, putând îi topit şi bătut cu ciocanul, 

bronzul a fost metalul întrebuințat - la -facerea de arme, pluguri, 

x 

" instrunientele meseriașilor „dela “ciocan până la ac” „tot felul de vase. 

de -gospodărie,. şi mai ales statui -şi obiecte de artă. Tntrebuiiiţarea . 

ui “a fost urniată de o înflorire a civilizaţiei. în epoca numită a bron- 

zului, Alama era cunoscută - de cei veclii, dar mai. puţin întrebuin- 

țată,  Discoperirea  ferului . nu a "înlăturat cu desăvârșire vechia 

întrebuințare a bronzului, de oarece în. cea mai mare parte se fabrica 

ferul moale-şi: încă în cantităţi nu tocmai mart. - 

In Iliada se, arată. că. scuturule eroilor lui Tonier crau făcute din 
1 

- Cupru; unele arme erau “din fer. In poveştile vechi germane, puse. 

ce Wagner în muzică, se, descrie ca un succes deosebit faptul că Sieg- 

[rid a reuşit să-şi facă un paloş din oţel... Un progres simţitor al îndu- 

strici fcrului s'a reălizat în Evul” mediu, prin perfecționarea... meta- 

„lurgici ferului. Când Sa "putut produce ojel în cantitate mare, indu-. 

stria Cuprului a trebuit să dee îndărăt, faţă de acea a Ierului. Cele. 

“mai multe obiecte casnice se fac apoi, din porțelan, faianţă, alte obiecte - 

" sefac din fer, ori oţel. “Totuşi au rămas ramuri de industrie, unde cuprul 

domină. In special el a rămas în fabricarea clopolelor, a bronzului 

pentru tunuri ; acojerirea bisericilor cu tablă de cupru, fabricarea de 

căldări pentru industrie ete. şi mai ales industria maşinilor electrice, -
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cer cantătăţi de cupru din ce 'în ce mai mari, aşa că producerea de 

„cupru a crescut, alături de accea a ferului. . - 

Argintul. Ag. 

Se găseşte în stare nativă.. Cele:mai de multe on în 
combinaţii cu Sulful, Ag, S, argirosa. Alteori în combina- 
naţii cu Sulf şi antimon, Sulf și Arsenic, sulf şi plumb. 
„Nativ, argintul se prezintă. sub formă de bucăţi ; uncori 

-. are forme arbor escente numite dendrite. 

„fig. 88. Se extrage şi din combinații, 
după procedee lungi și complicate. 

Metalul este alb strălucitor. Denesitate 
10,57. Punct de topire 9600. Maleabil; 
poate îi redus în foiți că  trebuesc 

5000 ca să dee 1 mm. de grosime. 

Este ductil. Se pot face fire aşa de - 

îine. (fire - pentru' filigrane), încât 
Fig. 88. 2600 m de fir cântăresc de abea 1 gr. 

Aerul nu atacă argintul. Acidul azotic dizolvă argintul |. 
la rece, dând azotat de argint. De asemenea este atacat - 
de hidrogenul sulfurat, formându-se sulfură de argint 
neagră. .Din această cauză obiectele de. argint se îne- 
gresc, când în. aer este hidrogen sulfurat. De asemenea 

„se înegresc, când vin în -atingere cu corpuri, cari dez- 
voltă ușor hidrogen sulfurat; linguriţele de argint se 
înegrese, când mâncăm ouă cu dânsele.. 

  

  

- Intrebuințări.— Din argint metalic se fac obiecte. de gospodărie, 
linguri, furculiţe, linguriţe, tacâmuri. Obiecte de artă, icoane ete. De 

” oarece este moale, i se adaogă ceva Cupru (aliaj de Argint şi cupru). 
Din argint se bat monede. In acest scop. bastoanele de aliaj sunt trans- 

"formate prin laminor în plăci de mărimea voită. Se tae apoi discurile 
cu ajutorul mașinelor, iar cu alle! maşini li se dau zimţii pe margini. 
Cu ajutorul presei pentru monedă, se imprimă figurile şi părţile, scrise. 
Partea de jos a presei este făcută din oţel şi este fixă; se pune dea- 
supra discul şi apoi se apasă puternic dresa (se bate moneda),



CGombinaţiile arginlului.. Se cunosc: i E ă 

Oxidul de argint . Ag0 - 
Sultură de ,„ AgoS - 

Clorura de ',, ClâAg 

Bromura -de argint Brâg 

“Todura de argint 1 Ag 4 

Azotatul . de-argint NOgăg. 

Argintul” este monovalent. 

Azotatul de argint (apis imfernalis, piatra iadului). Se obţine di- 

zolvind argint în acid azotic şi lăsând să cristalizeze. - : 

Azotatul de argint topit, este turnat aşa că se obţin bastonaşe ci- | 

lindrice, întrebuințate în medicină. Pus pe răni, distruge țăsăturile, 

provocând usturime, In contacl- cu corpuri organice şi la lumină, le 

înegreşte. - . 

"Experienţă. —0 picătură de soluţie « de azotat de argint se pune pe 

deget. şi cu acesta scrim pe pânză de în. Expunând pielea și pânza la | 

lumină, ambele se înegresc. De- aceia, azotatul de argint este întrebuințat 

la prepararea cernelei pentru marcat lenjurile. . 

Clorura, bromura, iodura. de arginl. — Dacă peste soluție de azotat 

de argint dintr'o prubetă punem o clorură se precipită Clorura de ar- 

sint ClAg albă, cu aspect de caș; la lumină devine vânătă. Ea este 

" impresională de lumină. : . 

Pentru a avea bromura de argint, Brâg, intrebuinţăn la precipi- 

tare o bromură, Și. bromura de argint este atacată. de lumină, Ac- 

“ţiunea. luminei asupra acestor săruri este cu atât + mai mare, cu cil lu- 

mina este mai. intensă. : 

„Clorura de Argint şi bromura: de argint sunt solubile în niposuljit.. 

de. sodiu ; se poate uşor vedea aceasta, punând într'o prubetă câteva 

picături de azotat de argint şi tratând cu soluţie de clorură de sodiu. 

- Impărţim licidul tulbure în două părţi : într'o “prubetă îl tratăm cu 

amoniac, în alta cu hiposulfit de sodiu.. Precipitatul se disolvă. Aceste 

| reacţii chimice au întrebuinţări practice. A doua porţiune o tratănr 

cu amoniac: clorura de argint se dizolvă în amoniac. j 

Intrebuinţări practice. — De citit: 

Experienţă : Scuturând Clorură de argint cu soluție de clorură de 

sodiu, o parte din clorura de argint se. dizolvă. Lăsăm ca precipitatul 

să se depue și separăm lichidul limpede: prin decantare, adică vărsân- 

du-l cu precauţie în alLă prubetă. - 

In lichidul ferbinte, care are clorură de argint dizolvită în clorură 

de sodiu punem ceva acid tartric şi introducem apoi o lamă de cupru, 

a cărei suprafaţă a fost bine curăţită cu hârtie. cu “şmirghel. Pe-lamă 

se depune o pătură de argint, care adereaz â bine, Putem deci arginla 

în felul acesta diferite obiecte. îi i IE
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Mai uşor şi mai sigur se face argintarea, întrebuințânad cianura de 
argint, dizolvită în soluţie de cianură de potasiu. Metoda este foarte 

bună, Qar trebue lucrat cu preacuţiune, căci cianura de potasiu este 
extrem de otrăvitoare. - a | E - 
“Punând peste soluție de azotat de argint o soluţie de cianură de po: 
tasiu (CNK), se obţine în primul moment, un precipitat alb de cianură 

„de argint CNAg: dacă turnăm mai departe soluţie de cianură de po- 
Lasiu, piecipitatul se dizolvă, formându-se Că RAg:CNIS.. In limbaj chimie 
exprimăm pe scurt reacția în felul următor : cianura de potasiu pre- 
cipită cianură de argint, solubilă în exces de cianură de potasiu. 
„= Într'un xas de-stielă să punem soluţia care conţine cianura de argint 
şi potasiu, CNAg. CNK. Să electroliză soluţia, întrebuinţind ca anodă 
un baston de argint, iar la catodă 0, lamă: de Cupru bine curăţită: . 
la trecerea curentului elcetric se depune pe cupru 0 pătură aderenlă” 
de argint. Am argintat astfel cuprul. In loc de Cupru sepot pune 
la calodă diferite alte obiecte metalice, în special aliajele de cari ne-am. - 

„ocupat la. Cupru, Zine şi Staniu : ele se argintează. Câna am lucrat 
cu lama de cupru şi cu soluţia de cianură de argint şi potasiu, Cu- :Prul se argintează, chiar.și fără.cureni ; alte obiecte cer neapărat -cu- 
rent. In orice caz, curentul este necesar, de oarece_numai la trecerea 
lui soluţia rămâne cu aceiași concentrare de argint, putând fi între- 
buinţată ori de câte ori voim. In adevăr, punând lama de Cupru, pe 
dânsa se depune argint şi. fără curent; dar cu incetul, soluţia este 
din ce în ce mai săracă în argint şi la urmă, nu “se mai depun6- metal, 
când nu mai este în soluţie. Când trece curentul prin cianura de ar- 
gint „şi potasiu, se . duce Ia „Polul positiv „Ag(CN)z iar la cel. 
negativ K; la polul pozitiv are loc reacţia următoare între bastonul de argint şi grupul Ag (CN). o ” 

„ Ag-tAg(CN)=2CNAg.: - | se formează astfel. cianură “de argint la polul pozitiv; de oarece în 
lichidul care alcătueşte baia este cianură de potasiu “în exces, cianura 
de argint formată se dizolve dând (CN)„AgK. Prin urmare Ja trecerea curentului necontenit trece în soluţie argint. la polul positiv, aşa că 
soluţia păstrează necontenit aceiaşi cantitate de argint. , E 
“La polul negativ, am văzutcă este dus polasiul ; între acest potasiu şi cianura de Ag și IN din soluţie are loc Teacţia chimică 7 
MR > AgIK(CN) FR ZAg+2RCN - | 

Se vede că argintul depus la polul negativ se -datoreşte acestei reacţii . secundare şi că licoarea îşi păstrează concentrarea, în ce priveşte ar-' gintul, căci cât argint se depune la polul negativ, tot atâta trece în soluţie, la polul positiv, de pe bastonaşul de argint. 
Depunerea de pături metalice subţiri pe obiecte formează materia unui capitol numit galvanostegie, 

Di
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Câna “suprataja obiectelor dela polul: negativ, nu-i plană, ci are - 

i ridicături (reliefuri) şi adâncituri -ca la medalii, ete. pătura metalică - 

groasă, depusă poate fi detaşată de obiect şi ea are imprimată pe dânsa N 

figura de pe medalie, dar negativă: reliefurile medaliei au devenit a- 

. dâncituri şi adânciturile reliefuri. Negativul acesta poate fi întrebuințat 

"ca obiect la polul negativ;:el constitue atunci tiparul medaliei. Peste 

dânsul putem depune din nou, prin electroliză metal. Dacă suprafaţa 

_tiparului a fost pregătită. aşa ca să putem deslipi pătura, metalică 

depusă, avem acun reprodusă medalia, așa cum este. ea. Facerea: de 

tiparuri, de medalii ete., prin electroliză se studiază în Galvanoplastie. 

Tiparele negative -se pot lua și cu ipsos, ceară, gutaperca... ; pentru 

întrebuințare” suprafaţa lor se freacă bine cu pulbere. fină de grafit 

(plombagin &),- care face" suprafaţa bună conducătoare de electricitate, 

“Prin curent electric putem “nichela obiectele ; putem. depune pătura -.- 

"de curpru, aur, argint, platină, etc. .. 

„Cerneală de marca! lenjurile. — Se tratează suprafaţa unde voim 

să depunem semnele ori literile, cu o soluţie care are. 

4 părţi carbonat de sodiu 

1 parie gumă arabică 

"16 părți apă. AR 

După uscâre e locul este călcat cu ferul. Scrim acest loc cu o sotuţie ! 

compusă din 4 parte azotat de argint, 4 părţi apă şi 1 parte gumă, 

- Partea “scrisă este expusă la soare. Se scrie cu 0 pană de > gâscă sau 

se ștampilează,: cu o slampilă săpată în lemn. 

p oiografie. — Clorura, bromura de - “arguit. sunt “im-. 

presionale de lumină, proporţional cu intensitatea lumi- 

noasă. Teoria fenomenului este „necomplectă . şi. destul 

"de complicată... In chip simplu se arată. reacţiile în felul 

7 
+ 

următor: e, 

- la umină 
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 Tratând bromura de argint CU.0 substanţă reducăitoare, 

(oxalat feros, hidrochinonă, metol, acid pirogalic. ....) ea 

nu este atacată -de aceste substanțe, pe când sub. 

bromura, Ag, Br,. cste transformată în argint, căci -Bromul _ 

“ei este luat de reductor. Din contra.- bromura de argint 

Br Ag este solubilă în n hiposulfit.
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Lectură : Iată acum principalele” faze în fotografie. O placă pe 

- care s'a depus un strat de gelatină, cu bromură de argint, este expusă 

într'o cameră fotografică. Pe ca cade imaginea unui obicct.: Partea 

"luminată impresionează mai tare placa, decât părţile obscure ale ima- 

sinci. In pătura sensibilă se va depune subbromura AgoBr în canti- 

tăţi proporţionale cu intensitatea luminoasă, adică va fi multă AJBr 

unde lumina este „puternică şi mai puţină subbromură, unde lumina 

este slabă. | - ME - . 
- Developare, — 1. Revelatorii (soluţii pregătite! după anumite pres- 

scripţii) sunt totdeauna substanţe reducătoare.: Când punem placa 

în aceste soluţii, la lumină roşă, reacţia chimică este complectată şi 

din _AgaBr se depune argint opac. La lumina roşă, imaginea” acum se 

„vede. Inainte de: bae în revelator: imaginea nu se vedea, cra în stare: 

latentă. Când descrim procesele acestea, ne închipuim că lucrăm cu o 

placă asupra căreia lumină roşie n'are acţiune. După ce.placa afost: 

scoasă din baea revelatoare, - “trebue fizală. Ă - 

2. Fixare. — Ea este pusă după 'spălări, în altă bae cu hiposulfit 

de sodiu, care dizolvă - bromura de arginr neimpresională. Acum. după 
spălare, placa poate fi scoasă la lumină. Avem acum” imaginea negalivă: 

părţile luminoase ale obiectului, apar! întunecate i în negativ şi cele în- 

tunecate apar luminoase. Ă - 

3, Fotografii ; ; pozilive. — Placa este pusă peo hârlie fotografică, adică 
pe o hârtie care are la suprafaţă clorură de argint. Se expune la lu- 
mină. Unde este mult argint. în placă, lumina trece slăbită. Lumina 
discompune clorura de argint, dând o subelorură, cu atât mai nea- 
ară, cu cât lumina a fost mai puternică. Pe hârtia fotografică avem 
acum imaginea positivă a obiectului. Mai rămâne de îndepărtat  clo- 
rura de argint nediscompusă ceea ce 'se face, trecând hârtia prin bai 
de hiposulfit, care dizalvă clorura de argint.. Pentru a avea tonuri 
mai frumoase se adaogă hiposulfitului ceva clorură de aur, Operaţiile 
se succed 'deci în ordinea următoare : : 

l. Luarea fotogralici cu un aparat. 
2. Dezvelirea imaginei prin trecerea plăcii în , întuneric 

“Prin .baea revelatoare... -.! ăi 
3. Fixarea plăcii. 
4, Scoaterea. de imagini pozitive | pe hârtie şi fixarea 

lor. 

Lectură: Nu toată lumea se împacă cu teoria precedentă. Bromura 
de argint se găseşte pe placa sensibilă în stare de emulsie în gelatină, 
adică avem particule nuineroase şi foarte. mici i de bromură răspân-
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dită în pătura gelatinousă. Starea asta se numeşte emulsiune. O emulsie 

se formează când punem odol în apă, pentru a face apa de gură. Ştim 

că apa se tulbură prin formarea unui număr enorm de particule. 

Când lumina “cade „pe placă, ar avea loco „discompunere chimică de 

forma - 

BrAg: Briig a - 

“Fransformarea aceasta este analoagă cu acea care are loc, când în- 

călzim apă. la temperatură înaltă : ea se discompune în Flidrogen și 

Oxigen, discompunere numită disociație termică. La bromura . de ar- 

“giut ar fi o disociaţie (în Br şi Ag) sub acţiunea luminei. Moleculcle 

acestea disociale de lumină le numim folobromur&. Se formează deci 

în multe locuri atomi de argini. Ei nu se văd: avem imagine latentă. 

Dacă acţiunea luminei este continuată * prin revelator, . sc formează 

atât de mulţi atomi de argint, încât gelatina este supra salurală, 

aşa cum avem soluţii suprasaturate: de sulțat de sodiu, de 

exemplu, (ori de alun). Dacă într'o soluţie suprasaturată 

de sulfat de sodiu, aruncăm- un cristal. solid, "în jurul acestuia 

ca cenlru, se depun molceule din soluţie şi cristalul creşte. “Tot 

aşa, din soluţia suprasaturată de argnt în gelatină star depune argint 

pe atomii formaţi întâi prin acţiunea de disociare a luminei. Aceşti 

atomi, servesc deci ca centre de- precipitare și ae aglomerare, Când 

se pune placa .in baca revelatoare, aceasta ar. avea acţiunea fixând . 

Br devenit liber prin! disociaţie şi prin aceasta ar deveni liberi atât 

de mulţi atomi de argint, încât gelatina ar fi suprasaturată: şi. s'ar 

„forma granule. de argint prin- depunere pe atomii cari servese cu 

centre de condensare. I.a formarea acestor granule de ărgint liber. 

„sub acţiunea reducătorilor, moleculele de lromură de argint neata- - 

cată,de lumină nu ar contribui, pentrucă acolo n'avem atumi de Ag, 

liberi prin disociaţie. E 
Prepararea unei plăci sensibile se face în felul următor : 

1. Pc o placă de sticlă bine curăţită se depune o pătură tot una 

de groasă de Colodium, căruia i s'a adăogat Bri. Placa este apoi 

_trecută prin o soluţie 10% de azotat de argint. Intre BriS şi A9NOg 

are loc o reacţie chimică, în urma căreia în pătură s "a format Brâg. 

2. După -alte prescripţii, se axhestică soluţie de Ag NOg în apă cu 

selatină, cu soluţie gelatinoasă de bromută. de-amoniu; Bromura de” 

argint este răspândită în părticele așa de mici, că masa nu devine 

opacă, ei se presintă slab tulbure (opalescentă). Bromură de, argint 

ar îi în stare coloidală. In această stare este foarte puţin sensibilă la 

lumină. Prin Încălzire îndelungată are”loc un fenomen. de coagulare 

(închegare,) în urma căruia placa devine opacă şi gălbie. Acum ea 

este sensibilă Ja lumină şi trebue ținută la întuneric. Pe placă se în- 

tinde această bromură opacă. = 

P. Bogăan — Chimie cl. V.—3 | Iu: LB
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Argintare 

Argintareu obiectelor se face prin mai multe metode: 

1. Când obiectele sunt mici, de exemplu nasturi, cele se introduc în 

soluţii cari au argint, de exemplu, în soluţie de Clorură de argint 

în apă cu sare, ori în sulfit de sodiu, ori în clorură de argint di- 

solvită în tiosulfat. 

. Cu ajutorul electrolizei unei soluţii de Cianură de argint în apă 

cu “cianură. de potasiu. 

"3. Prin apăsare (Plattieren). Tabla de cupru. " curăţită este udată cu 

soluţie de azotat de argint şi acoperită apoi cu o foae de argint. Am-" 

bele foi, încălzite sunt trecute prin laminor aşa ferbinţi : „ 

4. Pentru a arginta o prubetă, punem. în ca soluţia de azotat de 

argint, se adoagă sol. NaOH şi apoi amoniac, până ce precipitatul 

de oxid este redisolvit. Se adoagă câteva picături de aldehidă formică. 

Oxidul de argint este redus în stare de argint metalic, ce care se depune 

pe sticlă formând o oglindă. 

| Astăzi se prepară oglinzi de argint, cari au înlocuit pe cele făcute 

„cu amalgamă de staniu, Ia cari întrebuinţarea mercurului, care dă vapori 

toxici, este vătămătoare. “Tabla de sticlă bine curăţită este pusă pe. 

un lichid format din soluţie amoniacală de azotat, ca reducători fiind 

întrebuinţaţi lactosa, zaharosa, acid tartric, aldehidă formică, etc.. 

Lichidul este încălzit la -102. Argintul se depune. 

3. Obiecte de metal se acopăr cu o pătură de argint fie la încăl- 

„zire la incandescenţă, fie la rece. 

Argintarea la temperatură înallă este cea mai. veche. 

Se zice că obiectele sunt suflate cu argint. Obiecte de alamă, cupru, . 

"bronz, argentan ete. sunt curăţite. prin spălare cu acid azotic ori sul- 

furie diluat; cle sunt apoi frecate ori cu amalg samă de argint, ori cu 

„un amestic făcut din 4 „părți argint precipitat, 16 părți clorură de a- 

moniu, 16 părţi sare şi o parte sublimat, amestecate ca să dee o pastă. 

“Se încălzesc la roş. Alte ori se întrebuinţează o ioae de argint . bine 

" întinsă, . . 

6. Pentru a face. scală barometrică, ori termometrică se “utilizează 

o pastă făcută din părţi egale de clorură "de argint şi tartrat mono- 

" pozasic, ori „din părţi egale de clorură de argint, sare şi pulbere de 

cridă, 3 părţi carboriat de potasiu şi apă; se freacă până ce obiectele 

sunt bine argintate, Aceasta este metoda de argintare la rece. 

> __ Aluminiu, Al. 

Este unul din cele mai răspândite clerente î în natură. 
Principalele combinaţii ale Aluminiului, cari se găsesc 
în natură sunt: |
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1. Ozid de Aluminiu. Al, 0. După formulă este un 

„sesqui-ozid de aluminiu. In mineralogie se numește 

Corindon. Se” întâlnește cu diferite colori şi sub diferite 
numiri : 

a) Rubin când este colorat în. roşu. 

b) Safir | 3 - „ albastru. 

c) Topaz oriental (galben), ametist. orienial (violet), 
smaragd oriental (verde). 

Când este negru se numește une ori: Smirghel şi se în- 
trebuinţează la şlejuit, luciet, ros sticla. (Se zice uneori 

sticlei tratată cu şmirghel sticlă rodată,. cum sunt dopu- 

rile de sticlă şi flacoanele întrebuințate în laboratoare 
şi farmacii). 1 se mai zice emeri.. | 

Sau putut face rubinuri, safiruri, artificiale. - 

. Criolita. Este îluorură de Al. și Na, de compoziţia 

A F, Nas. Se găseşte în Groenlanda. | 
3. Silicaţi de Al. — Cei mai mulţi silicați de Aluminiu 

conţin încă și Silicaţi ai metalelor alcaline (E, Na), apoi 
Silicaţi de Calciu, Magneziu ce. alcătuiesc maleria din 

care este făcută scoarța pământească.Așa sunt. felspatul ; 

compoziţia chimică a. feldspatului potasic este 

* IS ALSisOze. Avem și feldspaţi în în cari în loc de IS intră 

Na Li, Ca.) mica ete. 

Prin acţiunea aerului, apei şi bioxidului de Carbon, mulţi din Si- . 

licaţii primitivi au fost discompuși şi s'au produs silicați de Aluminiu, 

SizAloOgII, cari formează substanţele cunoscuțe sub numele, general de 

- argile. Apaa duscu dânsa silicaţiiși carbonaţii alealini, solubili. Aşa se ex- 

plică presenţa sărurilor de potasiu, înterenurile arabile ; fără aceste săruri 

plantele n'ar putea creşte. Procesul de dezagregare u silicaților ser- 

seşte la fertilizarea pământului. Uneori Silicatul de Aluminium rămas - 

"Sa depus curat chiar în locul.unde s'a format; în China se găseşte 

în Munţii Kauling, de unde numele de Caolin ; el serveşte la fabri-. 

carea 'porţelanului. Alteori a fost dus de apă în alte locuri şi s'a 

amestecat cu materii străine, carbonat de Calciu, oxid de fer, nisip, - 

depunânadu-se în pături uneori foarte groase de diferite colori (galbăn, , 

roşietic, vânăt); în această stare, i se spune argilă, servind la fabri- 

„carea de oale, cărămizi, etc.
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Argila poate absorbi apă, gazuri; săruri, _ 

Deoarece în pământul arabil argila-este în cantitate mare, ca lixează 
apa de ploaie ori din rouă, precum şi sărurile aduse de ape şi amo- 
niacul rezultat din putreziri ; rădăcinile „plantelor. pot astiel extrage 
din pământ substanţa minerală de care au nevoie plantele. - 

- Deoarece_păturile: de argilă nu lasă să treacă apa. prin ele, argila 
joacă un mare rol la formarea isvoarelor. 

Aluminul metalice se separă prin curent electric din oxid de Alu- 
miniu ; se obţine astfel metalul. 

| Proprieiăţi. — Aluminiul metalic este de coloare alb-. 
albastră. Este ușor ; Dens.. 2,7. Este foarte rezistent la 
acţiunea aerului și a: substanţelor chimice ; hidrogenul 
sulfurat nu-l atacă, pe când argintul este atacat Şi îne- 
grit Solvenţii. Aluminiului. sunt acidul clorhidric și 
soluţiile de KOH, NaOH.. Fiind!” maleabil şi ductil 
ca şi Argintul, poate fi transformat î în foiţi foarte subțiri 

„Şi în fire foarte fine. Poate îi și el utilizat la medalii, 
„căci prin apăsare i.se pot fixa figurile cele mai variate, 

“ unde reliefurile sunt bine redate. Este tenace. De aceia: 
are numeroase întrebuințări : vase de bucătărie, instru- 
mente chimice, flacoane: pentru apă, (pentru soldaţi, 
pentru escursii) pahare, obiecte-de artă ete. 

Lectură: Adăogând Auminiu la alamă. se obţin aliaje de. coloarea 
argintului ; din acestea. sc fac numeroase obicete de artă, Cu cuprul 
avem bronzuri de Aluminiu, cari lustruite bine seamănă cu aurul.. Can- 

_iLăţi mici de Aluminiu adăogate Cuprului permit ca acesta să. fie mai 
“bine turnat ; bucăţile de cupru astiel obţinute au o rezistenţă mare la 
“întindere şi o coriductibilitate electrică nai ridicată decât a- Cuprului. 
De aceia are întrebuinţări în “electricitate, Aliaje de A! şi: 119 servesc 
:sub numele de Magnalium la fabricare de. oglinzi din metal : 

La temperatură înaltă Aluminiul se combină. cu oxigenul din aer 
dezvoltând multă căldură. Din causa aceasta este întrebuințat în tec- 
nică la lipirea (sudarea) şinelor, la reparatul vaselor. marine, când “plă- 
cile lor ae oţel sunt rupte. Incălzind oxidul de Yer cu pulbere de alumi- 
niu acest din urmă metal ca oxigenul şi pune ferul în libertate 

FesOg+2Al=Âlg O p+-2Fe. ca 
Faperiență. Intr'un crcusct ce argilă ce Hessa cu pereţi groşi se “pre- 

scază puteinic un amestec de 27 ar. pulbere de Aluminiu uscată şi
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Cuor 

30 gr. pulbere de oxid de fer (ez 07). Aceste pulberi sunt, în prealabil, 
bine amestecate într'o piuliţă. Creusetul pus pe un triunghiu pe un 

"suport este încălzit bine cu suflaiul de picior. Se introduce apoi în el'o 
bucăţică de magneziu, căreia i se-dă foc, Are loc o vie reacţie, care 
durează puţin timp. Conţinutul creuzetului se topeşte, iar deasupra - 

"pluteşte zgura formată din Al 203. Operația se conduce cu precauţie 
"trebue puşi ochelari. După răcire se scoate bucata de fer, care sc poate 

pili. Această reacţie este la baza procedeului technic, numit Alumino- 
termie, imaginat de Goldschmidi, care serveşte la lipirea capetelor de 
şine, la reparația crăpăturilor ori rupturelor în table groase de fer etc, 

- Amestecul de pulberi de I*eOg cu Al numit termit, dă la ardere tempe- . 
raturi de circa 30005. - 

Combinaţiile Muminului. 

Afară de oxidul de Aluminiu AI0 şi șilicaţi amintiţi, s se găsesc în 

natură hidroxizi de Al: 

I. ALO), ; ca mineral se numește hidrargilită. 

: —0H - 
AL_ou | 

2. . o =A1,0p.2H,0- este mineralul Bauzila; 

ADE o Ie . | 
AlL_oH - : " 

Se “găseşte în cantităţi mari la Băuz, lângă Avignon. Este exploatat 
"Are şi fer. . . 

"3. AlO.0H Diaspor. - O altă combinaţie cari se găsește în natură . 
„este Alunita (504)eK(A10)2. Se găseşte pe lângă Roma, apoi în Spania, | 
Colorado, Arizona cect. 

„In. Jahorator | s'au preparat ; 

- (SOde Al, Sulfat. de Aluminiu. Se obține î în cantități 
mari încălzind Kaolin curat cu acid sulfuric. - 

Alun. — Dacă dizolv.m în apă sulfat de Aluminiu 

şi sulfat de potasiu şi lăsăm să-se evaporeze apa, se-obţin 
cristali cari conţin : ambele sări; sunt. săruri duble și 
anume sulfați dubli de formula. 

. (SO,)a Al, SO 4 a4-24 H20. 

Acest corp se numeşte piatră acră sau alun. “Cristalii 

-. sunt uneori oclaedri (când se produc într'o soluţie acidă), 

"sau cubici când se produc + cu. alte soluții. asi
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„Lectură : Expunând întrebuinţătile acestui corp, vom vedea de ce el 

se: fabrică; în industrie în cantităţi mari, câri au necesitat şi deosebite 

metode. de preparare. : - “ 

1. Dacă -preparăm sulfatul de Aluminiu din caolin şi acid sulfurie 

(impur, aşa .cum ese din camerile de plumb), avem o soluţie, căreia 

adăogându-i Sulfat de potasiu, dă alun în cristali octaedrici. . 

2. Dacă-l preparăm din alunită obţinem alunul cubic. Alunita are în 

ea și sulfat de potasiu şi de Aluminiu. Aşa cum o găsim în natură, 

este insolubilă în apă. Prin o calcinare moderată la aer şi tratare cu apă, 

ca trece în Alun solubil şi în, AL 203. Licoarea limpede este trecută în 

basinuri unde este lăsată să cristalizeze. Acesta-i alunul de Roma. 

3. Se mai prepară din schisluri <u pirilă. Pirita este sulfură de Fer 

FeSg. In Picardia există schisturi (se pronunţă şisturi) cari au Al0 

amestecat cu lignită şi cu pirită împrăștiată sub formă de părticele 

foarte mici. Expuse la aer umed, sub acţiunea oxigenului sulful este 

oxidat şi se obţine Sulfat feros so, Te şi acid sulfuric ; acest din urmă 

cu 440, dă sulfatul de Aluminiu. 

TeSg+ 70-+ 1190 = SOşFe+ S0Ha 

Tratat cu apă sulfatul de Aluminiu se dizolvă. Liehicul se lim- 

pezeşte, iar materiile insolubile se lasă la fund, Cu precauţiune se scoate 

lichidul limpede și se trece în alte vase; operaţia asta se numeşte de- 

cantare. Se adaogă sulfat de potasiu şi pr'n cristalizare avem alun oc- 

taedric. i a . 

Am "ns'stat asupra acestor amănunte pentru mai multe motive. 

d) Se vede că din sulfuri naturale fin divizate, prin acţiunea acrului 

- şi a umezelii se pol produce sulfați. Aşa s'au preparat în evul mediu și 

începuturile timpurilor moderne sul/at Jeros, sulfat de cupru şi alun. 

Din aceştia se obținea apoi prin calcinare acid sulfuric, cu mult înainte 

de instalarea fabricilor în Anglia ori Boemia. " - 

€) Câna alunul cristalizează el cuprinde totdeauna apă. Există 

foarte multe corpuri, cari nu pot cristaliza fără apă. Apa aceasta ne- 

cesară cristalizării şi care se fixează în crisiali se numeşte apt de cris= 

talizare. Aşa avem la: - 

gips, SO,Ca.2H130 

„Sulfat de Cupru SO,Cu. 5, 0. 
_Sulfat de “Magneziu SO4Ag. 7Hp 0. 

ec) Există numeroși sulfați cari au compoziţie. chimică asemănătoare 

şi cristalizează în acelaş fel. Astfel avem seria 

(504)aAla. SOS. 24 11.0 alun  potasic 
(SOşgAla. SONa.24H,0 „3 “sodie 
(SO)gAl. SO4(NI1,).24120 amoniacal | 

„„  feric 

+»  feri-amoniacal 

(50)gFeg. S0,3.24H1,0 
(SOdaFep. SOA(NHA)z. 241120
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Asemeliea substanţe se numesc isomorfe (au aceiaşi formă cristalină). 

In exemplele de mai sus avem sulfați dubli! 

Proprietăţile și întrebuințările alunului,. Lectură. — Alunul „pota- 

sic se topeşte la 92% în apa sa de cristalizare. Incălzind mai departe, 

începe de la 100% să se cvaporeze apa şi substanţa se “umflă. După e- 

vaporarea apei, dacă încălzirea continuă, începe a se elimina triozid 

de sulf, 503, 

Odată. cu i pierderea de So, : se obţine un corp ; solid numit alun ars 

(alumen ' ustum din farmacie). De câteva sute de ani se utilizează 

această proprietate a aluminiul la stingerea. incendiilor. Intr'un bu- 

toiaş se punea pulbere de alun și în mijloc o cantitate de praf de puşcă 

prevăzută cu un fitil pentru aprindere. Se aprindea fitilul şi se arunca 

butoiul în mijlocul focului; explozia aruncă alunul în toate direcţiile, 

Prin topire se acoperă materialul arzător cu un învăliş, care-l separă de 

acer, pe când gazurile dezvoltate sting focul. “In teatre: se pregătesc - 

cortinele și hainele în unele - locuri, contra focului prin  înmuere 

(imb.bare) în soluţii de alun, volframat de sodiu -şi fosfat de Sodiu, 

cari prin topire evită întinderea ftacărilor. 

Amesticuri: de alun şi săruri de amoniu se dizolvă în apa întrebuin- 

ţată pentru stingerea incendiilor, căci ele măresc ciectele ci. Ca o re 

țetă specială amintim că pentru a stinge, incendiile în spaţiuri în - 

- chise se întrebuinţează cutii cari cuprind 66% 5 KNOz, 30% Sulfşi 4% 

Ă cărbune, „Substanțele acestea- prin ardere dau -gazuri - 50 şi COp 

cari nu întreţin arderea şi prin urmarea stâng focul.. E 

Tratând soluţie de alun cu acetat de plumb, se obţine o soluţie de 

acetat de Aluminiu, iar plumbul trece tot în Suliat de plumb insolubil. 

Ştole de lână puse, într'o asemenea soluţie şi uscate la acr devin împer- 

“meabile pentru apă, căci în aceste condiţii acetatul de Aluminiu se des- 

compune şi lasă hidroxid de Aluminiu, ALCOEH)g, care astupă porii ţe- 

săturilor. Aici avem întrebuințare indirectă a aluminiului, căci se uti- 

lizează proprietăţile hidroxidului de Aluminiu, - : 

„In aceiaşi ordine de idei şi tot din cauza proprietăţilor hidroxidului 

AKOID, mai amintim următoarele. Acest hidroxid are slăbe proprie- 

tăţi bazice şi de aceia absoarbe unii coloranți organici de natură acidă, 

formând cu dânşii corpuri colorate insolubile numite lacuri colorate. 

Când sunt uscate ele se pot pulberiza şi amestecate cu Olciu de, în fiert . 

dau culori întrebuințate în pictură, 

Ezperienţă. Se amestică soluţie de piatră acră cu o soluţie alcoolică de 

alizarină, ori de cochenille (cârmâz),......; se adăugă 'soluţie de sodă 

suficient ; preciptatul este separrat prin filtrare. Acest precipitat ca- 

lorat este lacul colorat, pe când lichidul care trece este incolor. 

" Aşa se explică şi întrebuințarea alunului ca mordant în colorarea şto- 

felor, -
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Ezperienţă. Intr'un pahâr. se pun 590 cmc. de apă, Ia cari se adaosă 

7 centigrame de eosină, colorant care se găseşte în comerţ. Se introduce 

100 gi. lână albă şi se încălzeşte 20 de minute. Lâna se, colorează foarte. 

puţin, iar 'coloarea dispare la spălarea cu apă. Dar dacă la soluţia de 

" mai înainte adăogăm 1 ar. de alun şi dacă. punem lâna şi încălzim la 

fierbere, soluţia încetul cu încetul se. decolorează, jar colorantul cu hi- 
droxidul de Aluminiu s'au depus pe lână, fixindu-se aşa_de bine, că 

„„boiaua nu mai esă la spălat”. - 

Alunul prin hidroxidul de- aluminiu, care se formează ain el, iixază 
colorantul. Asemenea substanţe se numesc mordanţi şi joacă mate - 

“rol în industria colorărei ştoielor. | 
- Prepararea picilor (dubirea piclei). — Pielea „uscată este rezistentă 

la acţiunca bacteriilor de putrezire ; dar o.asemenca piele este tare şi 

“se rupe uşor, Dar dacă trecem pielea, căreia i s'a îndepărtat: părul, 
prin o bae lichidă slab acidă şi apoi prin o soluţie de Alun. şi: sare 
(CINa),:iar după uscare o dăm cu o materie grasă, pielea rămâne moale . 

„Pe fibre se depune subsianţa,. care împiedică putrefacţia şi în acelaş. 
timp nu lasă fibrele să se lipească. Alunul este întrebuințat astfel la con- _ -. 
servarea' pielei de miel ori ied, din care se fac mănuși glace, 

Alunul se adaogă la pasta de hârtie ; fără alun, hârtia ar fi ea cea su- 
Bătoare ori cea de filtru : cer cala se lăţeşte; cu alun cerneala nu se 

-lăţeşte pe hâtie; avem hârtia de seris. In acest scop, în practică, se 
adaogă la pasta de hârtie o soluţie obţinută prin fierbere de -sacâz (co-- 
lofoniu)cu hidroxid de Sodiu şi apoi soluţia de sulfat de-Aluminiu. | 

Dacă mai amintim că atât Alumen ustum cât: şi alunul au întrebuin-- 
ţări în “medicină ca astrigent și caustic etc.. vedem cât de numeroase 
sunt întrebuinţatrile sale. 

Soluţia de alun în apă este slab acidă. 

N 

Silicaţi de Aluminiu. Industria lor: 

Feldspatul supus 'la acţiunea aerului, bioxidului: de 
carbon, a apei și în urmă schimbărilor datorite varia- 
ţiilor de teinperatură . (înghețarea și disgheţarea apei) 
sufere modificări. chimice : silicaţii - alcalini, carbonaţii - 

“ alcalinii solubili în apă sunt luaţi de aceasta din urmă 
și duși parte prin pământ, parte la suprafaţă în râuri 
etc. Când trec prin pământ, sărurile. ;solubile, sunt. ab- 
sorbite Și Tămânând în el servesc la fertilizarea solului. 
Asemenea schimbări -au loc. și cu mica şi în. 
acelaș timp cu toate rocile cari cuprind feldspaturi:
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cum sunt granit, gneis, poriir. Partea insolubilă rămasă 
în urma procesului de discompunere este constituită din 

- silicat de Aluminiu HaAI,Sis Os. Masa acestui silicat 

poate să rămână la locul de formare ; ea este curată, 

albă, cuprinzând în ea și părţile de roci nediscompuse, . 
cum ar fi quarţ, feldpsat, mica. Această masă con- 

stitue Caolinul. Alte ori curentul de apă duce. și materia 

insolubilă depunând-o departe de locul de formare. In 
acest caz materia depusă cuprinde materialele suspendate . 

“în apă, cum ar îi carbonat de calciu și Magneziu, nisip, 

gips, oxid de fer, de mangânez etc... cari s'au depus o: 
dată cu dânsa. S'au format astiel depozite de silicat de 

Aluminiu impur, numit argilă, a cărei compoziţie va- 

_riază de la un loc la altul și a cărei colori variază cu 
"natura impurităților, dela galben, la roșu, până la vânăt. 

Caolinul. — Constitue stânci întregi la Limoges (Franţa), Zale ((Sa- - 

xonia), în  Chna în munţii Kauling, de unde vine numele Caolin. 

In România găsim Caolin la Muncel (Gorj) şi în Dobrogea nordică. 

Caolinul se caracterizează prin faptul că, la cele mai înalte temperaturi 

ce se realizează în industrie, este rezistent, nu se topeşte, 

_ Argila. — Intre substanţele străine, cari adăogate silicatului de A- 

luminiu dau naştere, argilei avem oxid de fer, Carbonat de Calciu, Car- 

„bonat de Magneziu, gips, nisip ete. Cu cât argila este mai bogâtă în cal- 

ciu şi fer, cu atât argila se topeşte în foc mai uşor şi ia colori de la 

galben şi roş la” brun. Argila galbenă bogată în nisip. şi oxid de fer 

„este lutul. , - : i 

Am văzut că argila absoarbe apa. “Ea formează în acest caz o pastă, 

căreia i i se poate da orice formă. Proprietatea aceasta se numeşte plas- 

ticitate. Diferitela feluri de argile prezintă plasticiticități de diferite 

grade. - 

„Argila smeetică. — Argilele puţin. plastice şi cari absorb materii grase” 

se numesc argile smiecti ce. Ele servesc la curățirea stofelor de lână (pos- 

"tavuri).: 
Marnele. — sunt amesticuri de Carbonat de Calciu şi argilă ; uneori 

cuprind şi nisip. - : 

Ocru. — Este . argilă, care are muit Oxid de fer sau. „bioxid de 

Mangan, MR 

"Argila plastică. — Servește. la facerea de vase, cărămizi ete... este 

deci întrebuințată în “arta olăriei. Diferitele feluri de argilă plastică
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iau apă (până la 709%) în mod mecanic, formând o pastă (un aluat) 

mai mult ori mai puţin plastică, prin care apa nu mai poate trece. 

„Bucăţi de aluat adăogate la un loc și apăsate ușor se unesc formând 

o masă unică, căreia i se pot da formele voite. Când pasta este uscată 

în acr, ea se contractă. La încălzire la roş contracția poate fi aşa de mare, 

încât diametrul poate scădea cu 20%. După ce a fost încălzită la roş 

argila aceasta devine tare şi sfărmicioasă ; suprafeţele rupturelor arată 

porosilate. Apa poate, trece: prin pori, deci prin argilă după încălziri 
puternice. Pusă pe limbă absoarbe saliva şi „se lipește de limbă”. 

“Argila umedă după calcinare a pierdut plasticitatea, adică pulberea ei 
la agitare cu apa nu mai dă pasta căreia să-i putem da forma voită. 

Argila plastică a servit în vechime popoarelor civilizate pentru fa- 
bricare de cărămizi şi oale întrebuințate în gospodărie sau pentru o- 
biecte de artă. Ca şi astăzi, acum 10000 de ani oamenii ştiau să dee 

formă argilei şi să fixeze forma prin încălzire puternică. i 
Obiectele şi olăriile fabricate din argila plastică se împart în două ca- 

tegorii, după starea lor în urma încălzirei puternice: 

a) Olării neporoase, împermeabile pentru lichide. 

b) Olării poroase. - 

La cele dintâi, după înclăzire puternică materia obiectelor este pe 
jumătate transformată într” o masă sticloasă. De aceia uneori se zice 
că sunt semivitrijicate. 

Lectură. Confecţionarea tuturor olăriilorşi aob iectelor de argilă ori ca- 
oliri, reclamă o serie de operaţiuni, cari se pot formula în chipul următor : 

- 1, Pregătirea pastei. — După felul obiectelor ce voim să fabricăm, se 

pleacă de la amesticuri potrivite de pulberi de. materiale, cari cu apa 

dau pasta... . . 
2. Luerarea pastei pentru a-i da forma. — Lucrătorii se servesc de 

roala olarului, De multe ori se toarnă materialul în “tipare anume pre- * 
gătite, sau se presează pasta contra unor tipare. 

3. Yormele pregătite se usucă întâi în aer, apoi în cuptioare, unde 

temperatura. se ridică cu încetul. _ 
4. Arderea, adică încălzirea puternică, care dă materialului starea 

definitivă, i : 
O dată cu operaţiile 3 ori + se adaosă materialele, cari servesc la 

smălfuitul obiectelor, adică formarea la suprafaţă şi uncori, mai mult 
ori mai puţin adânc, în interior a unor silicați, cari au “suferit un în- 
ceput de topire şi prin cari se astupă porii. - 

Olăriile neporoase. — Din acest grup fac parte porjelanele şi gresiile 
ceramice. 

Olării poroase. — lac parte din acest grup faianţele şi oalele comune. 
Porţelanele. — Păreţii porţelanelor, după arderea definitivă sunt. 

albi, vitrificaţi complect şi de aceea păturile nu prea groase sunt trans
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lucide. Porţelana este dură, (zgârie oţelul) şi rezistentă la variațiile de 

temperatură. , 

Pasta porţelanci se face din caolin curat, căruia îsc adaogă nisip, 

pentru a reduce contracţiunea la minimum şi feldspat (ortoză) pentru 

a o face:mai fusibilă. In caolin este totdeauna ceva carbonat de calciu, 

In genere proporţiile de material sunt cam următoarele : 55% caolin ; 

22,5% feldspat şi 22,506 quarţ. Pentru creusete, capsule şi tuburi. 

de porțelan întrebuințate în laboratoare se micşorează cantitatea de 

orlosă şi se măreşte cea de caolin, ceeace măreşte soliditatea si re- 

zistenţa la temperaturi înalte şi la variațiile de temperatură. 

Obiectele fasonate din pastă se: zbicesc în aer și apoi se încălzesc 

în cuptoare cu încetul, începând cu părţile cele mai răci ale cuptoarelor. 

Se ard în două rânduri : o dată cam la 8000—9000. Obiectele au căpătat 

consistență, dar masa lor este poroasă. Se dă numele de biscuil acestei 

porţelane poroase. A doua ardere se face cam la 15000—16000, Ea 

are de scop de a astupa printr'o operaţie de vilrificare și smălțuire 

masa întreagă a obiectului. In acest scop se macină fin pegmatită 

(slâncă formată din foldspat şi quarţ),-iar pulberea fină este agitată, 

cu multă apă. In alte părţi, în loc de pegmatită se întrebuinţează 

amestic de caolin, feldspat şi quarţ, dar cu un procent ridicat de feld- 

spat ; acest amestic se topeşte la o temperatură mai joasă decât acea 

a biscuitului. In suspensia astfel pregătită se pun obictele poroase 

rezultate din prima ardere; apa pătrunde prin pori, iar pulberea sus- 

pendată aderează la suprafaţa porțelanei poroase, răspândindu-se în 

mod uniform. Obiectele acoperite cu materia vilrifiabilă sunt puse 

acum în vâse cu capac, făcute din argilă rezistentă la foc (argilă re- 

fractară) pentru a le feri de materiile solide din fum. Aceste vase se 

numesc cazette (cutii, casete făcute din argilă retractară). Cazetele se 

aşează în coloane verticale în partea cuptorului unde se face încăl- 

zirea finală la 15000—16009,. După umplerea cuptorului, uşile se zidesc 

şi se aprinde focul. O ardere durează cam 2-1 de ore; răcirea ţine 2—3 

" zile. Obiectele scoase din cuptor se clasifică în : fine, mijlocii şi fără 

valoare. In arderea aceasta' masa interioară a porţelanci se înmoae 

iar porii se astupă. La suprafaţă pulberea prin. topire dă masa sti- 

cloasă numită şmalj ori glazură. (franţuzeşte glagure, nemţeşte slasur), 

care este silicat de Aluminiu, potasiu și Ca. 

Statuile, busturile şi reliefurile sunt arse puternic (1500%—16009) 

fără glazură. ” | 

“Un amănut, care caracterizează porţelanele, merită a fi menţionat. 

Așezarea în cazelle se face aşa că ating fundul cazellei pe o supra- 

faţă_inelară pregătită mai înainte la baza obiectului. Se ia mate- 

"zialul de smălțuit de pe acest inel, căci altfel prin topire, s'ar lipi de 

fundul cazettei. “Toate obiectele de porţelană sunt deci lipsite de smalţ |
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pe locul pe care au stat în caze/le ; prin aceasta porţelanele se deose- 
besc de Jaianţe, de cari ne vom ocupa mai jos. 

Piciuri pe porțelan. — De multe. ori se” fac picturi pe porţelană.. 
„ Operaţiunea: de pictare constitue: o adevărata artă, fie că'este vorba 
" de porţelană, fie de sticlă, Coloranţii sunt oxizi metalici, cari pot su- 
-porta focul. Pictarea se face uneori pe glazură, alte ori dedesuptul ci. 
Picturile sub glazură .se fac. cu oxid de “Cobalt (dă coloare albastră) 
Oxid de Crom (verde), de Titan (galben) de Uran (negru). Picturile 
se fac întâi, apoi se procedează la glazură, aşa că se topesc în acelaş 
timp. Picturile peste glazura se fac: din pulberi -de sticle de plumb 
colorate, amestecare cu ulei fert. Obiectele se încălzesc încă o dată 
la roş, în sobe speciale (mufle). 'Sticlele colorate întrebuințate sunt 
pregătite cu Oxid de iridiu, oxid cupric, oxid cupros, “cromat de fer, 
cromat de plumb, clorură de argint,” purpură de aur cari -suportă 
temperatura sobelor numite mujle, dar nu pe acea a sobelor cu tem-. 

" peratura înaltă a glazurei. 

Istoric, — Porţelanul a fost cunoscut în Europa abea prin sec.-16; 
Olandejii au adus câteva obiecte de porțelan din China, unde se fa- , 
bricau obiecte de porțelan cu vr'o 2000 de ani înainte. 

In . Europa cea d'întâiu fabrică de porțelan începu să lucreze în 
Saxonia în 1710. Detaliile fabricării se datorese alchimistului Johann 

„Friedrich Bătger ori, după alţi autori Botticher, care era ţinut pri- 
sonier de Prinţul Friedrich “August I de Saxonia, căruia Bollger îi fA- 
găduise că-i va da piatra Jilosofală, adică mijlocul de a fabrica aur, 

 Bâlger n'a putut descoperi o metodă de producere a aurului, dar 
a comunicat în schimb, Prințului detaliile ce le avea cu privire la 
fabricarea porţelanei. (1709). Secretul fabricării n'a putut îi păstrat. 

„ Curând se înfiinţă o fabrică de porţelană Ia Viena în 1719, iar în 1750 
la Berlin. o i ae 

“In Franţa se făcură numeroase lucrări cu privire la fabricarea por-. 
țelanei. Cităm numele lui Reaurmnur, Lauraguais, d'Arcet, - Legay şi, 
Maquer, cari reuşiră să discopere metoda de, preparare a ei: Din 1769 

- S'a fabricat în Stores porţelana franţuzească. ! ES ” 
Gresii ceramice. — Se deosebesc de porțelană prin aceia că nu sunt 

" translucide. Materialul întrebuințat la confecţionarea -pastei este mai 
__Puţin curat. De aceia gresiile ceramice sunt colorate'în cenușiu, albă- 

strui ori brun.. Ele se ard fără substanţă pentru glazură, la tempera- 
turi de 13000-—14009; pentru a le da glazură, se aruncă în sobe, când 
"temperatura este maximă, o cantitate de Clorură de Sodiu, care se 
preface în vapori. 'Se formează la suprafaţa vasului. un silicat de Alu- 
minu şi Sodiu, care se topeşte şi dă obiectelor un lustru special. 

Pasta. greziilor ceramice, fine se compune din argilă plastică cură- țită, din caolin și felaspat.



” variate şi de aceea faianţele pictate ar 
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- Pentru greziile ceramice comune se ia ca material argilă plastică 

impură, şi se amestică cu nisip. i | ” 

“Fabricate în regiunea Rinului, gresiile. ceramice au servit de prin 

sec. 15 la confecţionarea vaselor casnice. De multe ori obiectele erau 

împodobite cu zugrăveli albaştre şi figuri în relief. In timpul nostru 

industria lor a fost reluată şi întinsă, de oarece “sunt rezistente Iă 

reactivii chimici. Se fabrică vase pentru acizi, serpentine la . refrige- 

rente,: robinete, (tuburi) olane pentru adus apă. Smalţul în aceste din . 

urmă obiecte 'constă din o glazură de Fer şi Calciu. Multe din plă-. 

cile patrate întrebuințate la pardosit sunt din grezii ceramice. i 

LECTURĂ. Continuare. Olărie cu masa poroasă 

Faiunţele. — La confecţionarea pastei se întrebuinţează argilă pla- 

stică curată şi quarţ redus în pulbere foarte fină. Sufăr două arderi. 

Prima ardere 11000 le dă consistenţă. Ea se face în cazelte. Masa este" 

poroasă. la este cufundată în soluţie de carbonat de potasiu, care 

„ţine în suspensie un amestic pulberulent de quarţ şi oxid de plumb. 

La a doua ardere în cazette suprafaţa se acopere cu un smelf format 

din o adevărată sticlă silicat de plumb şi potasiu. Alte ori pentru gla- 

zură se întrebuinţează argilă, feldspat, quarț şi borax. 

“Pentru ca glazura să fie albă şi opacă se adaogă de multe ori 

oxid de Staniu. Pentru colorări, picturi se utilizează pulberi de sticlă 

colorate, cu cari se fac picturile pe obiecte după prima ardere. Gla- 

zura trebue să fie făcută dintro sticlă transparentă. Obiectele pregă- 

tite cu picturi sunt. încălzite, închise. în  cazette şi : numai atât, 

cât trebue ca să se topească glazura. In capsule sunt sprijinite în 

trei suprafeţe de sprijin şi de aceea la partea inferioară este lipsă 

de glazură numai în trei Jocuri. Picturele acestea pe faianţă sunt foarte 

tistic sunt mult căutate. 

“Istoric. — Fabricarea faianţelor se făcea prin sec. 9 de cătră mauri 

în Spania. Glazura conţinea oxid de Staniu și faianţele serveau la 

facerea podeleloi sau a pereţilor în Moschee şi palate. Prin utilizarea 

- oxidului de Staniu, e care dă glazură opacă, se acopereau unele părţi 

colorate şi plă icile de faianţă apăreau astfel variat colorate în felul 

mosaicului. Fabricatele: din Spania erau "foarte “căutate în Europa: 

se încărcau pe vapoare din insulele Baleare, anume din insula arajorea | 

i 
căreia italienii îi zic Majolica.. De aici numele de Majolica ce s'a da 

acestor fabricate.. | Lo 13 se 

In Italia a înflorit arta olăriei, încă din vechime. Prin sec. ! - 

fabricau obiecte dintr'o argilă, căreia i se comunica un smalţ alb, opac. | 

O fabrică de asemenea obiecte era în orașul Faenza, în. statul papa . 

juns la 
De aici numele de faianță. Prin see. 15. industria aceasia a junsi
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mare înflorire. Fabricatele erau mult căutate în Europa. Prin sce. 15 

Bernard Palissg în Franţa, a contribuit la dezvoltarea arlei ceramice 

prin lucrările lui experimentale. In special, a discoperit condiţiile, în 

cari se fixează colorile pe vasele arse, și în cari se obţin faianţe de 
calitate superioară. Observațiile lui le-a :publicat.. ! 

Oalele comune. — Pasta pentru oalele comune, întrebuințate în 
bucătărie, este făcută dintr*o argilă feruginoasă, care la ardere devine 
salbenă sau roşie. Argila aceasta se amestică cu nisip şi marnă, Faso- 
narea pastei se face cu ajutorul instrumentului întrebuințat de mii. 
de ani, numit roata olarului. (fig. 89). La o axă verticală este fixată 

  

Fig. 89 
jos o roată de lemn orizontală, pe care olaru o mişcă, la dreapta - 
“sau stânga, cu picioarele ; la partea de sus a axei este fizată o altă 

. 

roată, care serveşte ca mesuţă de lucru. Pe aceasta îşi fasonează olarul 
aluatul cu mâna. Oalele sunt disprinse de roată cu ajutorul unui fir 

Fra : a . Li 1 de alamă, sunt uscate la acr, cufundate într'o suspensie de argilă, 
oxid de plumb, la cari se adaogă oxid de cupru, bioxid de Mangan 

„Sau bucăţi de oxid de fer cari cad, când ferul ruginit este bătut cu 
ciocanul. t:scate din nou în aer, ele sunt puse în cuptor. Flacările 
pătrund prin anumite deschideri în cuptor şi ating direct oalele. Pa- 
tura de material dela suprafaţa, cu:oxid de I'lumb dă prin topire 
o sticlă care constitue glazura sau smalțul. In aceste oale nu-i bine 
să sc lase să stea lichide cari au oţet,:ori corpuri grase, cari dizolvă 
încetul cu încetul smalţul de plumb, dând săruri veninoase. 

Cărămizile, olanele pentru sobele cu stâlpi, olanele ori țiglele de aco- 
perit casele. valele de flori, sunt făcute din lut, adică aintr'o argilă 
care are nisip. Win acest lut se dau la o parte pictrile şi materiile străine



  

şi cu apa se face pasta, care-i fasonată cu mâna în rame de lemn. Re 

zultă aşa bucăţile prismatice uscate în aer întâi; sunt arse, ori în gră- 

mezi ori în sobe anume făcute, când instalaţia nu-i primitivă. In fa- 

bricile mari sunt anume camere de ardere, uncori ncălzite cu gaz ge- 

nerator. Temperatura se ridică cam la 10009. In aceste condiţii în 

interior are loc un început de topire a unei părţi de material, compus 

din silicați de Calciu şi fer ; părţile topite formează în interior un schelet, 

în ochiurile căruia se găsește argila care nu se topește, Cărămizi în- 

călzite la 13000 sunt mai rezistente. Coloarea cărămizilor este uneori 

galbenă; alte ori roşie, după cantitatea de oxid de fer. Cărămizile sunt 

poroase; numai aşa pot servi la zidit. Industria modernă cere cără- 

mizi, cari să reziste şi la temperaturi înalte şi la acţiuni chimice. In 

pregătirea Jor. se pleacă dela o argilă, care să conţină cât mai puțin 

substanţe cari se topesc, sau să dea naştere la substanţe fuzibile. Prin 

, 

arderca unei argile, astfel alcasă se obţine o masă numită Chamotle. - 

(Şamo este cuvânt chinezesc), Sfărămând această chamotte şi ames- 

tecând-o cu argilă; din pastă se pot face cărămizi, cari după uscare 

sunt arse. Cărămizile acestea de Chamolle sunt.resistente Ia foc. 

Pentru teracole (terra cotta, pământ copt) se întrebuinţează o pastă 

mai cu îngrijire curăţită. Din teracote se fac plăci pentru sobe, pentru 

căptușit pereţii Ia unele magazii (brânzărie, mezeluri, etc.) etc. Masa 

terracotei după ardere este roşie; dar prin adăogire de oxizi poate 

fi colorată în chip deosebit. LL - 

Alearaza. — Sunt vase din argilă poroasă, în care se ţine apa în 

ţările calde. Lichidul pătrunde prin pori și eşind la suprafaţă se eva- 

porează, absorbind căldură 'dela vas şi lichidul interior. "Temperatura 

acestuia este deci inferioară celci a aerului înconjurator, mai ales dacă 

se ţin vasele alcaraza în loc fără soare şi în curent de aer, care fa- 

vorizează evapotrarea. ” ! 

Ultramarin, — Există în natură, prin Tibet, „Siberia, un silicat de 

Aluminiu care conţine şi suli şi este cunoscut sub numele de lapis 

lazuli. Are coloare albastră frumoasă şi a fost întrebuințat multă 

"vreme în pictură. De prin 1828 s'a putut fabrica un product albastru, 

numit Ultramarin (de cătră Guimel în Franţa, Gmelin în Germania) 

identic. cu lapis lazuli. Fabricarea lui se face prin încălzire la roș,- 

în creuzete acoperite, a unui amestic de Caolin, Sodă, Suli și cărbune. 

ca sineală la rufele spalate, la facerea de tapete şi pictură pe ziduri. 

In acest scop este suspendat în apă. 

- - După răcire productul umed este stărâmat şi spalat cu apă. Serveşte |
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Tencueli hidraulice. Beton. 

  

In capitolul precedent am văzut cum se pot înțre- 
buinţa silicaţii de aluminiu și de alte metale, la tempera- 
turi înalte. De mult interes este să cunoaștem și /pro- 
prietăţile silicatului dublu' de Aluminiu: și Calciu î în pre- 
zenţa apei, de oarece industrii şi o technică specială 

_sunt legate de această chestiune. - 
Var hidraulic. — Am văzut că varul rezultat dintr'un 

“calcar cu 10%—30% argilă se întăreşte când stă mai 
multe zile sub apă. Corpul solid-astfel obţinut are mare - . 
duritate ; lovit cu violenţă se sparge. Varul acesta este 
gălbui; prin stângere nu dă căldură şi volumul nu 
crește. Pasta ce o formează cu apa nu se întăreşte în 
aer, aşa că varul acesta nu poate îi întrebuințat Ja face- 
rea tencuelilor aeriene. | 

Ciment. — Din contră, când cantitatea de argilă din 
calcar este între 30%—60%, varul amestecat cu apă, se 
întărește atât în aer, cât şi sub apă. Acest product este 
cimentul. 

"Cimentul a fost fabneat întâiași “dată în Anglia- la 
Leeds pe la 1824, dintr'un calcar argilos ŞI se numește 
ciment. Poriland. Când a început fabricarea şi pe conti- 
nent numele a rămas, din cauză că coloarea lui cenușie 
"aminteşte pe acea a calcarului Portland. | 

N 

Fabricarea cimentului se face amestecând întâiu, în proporțiile tre- 
buitoare, e calcar cu argilă şi apă. Din pastă se fac bucăţi prismatice, 
cum sunt cărămizile şi astea se ard până incep să se înmoae. După răcire 
masa este "pulverizată, In acest ciment avenr deci Silicat de Calciu şi 
alumininat de calciu. N'are oxid de Culciu liber. 

Tencueli hidraulice. Amestecând pulbere de ciment cu nisip şi apă 
se obţine o masă puțin plastică, care, fără să dezvolte căldură, după 
câteva timp, (uncori minute, alte ori ceasuri) sc întăreşte ; sotidifica- 
tea creşte cu timpul aşa încât masa lovită sună ca porţelana. După 
intărire masa nu mai lasă să treacă apa printr” însa. ! Tencuiala făcută 
din ciment, nisip şi apă se întăreşte, fie în aer, fie sub apă. Tencuiala 
"făcută din var hidraulic, cu nisip și apă se întărește numai sub apă. 
e
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Tencuclile hidraulice sunt întrebuințate la construcţii maritime, apoi 

la canaluri, poduri peste ape... 

Lectură : In loc de a pune var hidraulic cu nisip şi apă, se poate în- 

trebuinţa şi varul gras cu materii argiloase. arse (calcinate) cum sunt 

hărburi de oale, olane, cărămidă pisată sau roci. vulcanice (puzzolane. 

lângă Vesuv). De ăcest material s'au. servit romanii la construcţii de 

apeducte, ete.. cari durează de atâtea secole. Cimentul este întrebuin- 

țat mai. ales la zidirea funealiilor, sub formă de teton. In acest scop 

se pun Ja un loc ciment, nisip, prundiş şi apă şi masa este ameste- 

cată foarte bine ; pusă în pături masa, după câtăva vreme, se întăreşte : 

se întrebuințează expresiunea face prisă: După un timp- mai înde- 

Jungat, întărirea este aşa de complectă, încât masa formează un bloc 

tare ca o stâncă. Aşa se fac temeliile la zidurile caselor; diguri la mare. 

Dacă masa se toarnă peste rețele” de “fer, sau peste vergele ori 

bare de fer, legate între dânsele, betonul se numeşte armul şi este 

mai rezistent decât betonul obicinuit. Din beton armat se fac fun- 

daţiile Ja clădiri mari ; prin plăci de. beton armat se separă clajele la . 

diferite edificii (terminul tecnic pentru o asemenea placă este planşeu 

franţuzeşte pluncher, podeală). In felul acesta betonul rezistă la în- 

doiri (ilexiuni). o e 

Pentru a explica întărirea tencuelilor hidraulice se admite .că în ar 

derea calcarului argilos pentru obţinerea varului hidraulic sau a ci- 

mentului (1-40009) se [ormează doi compuşi : silicat de Calciu anhidru 

(fără 'apă) (Si0 .3Cu0O) şi. Aluminat 'de calciu (41903. 3CaO)anhidru. In 

contact cu apa silicatul pune în libertate CaO şi SiOg.Ca0, cari ab- 

sorb apa trec and, în silicat de Calciu” hidratat şi în hidroxid de Cal- 

ciu Ca(011) Ambele cristalizează. De asemenea Aluminatul, dă alu- 

minat de Calciu hidratat cristalizat. Cristalizările. se fac în toate direc- 

cţiile aşa că av em o ţesăLură internă cristalină ioarte rezistentă. i | 

Există şi o altă clasificare a cimentului : FRI 

LE Ciment natural. Se formează din calcar argilos prin căldura vul- 

canică, c când în calcar există proporţia trebuitoare de argilă. Pentru 

întrebuințare se macină stânca- şi pulberea .. fină se : amestică cu apă, 

nisip apoi s6 înirebuinţează. In acestă categorie avem Puzzolanele, cari 

se găsese la Puzzuoli în apropriere de Neapoli ;apoi pământul de San- 

„dorin ete. A fost în timpurile vechi întrebuințat la construcţii. 

2. Ciment roman. Este. obţinut prin £ arderea argilelor calcaroase, cari 

au mai mult de 10% 9 SiOa- Aici întră ceia noi am numit var hidraulic ; ; 

3. Ciment artificial. sau Poriland, obţinut prin amestec potrivit de 
3 sma- 

calcar cu argilă, sfărâmare, tratare cu apă, fasonare. de buci i pri: a 

-tice, ardere şi măcinare. 
_ 14 

P. Bogdan — Chimie cl. V.—3
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/ Staniul. Sn, (Cositor). j 

Principalul mineral din care se extrage staniul este 
Casiterita, SnO, (bioxid. de Staniu). Se găsește în Boe- 
mia (Erzgebirge), în Kornwall (Anglia), Peru, Australia 
și în unele insule din Arhipelagul Sumatra. Casiterita 
cristalizează în sistemul patratic, prezentând macla carac- 
teristică, (fig. 61). f/ 

Prin încălzire cu cărbune se obţine din casiterită . . . / Staniul metalic. | / 
SnOs+2C=400+Sn  - i 

Este un metal flexibil. Când îl îndoim se aud nişte 
pârâituri, numite strigătele staniului. Ele se explică 
în modul următor : în interiorul staniului metalic avem 
crsiatli (structură cristalină); la îndoire micile cristale - 
se lreacă unele de altele și se produc rupturi interioare 
însoţite de sgomote. Structura cristalină interioară se arată 
când punem peste staniu. apă regală diluată; după 
spălare cu apă apar figuri de forma cristalilor de ghiaţă 
din fulgi de omăt. Când frecăm staniul între degete 
constatăm că el răspândește un miros particular. 

Staniul poate fi prefăcut în table și lame la laminor. 
Bătut cu ciocane cari. au suprafaţă mare, se preface 
în foiţi foarte subțiri, numite Staniol, cu care se învă- 

„leşte ciocolata, ceaiul, săpunul. Densitatea 7,3. Se to- 
pește la 2350. Incălzindu-l cu băgare de seamă la o lampă 
cu spirt, poate fi topit într'o capsulă de carton; rar se 
întâmplă ca să se aprindă cartonul; de olnceu numai se 
înegreşte. i 

Staniul a jucat un rol “important în istoria civilizaţiei omenești. A- 
liajele sale cu cuprul, numite bronzuri, au servit şi servesc şi acum Amintim și alte aliage. a 

1. Metalul de lipit, din 2 părţi cositor şi 1 parte plumb ; se topeşte la 1710, liste întrebuințat de tinichigii; de lucrători în metal ctc.. 
2. Din Staniu, Stibiu şi puţin Cupru şi zinc resultă aliajul numit 

melal englezesc (Britannia metal), din care se fac numeroase obiecte.



  

211. 

Intre întrebuinţări mai notăm: Amalgama de Staniu serveşte la fa- 

bricarea unor oglinzi. -- 

Cu Staniu se acoper metalele'spre a le feri de oxidare în acr, căci 

aerul la temperatura ordinară nu are acţiune asupra lui. “Table de fer 

trecute prin o soluţie de zinc în „acid clorhidric, apoi prin Staniu topit, 

se acopăr cu o pătură de Staniu; în aceste condiţii căpătim fini- 

cheaua. Intrebuinţarea ci la acoperit casele, la facere de cutii pentru 

conserve etc.. este cunoscută. 

Pentru a feri tingirile, căldările de Cupru de cocleală, vasele acestea 

se spoesc, adică se acopăr cu o pătură de Staniu. Operația se face prin 

încălzirea vaselor la circa 2300, curățirea suprafeţei lor cu fipiriy (clo- 

rură de amoniu) şi prin adăogare de Staniu fără plumb, care se topește. 

Lichidul este împrăștiat la suprafaţa cuprului, pe care o acopere, 

terind-o de atacul aerului şi al acizilor organici. Până la întrebuințarez 

porţelanei obiectele” casnice se făceau mai mult din aliaj de Staniu 

cu ceva plumb (cel mult 10%). Acum se întrebuinţează aliajul Brila- - 

nia, de care am pomenit mai sus, forinat din Staniu aliat cu antimon 

(Stibiu) în loc de Plumb. - 

Combinaţii : SnO, oxid de Staniu: 

Sn (OH), mdroxid de Stanu. 

Sn.-Cl clorură stanoasă solidă, produsă din Sn și HCI 

Sn CI, Tetraclorura de Sn, lichidă, fumantă, produsă - 

din acţiunea clorului asupra Sn. 

aaa SnOsHa acid Stanic. 

Plumbul, Pb. 

Principala combinaţie ! a. Plumbului, care se găseşte 

în natură este galena, PDS. Din ea se extrage metalul. 

Tăct de curând este cenuşiu, strălucitor. In acrul umed îşi pierde 

repede strălucirea acoperindu-se cu 0 pieliţă cenuşie de oxid. | 

Este moale ; poate îi tăiat cu cuțitul şi lasă urmă pe hârtie. Este 

flexibil. Poate fi îndoit fără să se rupă. Este maleabil. La laminor 

„poate fi redus în foi foarte subţiri. Din cl se fac plăci, tuburi. Este 

“greu : densitatea 1,35. Din cl se fac gloanţe; halicele.se fac din plumb, 

căruia i se adăogă 0.5 % Arsenic. 
_ tu 

„Pătura de oxid formată la suprafaţa - metalului în aer, apără restu 

_ metalului de oxidare. Se întrebuinţează plăci de plumb la acoperișuri,
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la unirea ţevilor de fer pentru adus apa..la acoperirea cablurilor elec- 

„trice, la tuburi pentru apă. / 

Este mult întrebuințat la fabricarea acumulatorilor electrici. O mare 

parte din plumb este transformat în oxizii, de cari ne vom ocupa imediat. 

Dacă luăm o placă de plumb şi-i curățim cu un cuţit suprafaţa de 

“pătura de oxid şi dacă o punem-în apă distilată, se constată imediat 

că apa sc tulbură de o substanţă albă bixidul de Plumb, Pb (OH). 

Apa distilată deci îl atacă. Ie aceia acoperișurile de plumb ale case- 

lor se alterează cu vremea. Apa comună, care are îu soluţie! sulfați, 

carbonaţi, îl atacă, formând la suprafaţă o pătură de sulfat de plumb, 

- care apără restul metalului de atac. e aceia pot fi întrebuințate 

„țevii de plumb la conductele de apă. : - - 

La. temperatura ordinară acizii sulfuric şi clorhidric aproape nu-l . 

atacă. Acidul azotic îl atacă transformându-l în azotat de plumb. A-- 

cizii organici, cum ar fi oţetul, (acidul acetic) îl atacă ; sărurile de 

„plumb introduse în organism îl otrăvesc (colice de plumb, Salurnism). 

De aceia vasele de Cupru nu trebuesc spoite cu cositor care are plumb. 

Plumbul este încă întrebuințat în numeroase aliaje. Un aliaj de | 

Plumb, Antimon 10 până la 20% constitue metalul, din care se toarnă 

literele, întrebuințate în tipografie.  — - | 

Metalul de lipit, care se topeşte la 1710 este făcut din 2 părţi Staniu 

şi 1 parte plumb. . : : 

Intre oxizii de Pb avem : 

Dioxidul de Pb, PbOgeste oxidant. Frecând într'o piuliţă cu peretele 

aspru pulbere de PbO3 cu pulbere de Sulf, acest din urniă se aprinde. 

De aceia P50, este întrebuințat la fabricarea chibriturilor. . 

Ozidul de plumb, PbO.— Dacă n'a fost topit, are 
coloare gălbuie şi se numeşte masicot. Dacă a fost topit, 
el formează la solidificare lame roşietice și se numește - 
„litarjă. Aceasta - din urmă € întrebuințată la fabricarea 
sticlei, la smălţuitul oalelor, la confecţionarea bleastu- 

rilor (Pilaster, săpun de plumb) în farmacie, la: prepara- 

rea lacurilor din uleiul de în, (vernis)..... 

Minium Pb3O,. Se -obţine din oxidul de Plumb prin 

încălzire îndelungată la 300%—4002 îni curent de acr. 
__ Are coloare roșie. Este. întrebuințat la lipirea ţevilor - 
„de fer, la fabricarea chibriturilor, și cu uleiu încălzit 

mai multă vreme formează boeaua cu care se dau aco- 
peremintele de tablă, pentru a le conserva mai bine; tot.
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din minium şi.lac obţinut din uleiul de în se face coloare 

roşie întrebuințată în pictură. 

Un carbonat de plumb numit Cerusa, se întrebuin- 

ţează în pictură, ca să dee coloare albă (cerusa ameste- 

cată cu lac din uleiu sicativ). 

După combinaţiile PbO, PbS se vede-că plumbul are 

valența 2. Clorura de Pb este atuna Pb CI. 

„Există şi un bioxid de plumb PbO.; se mai numește . 

şi Peroxid de Plumb. Tot aşa bioxidul de Manganez : 

MnO, se ma numește și peroxid de Mangan. | 

Ferul, Be. 0 _ 

“ Cunoaştem numeroase combinaţia ale ferului, dintre 

cari unele se găsesc în pământ, altele .au fost preparate 

în laborator sau fabrici. In aceste combinaţii Ferul-are 

“valența 2 sau 3. “Combinaţiile în cari intră Fer bivalent 

se numesc feroase, cele cu fer trivalent ferice. Așa avem : 

Fe0o . oxid feros, negru CO.Fe carbonat feros 

* Fe (OH), " hidrox'd feros, verzui 

„Fe S | “sultură feroasă; neagră “ 

SO,Fe 7H,0 sulfat feros, verzui 

Fe Cl Clorură feroasă 

Apoi i : 

Fe Cl, . -.. Clorură fencă, roşiehcă 

(SO), Fe,  . Sulfat ferc, roşietic 

„Fes 0, . Oxid feric galben-roșu 
Fe (0H) | Hidroxid feric,- roșu. 

m natură întâlnim ferul nativ sub formă de : : 

1; Fer teluric. Bolovani mari de fer format pe pământ (de aici leluric, 

"atineşte tellus == pământ) se găsesc în Dbazalturile din Groenlanda ; unii 

- bolovani cântăresc mii de ISgr. Sub formă de grăunţe mai mari sau mai. 

mici se găseşte, împreună. cu aur, platină: în nisipuri şi pietrişuri, în 

“ Urali, Brasilia, în 'Transilv ania la Pianul român. Acest fer feluric s'a 

produs acolo unde cărbunele de pământ s'a aprins 3 șia venit În „contact 

cu minerale de fer. - „| 

"2, Fer meleoric, + căzut pe pământ sub formă de acrolite, metcorite,
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cântărind până la 20000 ku. Dacă se slefuieşte o faţă a unei bucăţi 

de fer meteoric şi se toarnă acid clorhidric pe dânsa, apar nişte figuri, 

numite u lui Widmanstăllen. (fig. 90). De fer nativ oamenii s'au slu- 

"-jit la trebuinţele lor. In special, ferui meteoric cra considerat ca „un 

dar al cerului”. Sub forma de combinaţii îl găsim în 

“1. Magnelită FezO, în Suedia, Urali, Statele-Unite. Este uneori mag- 

netică, când atrage-pilitura de fer. Mineralul suedez este foarte curat. 

  

Fig. 90 

ste exploatat, fiind transportat la porturile suedeze şi încărcat pe 

vapoare pentru a fi dus în. alte țări. “Este cel mai bogat mineral în 

fer. In România îl găsim la Bogşan Banat), Baia Mare (Transilvania), 

Pojorila (Bucovina) apoi în Gorj, Mehedinţi, Bărnaru, Dobrogea. 

- 2. Oxid feric (sesquioxid de Fer) Fe,0g. Când este cristalizat se nu- 

mește fer oligisi. Alte ori arc structura filroasă, atunci se numeşte. he- 

mualilă roşie. 

Amestecat cu argilă formează ocru roş. 

3. Oxid jeric hidralal. Când e amort şi are formulă (Fez0 3a 31, O 

se numeşte limonită. Este galbenă. Uneori este neagră: se sumește 

hemalită brună. Amestecată cu argilă formează Ocru galben. In Ro- 

mânia găsim limonita prin Jud. Baia, Gorj (Baia de îer), Mehedinţi 

(Baia de aramă, Bahna), Dobrogea.. , 

4. Sideroza, COgFe. A ! 

5. Pirila. FeSa. Se găseşte sub formă de cubi sau de cristali cu 12 

îcţe pentagonale (dodecaedru pentagonal). Are coloare galbenă ca aurul. 

In cantităţi mari se găseşte în Spania, Canada, Peru şi insula Elba. În 

ţară o întâlnim la Baia de Aramă, apoi în Jud. Baia, în Bariat (Mol- 

«ova nouă), în munţii metalici din “Transilvania. 

Când Fe:S, se găseşte sub formă de cristali prismatici, 

poartă numele -de Marcasilă. Deci bisulfura de Fer 
“FeS, este dimorfă. Şi pirita şi marcasita lovite de cre- 
mene scapără (greceşte pyr=foc, de aici numele de pirită).
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In sfârşit întâlnim fer în Halcopirita Fe Cu Ss, despre 

care am vorbit la Cupru. 

Leclură, Dintr'o sulfură de fer Sstez, galbenă, magnețică, care se 

găseşte în cantităţi mari în Bavaria, Suedia, se prepară o pulbere roşie 

de compoziţia FegO4 numită roş de Englitera, colcotor, caput morluum, 

cu care se șlefuieşte sticla pentru oglinzi. Această sulfuri numită Pi- 

rotină, la noi în ţară se găseşte la Ciunget (xalea Lotrului şi pe pârâul 

lui Chirilă, în Jud. Neamţ. 

Dintre combinaţiile ferului, în natură găsim mai ales pe cele cu fer 

trivalent. Este o tendinţă generală a combinațiilor feroase, ca în contacl 

cu aerul să se ozideze şi să treacă în combinaţii ferice. De multe ori 

se întâlneşte Sideroza alterată la suprafaţă ; fiind, transformată în he- 

matită sau limonită, iar interiorul rămânând intact. - 

Experienţe : a) Intr'o prubetă se pune soluţie de sulfat feros; s 

adaugă câteva picături de soluţie KOII ori NaOII. Se produce preci- 

pitat alb verziu, gelatinos de Fe (OI), care, la agitare cu acer, trece re- 

pede în Fe(OI1), roş. 

e -2.Fe (OH)at+O+Hp0=2 Fe(OH)g 

5) Soluţie de SO,Fe este tratată cu soluţie de COgNag Se produce 

un precipitat alb de COgFe - , : 

SOAEe + COgNaz= SOsNaz-+ COgke 

Agitat cu aer în prubetă se obţine din nou hidroxidul. roş. Te (0113 

c) Trecând curent de CO, ori tratând carbonatul feros cu apa din- 

tr'un sifon, bogată în_COo 'se constată că precipitatul de COgre se di- 

solvă, (ca şi COgCa) în apă cu CO Se formează acum bicarbonat feros | 

.     
Fig. 9 

(COZII)oke 
| 

In natură are. loc acelaș proces. Apele, cari au în disoluţie bicar- 

bonat feros sunt ape feruginoase. Apele acestea (Spa în Belgia), sunt - 

recomandate, căci prin întrebuinţarea lor creşte cantitatea de fer din 

sânge. Ă , ” , 

Heducerea oaldului de fer. — Se poate face prin curent de Eidro- 

gen, aşa cum-s'a făcut și acca a oxidului de Cupru (fig. 91). Oxidul 

îl preparăm precipitând cu amoniac o soluție de FeCl,: se filtreată şi
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se spală bine precipitatul, După: uscare şi încălzire într'un creuset 
„se introduce în tub şi se face reducerea prin HI, ca la oxidul de Cupru. 

Sc lasă sii cadă de sus pulberea pe o capsulă. Dacă nu s'a încălzit “prea 
“tare tubul şi pulberea este fină, ea se aprinde în cădere când trece prin 
pătura de aer. A cest fer se numeşte piroforic. Dacă s'a încălzit tare 
şi. granulele sunt mai mari, în cădere: pulberea nu. se aprinde, Cu un. 
magnet se arată că avem fer. 

| Reacţiunea cu fermită ; la Aluminium am i aratat că oxidul de fer poate 
ti redus prin Aluminiu. La temperaturi înalte, oxidul de fer mai poate 

„fi redus prin cărbune şi prin oxidul de cărbune 3. 

i Tez0a-+3C0=3C0+21e. 

Această reacţie este baza procedeului de extragere a ferului. 

„Metalurgia ferului. 

Reacţiunea . chiniică pentru extragerea ferului este simplă. In reali- 
tate operaţiunea este complicată din cauză că in. mineralul de fer se 
găsesc materii străine. Aceste materii-de natură argiloasă sau calca- 

„roasă, constituie ganga mineralului. Uneori predomină argila şi atunci 
ganga. este argiloasă, alteori calcarul şi ganga este calcaroasă. In ex- 
tracţiuni ele trebuese' înlăturate. In acest scop se prezință două posi- 
bilităţi. .- - . 

1. La încălzire o parte din. fer se uneşte cu argila; formând un si- 
„lieat de Aluminium. și fer care se topeşte la o temperatură. mai joasă 
decât ferul. Lichidul acesta constituie zgura lichidă. Incălzirea sc face 
la o temperatură potrivită în aşa fel încât bucăţile de fer rezultate 

- se lipesc dând o bucată de fer solid incandescent, pe care lucrătorul 
o iea cu cleștele şi o bate cu ciocanul pentru a îndepărta zgura lichidă 
aderentă. In metoda aceasta o-parte din fer se pierde şi vemperatura 

“nu trece. de 15000. Ă : | 
2, Se caută să se transforme. ganga într'o masă mai greu fuzibilă 

decât ferul; In acest scop, dacă ganga. este argiloasă i se adaugă 
calcar ; dacă ganga este calcaroasă i se adaugă argilă. Materia adăugată 
se numeşte fondant (fondre-a topi). ! 

TFondantul $ şi ganga formează un silicat de Anuminiu și Calciu, care 
este mai greu fuzibil decât ferul. : » - 

Aceasta de a doua metodă cere deci o tecnică perfecționată, căci ex- 
tracţia ferului se face la o temperatură atât de înaltă, peste 15000, în 
cât se topeşte. şi. ferul şi zgura; topite se adună în creusctul cup- 
torului, separându-se după densități, zgura de-asupra şi ferul. dede- 
supt. In adevăr la 18000,- cât este temperatura deasupra! creuzetului, 
se topeşte şi zgura. In această a doua metodă, extracția ferului şi zsu- 

„rei,. se face în cuptoare de circa 10 m. - înălţime, când „la extracţie se
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utilizează mangulul, și de 20—26 m. înălţime când se întrebuinţează 

cocs. Din cauza aceasta, metoda a doua este numită a cuptoarelor înalie. 

In această metodă se pierde. mai puţin îer şi cel obţinut este de ca- 

litate cu mult superioară. “ Ă 

Lectură : Cuptoarele “înalte au început a fi! întrebuințate de prin 

sec, 15, cărbunele întrebuințat cra a 

mangalul. Ele funcționau atât pe | 

continent, pe Rin, cât şi în Anglia, 

unde prin 1513 se turmau tu- 

nuri de fer. Intrebuinţarea a avut 

ca efect o pustiere a pădurilor, gu- 

- ernul din timpul Reginei Elisa- 

beta a: Angliei,. limită printr'un 

” - decret întrebuinţarea mangalului.. 

De atunci sa început întrebuin-. 

ţarea cocsului, Pe la 1800 metoda: 

„cuptoarelor înalte se întinde-în 

- Germania (Silezia şi Min), Franţa 

- şi Belgia. i o 

Inainte de sec.:15 se întrebuința 

deci peste tot: procedenil 1, 

care astăzi se mai întâlneşte numai | 

prin Catalania, Corsica, unde este 

mineral bogat în fer, relativ curat, fl. 

lemnul abundent şi arumurile greu Ă 

de întreţinut în bună “stare. In 

cărţi procedeului dintâi isedă nu- - | . . 

mele de procedeul catalan. Deoarece el constituie procedeul întrebuințat 

peste tot locul. înainte de, sec. 15, îl vom numi procedeul cu zgură 

topită. Ie a a 

Procedeul vechi. Metoda cu zgura topilă, iar ferui solid, s'a executat 

după ţară: şi loc. Din timputile cele mai vechi sc întrebuinţau sobe 

“şi cuploare, unde materialul era încălzit cu mangal. 

      

  

Fig. 92 

In India, Jerarii aparţineau unci caste inferioare ; ci umblau din loc 

- în loc şi se aștzeau pentru câtva timp în'locul unde găseau material 

curat (magnetită, ori oligist-limonită) şi puteau face după voie mangal. 

Unde se așezau, făceau din. argilă un cuptor rotund, înalt de vr'un 

metru cu, fundul lat: de:circa 0,3 m. şi cu deschidere la partea supe- 

rioară'( gura cuptorului) de 0,15 m. până la 0,3 m. La partea inferioară 

sc lăsau două deschideri : una pentru scurgerea zpurei lichide, iar a dour 

pentru ţeava suflaiului. Acest. din urmă, făcut din piele. de capernat 

ganiii ferari. In sobă se face 
întâlneşte şi în zilele noastre la noi, la ţi | c 

foc de.manga!, peste care se toarnă prin gura cuptorului alternativ 

pături de mineral pisat și mangal sfărămat. Bucăţile de fer rezultate, 

,
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se unesc, dânâ după vre-o 4—6 ore, bucăţi mai mari, poroase, cari sunt 

scoase şi bătute cu ciocanul. Ferul obţinut este dat de-adreptul în 

comerţ, şi din cl se lucrează diferitele obiecte, de cari se simte -ne- 

voie. Alteori se întrebuințează la extracția fcrului, materialul pus pe: 

o vatră, fig. 92 bis., prevăzută pe margini cu plăci de fier ori cu 

zidărie căptușită cu bucăţi mici de mangal şi cu minerale uşor fuzibile. 

Se umple vatra cu mangal, se pune mineralul şi se arde cu su- 

: flaiul, adăogându-se din când în când. mineral și cărbune până se 

    
| „Fig. 92 bis, | 

formează o bucată de fer, care este scoasă și aşa incandescentă este 
bătută cu ciocanul. Alteori, .valra este zidită din material refractar 
(cuploare. catalane) navareze ori biscayene, având forma de creuzete 
larg deschise la partea superioară. Ca perifecţionări se . întâlnesc 
suilaiuri de apă; După mărimea acestor creuzete (i se spune şi fur- 
nale, deşi partea superioară - este larg deschisă) se lucrează dela 
300—1000 kgr. mineral cu tot atâta mangal; se scoate 33% fer. 

Metoda zgurei lichide avea un avantaj: Ferul (calitate! interioară) 
scos era lucrat imediat şi transformat mai departe în diferite “obiecte, 
Nu era însă economicoasă. ea i - 

S'au încercat în Austria, Turingia, și în alte locuri cuptoare de 2—5m. 
înălţime, din care se extrăgeau mase de fer, de câte 500-800 Kegr. . 
Acest fer nu era curat; e] trebuia supus la tratamente ulterioare. 

Metoda eu zgura şi îcrul topit: 

Cuploare înalle. — Se zidesc din material  refractar - 
având forma arătată în figura 92. Se toarnă alternativ 
pături de material, (pregătit prin încălzire în aer. şi 
„amestecat cu fondantul corespunzător) şi „cocs, Se 
aprinde cocsul și se suflă un curent puternic de aer 
prin ţeava S$. Reacţiunea chimică are loc: CO, format 
trecând prin pătura de : cărbune incandescent trece în
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CO; gazul CO trecând peste pătura de oxid de fer, 

-îl reduce.  Fes0.+3CO=aCOa+ofe Gazul CO, trecând 
peste pătura următoare de cărbune este. transformat 

în CO, care în pătura următoare de mineral dă din 

nou fer şi CO, etc. | e 

Punerea ferului în libertate 'se face cum se vede în acelaş timp, 

în diferite pături succesive de mineral. "Temperatura fiind: înaltă, Ferul 

se combină cu carbonul. Materia topită se adună la partea inferioară 

numită creuzet ; peste dânsa pluteşte zgura lichidă care esă necontenit 

prin o deschidere şi se scurge pe un perete înclinat, de pe care este 

luată pe măsură ce se solidifică. Când creuzetul .se umple cu : fer 

topit, se scoate dopul care astupă o deschidere şi materia topită 

este primită pentru a fi supusă la noui operaţii. Vom numi această 

materie fer brut. Partea de sus adică gura cuptorului (Gicht nemţeşte 

și Gueulard franţuzeşte) a primit în cursul vremurilor numeroase. modi- 

ficări şi pertecţionări. Prin ca se varsă material şi cocs în cuptor şi 

tot prin ca se degajă gazurile cari au străbătut toată seria de pături 

din cuptor. Compoziţia lor aproximativă este Azot 60%, Oxid de căr- 

bune 240; CO, 120; și alte corpuri. La început erau lăsate să se 

desvolte liber în atmosferă. Mai târziu s'a recunoscut valoarea lor (cti- 

prind ; 24% CO) şi au fost prinse, arse şi întrebuințate la încălzirea 

prealabilă a acrului introdus în cuptor. La cuptoarele de astăzi, des- 

“chiderea de sus este deci făcută aşa: ca să permită umplerea ci 

material, (umplerea se face de multe ori în mod. automat) şi să se 

poată conduce gazurile dela gură spre a fi arse şi utilizate. , 

Cuptoarele înalte odată puse în fucţiune merg ani de zile neîntrerupt, 

chiar 20 de ani. . - | 

Din datele cunoscute, se vede că în 1910 s'au produs în intreaga 

lume 65.000.000 tone de fer; America a contribuit cu mai bine de 1/3 

Germania cu 1/1. | - , 

Ferul brut, conţine încă Siiciu, Fosfor, Cărbune, "Mangan. EI poate. 

fi întrebuințat şi aşa cum esă din furnalele înalte ; dar 0 mare parte 

este supus'la noui tratâmente, cari au de scop să înlăture din cl Los- 

forul, Carbonul, Siliciul | e 

Când creuzetul se umple, se scoate dopul dela U şi ferul brut lichid | 

este primit în. diferite'vase.. Uneori este lăsat să se solidifice. Substanţa 

solidă constituie fonta (spija)- E 

Lectură ; — Fonta. Există două feluri de fontă : cea albă şi fonta 

cenuşie. Cantitatea de carbon din fonte este variabilă, între 3%—5 AR 

Când se topeşte, trece deadreptul în lichid fără ca prealabil să se
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înmoaie. De aceia nici la temperatură înaltă nu poate îi lucrată cu 
ciocanul. ie | 

Fonta cenușie. —- Densitatea. între 6,79—7,05. Se topeşte pe 
la. 12000, nu se poate bate cu ciocanul, 'căci se sfarâmă. O parte din 
carbon este combinat cu ferul, altă parte este cristalizat în fontă sub 
formă de grafit. Este bogată în Siliciu. Tratată cu un acid, se di- 
solve, lăsând cristalii de grafit sub forma unui reziduu feruginos, negru, 
Fonta cenuşie poate fi pilită, sfredelită' şi lucrată la Strung. Topită, 
poate îi turnată în tipare. Din ca se fac cilindri de maşini cu vapori, 
coloane de fontă, stâlpi, balustrade la cerdace, la garduri : toate ob: ţinute turnând în forme tonta lichidă primită direct dela furnalele "înalte. Pentru: reproducere de sculpturi, statuete, vase de ornament, 
se întrebuinţează fonta cenuşie solidă, care suferă o a doua topire în „ furnale speciale, numite Jurnale Kupol (Kupolofen, franţuzeşte cubilol). 

Fontă albă. — Este mai sfărimicioasă decât cea cenuşie, densitatea 7,414—7,84. Se topeşte: între 1050%—11000. Nu poate fi turnată, nici pilită. In fonta albă carbonul este combinat cu ferul, ca nu are cristali de grafit. Tratată, cu acid clorhidric, nu lasă rest de grafit şi tot car- bonul se desvoltă sub formă de combinaţii cu hidrogenul (hidrocar- buri) cu miros greu. I“onta albă este foarte dură. Răcina brusc fonta | cenușie prin turnare în tipare cu pereţi buni conducători de căldură, „a se soliditică şi suprafaţa ei răcită brusc dă o fontă albă foarte “dură, 

    

  

  

fonta dură. In felul acesta se prepară cilindrii de fontă “pentru laminor dar mai ales plăci de 1—40 -cm grosime întrebuințate ca cuirase la turnurile cuirasate, cari apără artileria de coastă. Şi cantitatea de Mangan joacă rol în producerea acestor două feluri de fontă, Dealt- minterlea sc'ştie că “teoria fenomenelor de producere a fontei este „destul de complicată. Ia ! - 
Intrebuinţare:a 'zZyurei. — Mai înainte" zgura cra considerată ca un produs_fără valoare.: In timpurile din urmă ea-este întrebuințată la facerea. de cărămizi, sticlă şi ciment, “precum şi la fibre Qână din _Zgură) întrebuințate ca apărătoare de căldură, aa ” 

4



„ “Tratând zgura cu apă rece, ca se poate sfărâma. Bucăţile împreună 

cu var stins sunt turnate în forme unde ele sc prind formând cărămizi 

foarte rezistente. Dacă se aruncă asupra zgurei lichide, care curge din 

furnale, un curent de vapori de apă, zgura se solidifică, formând 

„mase fibroase. (lână de zgură). i 

— Ferrosiliclum. —— Este o fontă care are mult Siliciu. Se prepară în 

cuptoare înalte speciale, utilizând material bogat în .acia Silicic. Se 

pot obținea astfel fonte cari au până la 20% Siliciu. - 

Fonte manganezisere. — Unele - conţin 59%—200% mangan, (Spigel- 

cisen), altele până la 80% mangan, numite ferromangan. Se prepară 

întrebuinţând furnale înalte speciale, în care se pune mincral bogat 

-în Manganez.  . ” a E 

Pentru turnarea de obiecte din fontă, se face de multe ori o a doua 

topire în jurnale Kupol.- Se pregătesc din nisip jumătăţi de tipare, 

cari se aşează una peste alta ș se lasă locuri de turnat fontă și găuri 

pe unde să iasă aerul. figura la pag. 220. i 

Ferul moale. — De când oamenii au cunoscut ferul, au văzut cum 

poate fi el întrebuințat la diferitele nevoi ale vicţei ; nici unalt metal 

nu are proprietăţi, aşa -de potrivite pentru întrebuințare, ca - ferul. 

„ Este rezistent “la presiune, lovire, tragere ; prin batere cu ciocanul i 

se dă orice formă, Poate fi laminat, trecut prin.-ilieră ete. Incălzit 

Ja roş el se înmoaie, formând un fel de. pastă, căreia îi putem da 

forma dorită.. In afară de aceasta, starea de pastă permite ca două 

bucăţi ac fer în această stare, să se lipească, prin apăsare. Pentru 

alte întrebuinţări este nevoie de fer elastic, pentru altele de fer cu.du- 

ritate mare. Ferul curat nu corespunde acestor cerinţi.. Nici fontele 

obţinute din furnalele înalte nu corespund din cauza Si, Mn, P şi $, 

ce sc găsesc în fontă. Numai ferul cu puţin cărbune corespunde ce- 

rinţelor industriale. Ferul care are cantitatea cea mai mică de căr- 

bune se numeşte fer mcale. Pentru a-l obținea, trebue îndepărtate ele- 

mentele. Si, P, Mn, $. Operația se face prin oxidare, care trece aceste 

“elemente împreună cu o parte din fer în zgură . îuzibilă. Odată cu 

“oxidarea acestor substanţe este arsă și. o parte din carbon, reducân- 

du-se astfel cantitatea acestuia Operația de trecere a fontei în fer 

ductibil și maleabil, prin oxidare se numeşte afinare, ori a/inaj. 

Aultă vreme fierarii îşi pregăteau singuri fierul moale, introducând 

foata în mansgal aprins, focul fiind întreţinut. prin suflare de acer, l.a 

- temperatura înaltă a cărbunelui roş, fonta începe să. se Lopească, iar 

„picăturile ci sunt oxidate de. aer;.-Siliciul, Fosforul, trec în silicat -și 

-fosfaţi de fer şi magaiez fuzibili, iar carbonul este şi el ars parţial. 

-Masa 'de fontă topită care cade la îundul creuzetului . (furnalul este 

“construit ca cel din fig. 92 bis)având mai puţin C, Si, P, Mn, se topeşte 

"mai greu; ferul moale începe a se solidifica ; cu cleştele se adună bu-



222 

- căţile de fer moule, se bat cu ciocanul pentru a îndepărta zgura lichidă. 
Yerul este transformat în bare de fer, bastoane, şi dat în comerț. 
„Acest fer moale era scump căci şi mangalul este scump ; afară de asta 
din 100 kg. fontă se obţin circa 75 kr. fer moale. Prin 1781 un cnglez 
Cort, a imaginat o altă metodă de afinare, în care se întrebuințează 
huila. Metoda se numeşte pudlaj. Furnalul pentru pudlaj are forma 
indicată în (fig. 93). In scbă (stânga figurei) se face foc, prin ardere 
de-huilă. Flacările tree în cuptorul boltit, zidit din material refractar 

   Ji IN iu       UNUI 
Tig. 93 

şi căptuşit cu zeură bogată în fer. Pe vatră se introduce fonta prin 
deschideri laterale prevăzute cu portiţi. Prin gratarul. sobei pătrunde 
aerul şi tirajul este asigurat de coşul înalt. Fonta se topeşte ; ard Si, P 
şi C; zgura lichidă (silicați de fer şi mangan, şi fosfat de fer şi mangan) 
trece peste ridicătura dintre vatră şi coş şi este scoasă prin o deschi- 
dere laterală. Pentru a uşura formarea zgurei, se adaugă fondant po- 
trivit. Ferul trece şi el în oxid lea 04 care trece în lichid şi arde 
cărbunele prin oxigenul său, 7 - 

- FeO ,+C=CO+-3eo | 
Oxidul feros venind la suprafaţă este oxidat din nou în I'eg0 ; oxidul 

de carbon sc formează deci în toată masa lichidului şi desvoltându-se * 
agită lichidul, aşa că dă aparenţa de fierbere. I.a suprafaţă oxidul de 
carbon arde cu flacără albastră. De aici s'a dat metodei numele de 
Pudlaj. (to poddle=a agita) Bucăţelele de fer moale se unesc în bu- 
căţi mai mari, cari sunt bătute cu ciocanul, purtat cu vapori şi apoi 
trec în laminor pentru a fi transformate în bastoane, bare, plăci. Sunt
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şi furnale cari fac agitația “mecanic (procedeul Danks). Prin pudlaj, 

din 100 kgr. fontă se obţin 85 kgr. fer moale. 

Proprietăţile ferului atârnă de cantitatea de carbon şi materii străine 

rămase în cl, precum și de tratamentul la care este supus materialul 

obţinut. ” : : 

Fer absolut pur se obţine din firele de fier întrebuin- 

“ţate ca strune: de pian, prin încălzire cu. oxid de fer 

şi ceva sticlă pisată. Se mai obţine prin reducerea Fe20, 

pur prin hidrogen; de asemenea pe cale electrolitică. - 

Proprielăți. Ferul curat este un metal alb strălucitor. 

Estc atras de magneţi. Poate fi lucrat cu ciocanul. Se 

topeşte pe.la 16000, Densitatea 7,8. Topit și lăsat să 

cristalizeze cu încetul capătă o structură cristalină. 

Suprafaţa lucietă a lui dă cu acid azotic diluat figuri 

de corrosiune, formate din linii care sc încrucișează, și 

"cari se văd bine în cazul figurilor lui Widmannstălten de la 

„pag. 214. Acizii clorhidric, azotic și sulfuric cu apă îl 

disolvă. Din contră acidul azotic și sulfuric concentrat 

nu-l atacă. Se formează în acest-caz o pătură de oxid 

la suprafaţa metalului, care împiedică atacul lui. 

Dacă punem un cui de fer cu suprafaţa bine cură- . 

ţită în NO,EH concentrat, atacul n'are loc; scoțând cuiul 

şi punându-l în acid azotic diluat, se constată că, ferul 

nu este atacat nici de acidul diluat. Dar: dacă agităm, 

ori atingem cuiul cu un alt cuiu, acidul diluat îl atacă. 

„Ferul scos din acid azotic concentrat, se numește fer . 

“pasiv.' In acrul umed ferul rugineşte, adică se acoperă 

cu o pătură roș-gălbuie de ozid. Cantități mici de carbon, 

“adăugate ferului îi schimbă proprietăţile. 

Fer cu 3%—5%, carbon este fonta, care are, cum am 

văzut, alte proprietăţi, decât ferul moale, adică, ferul 

curat (ori numai cu puţin carbon, cel mult 0,6% cele 

mai multe ori 0,1%). Ferul moale este foarte tenace şi 

"nu poate căpăta duritate. e Pe 

Când ferul conţine 0,6%—1,5% carbon, poate îi făcut 

dur prih călire, adică încălzire şi apoi răcire bruscă.
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Acest fer s6 numeşte oţel. Se topește la 13502. Incălzind 

oţelul și răcindu-l brusc (călire), el devine așa de dur că 
zgâne sticla, iar în acelaș timp eleste casanl (slărmicros) 
şi dea nu poate fi lucrat cu ciocanul. De asemenea nu 
este elastic. Dacă însă încălzim oţelul și-l răcim cu 
„încetul, el 'picrde ceva din duritate, dar . devine elastic. 
„Operația: se numește lasarea oţelului. - 

se vede că masa de oţel, cu acelaş conținut în carbon; are di- 
ferite propriet ăţi, după modul cum a fost ratat. Temperatura, la care 
a fost încălzit, în lasare, -se constată după colorile ce apar lu supra- 
faţă, aşa la (oţelul lustruit) la 2220 apare galbăn - palid, la 2320 galben 
ca paele, brun (25-10), roșietie 96:10, albastru. 2850 şi negru-albastriu 
la 3160 (în oloiu_de in, care ferbe). _ 

Olălul are xariate şi numeroase întrebuinţări în industrie. De aceia; 
prepararea lui constituie una din problemele cele mai importante ale 

„.technicei moderne, : [ ” 
- Leclură: Oţălul prin cementure, — Se înconjoară ferul “moale cu 

- pulbere de cărbune şi se încălzeşte. Cărbunele pătrunde i în fer şi-l trans- 
formă în oţel, Acesta este oţelul produs prin 'cementare, Invers, încon- 

"jurăm tablele de fontă: (sărace în Mangan),, ori mici obiecte de Iontă, 
(chei, părţi de maşini), de grosime mică, cu oxid de fer, şi încălzim; 

- oxigenul din oxid pătrunde în fontă și arde C, dând un oţel: numit 
Temper, sau fontă « care poate fi lucrată cu ciocanul. 

  

  

Pa Fig 91 - 

In timpurile noastre se prepară în cantităţi- mari. - oţelul prin de-, 
carturarta ferului brut (fontă) și adaugare de cărbune la ferul moale, 
astfel obţinut. In tehnică avem două proceate pentru prepararea 
oţelului prin această metodă:  - ”



„ Procedeul DBesserner. — Fonta topită, -aşă cum să dela cuptoa- . 
ice înalte este pusă în vase mari, în formă de retortă ori de pară, - 
făcute din plăci de fer, cari în interior sunt “căptuşite cu material 
"rezistent Ia foc. Când fonta nu age mull fosfor, materialul reiractar în- | 
terior este silicios (argilă cu nisip). Vasul acesta este convertisorul lui. 
“Bessemer, EI este mobil în jurul unei axe orizontale ; un tub conduce 
aer la partea inferioară a țonv ertisorului şi pătrunde prin tuburile fă- 
cute în fundul lui, în masa de. fontă topită, pe care o oxidează. Se 
oxidează manganul , arde Siliciul (dela gura retortei ese scântei), apoi 
cărbunele (flacăra albastră la sura retoriei).Aceste arderi dau căldură 
suficientă ca să ţină lichidă masa. -Se adaugă apoi Jonta manganezi- 
Jeră (Spiegeleisen sau ferromangan) topită: în. cantitatea trebuitoare, 
cerută de analiza chimică. Manganul reduce oxidul de fer format; 
cărbunele din fontă se asociază la masa topită, dând, procentul trebuitor 
oţălului: Ofălul lichid este apoi scos prin răsturnarea convertisorului şi 
furnal. In 20—25 de minute se fabrică aintr'o dată 15—30 tone de oţel, 

In (fig. 9-1) se vede cutia de aer bine înşurubată la partea de jos - 
a convertisorului. Fundul prin deşurubare poate fi înlocuit cu altul; 
se văd şi tuburile, prin care pătrunde aerul trimis de o mașină de com- 
presiune, Acrul este încălzit la 100%, "Tubul de acr trece pe lângă su- 
portul convertisorului, pătrunde la axă şi de aici la cutia de aer de 
la partea de jos a convertisorului, Ă 

„In pudlaj şi în procedeul Bessemer oxidarea se face prin aer. 

Când fonta are fosfor, căptuşeala convertisorului este calcaroasă. 
Se formează atunci zgură de fosfaţi de calciu, care la sfârşitul opera- 
ţiei este pusă în vase deosebile; după răcire masa solidă este măci- 
nată mărunt şi fosfatul dat pentru a servi ca îngrăşăminte agricolă ; 
metoda se numeşte a lui Thomas (1879) fostatul este fosfat Thomas ; 
metoda se aplică la fontele sărace în Siliciu şi bogate în fosfor, Prin 
o adăugare prealabilă de ferromangan topit, fot sulful a fost îndepărtat, 

. Un oţăl de bună calitate se e obţine prin un procedeu, numit Sie- 

mens-Aantin, ” " 

In 1865 îiraţii Dariin au arătat că se poate prepara oţel prin adito- . 

sare de fer moale la fontă: topită. Procesul deveni industrial, în mare, 

numai la 1885 când Siemens. introduse încălzitul cu gaz generator, ob- 

” Jinut prin ardere de pături de huilă în aer. Gazul obţinut este format 

din azot şi oxid de 'carbon şi prin ardere în cuptoare boltite dă tem- 

peraturi foarte înalte, până la 20005,. 

Cuptorul 're generator are partea boltită şi vatra. .Se topeşte: pe vatră 

fonta ; se pun în ea bucăţi de fer oxidat, sfărămături de şine, de 

tunuri ctc., în cantităţi de mai înainte calculate. Ele se disolvă în 

metalul topit, oxigenul din oxizii adăogaţi oxidează carbonul dând 

CO, care este. ars de aerul cu care se- amestecă gazul generator. 

E i 15 
P, Bogdan - — Chimie cl. V.—3 | a .
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Au loc. oxidării ca în pudlaj. “Tezultă o masă . lopilă care” are 

*arbon între 6, 104—1,5 %. Se 'obţine un oţel mai omogen şi mai solid. 

Dacă se topeşte oţălul a doua oară în creusete de grafit în afară 

de contact cu aerul, în furnalul regenerator, se obţine un oţăl omogen, 

" foarte căutat. El constituie productu cel mai preţios al. industriei fe- 

“rului. Yabricat întâi în Anglia de pe la- 1770, multă vreme fu vândut. 

pe_continent cu preţuri mari. In 1812- Friedrich Krupp în Essen îz- 

  

buti: să imiteze . produsul englezesc: O 

dată cu dezvoltarea uzinctor Jirupp, de 

către Alfred Krupp, fiul celui dintâi, 

industria a reușit să fabrice acest soţăl 

(Gusstahi, acier tondu) din mai. multe | 

sute de creusete, până la blocuri de 

835.000 Kgr. Din aceasta s'au făcut ves 

titele tunuri Krupp. Uzinele  Îxrupp 

întrebuinţau înainte de războiu zeci de 

| — | mii de lucrători. ! | | _ . 

„Oa special. — Se prepară adăogând oţelului diferite metale, Mangan; 

nichel, Crom, Wolfram (tungsten) . ete. Nichelul îi măreşte duritatea. 

Un-oţel..care are 36% Nichel arc un coeficient de dilatare aproape de 

zero, deci nu "sufere variaţii de volum și lungime, când temperatura 

„Variază. EL se numeşte invar şi Este întrebuințat în orologeric. 

Oţăluri -cu 7—129 0 tungsten, sau cu crom: 2—6 9% sunt Joarte' dure, 

şi-şi păstrează duritatea la roşu. Ele se întrebuinţează la _strungu- 

rile cari sc învârtesc repede, au tăiere repede (cu care ocazie temperatura 

se ridică). Pentru prepararea lor se întrebuinţează mult şi sobele electrice. 

__ Calacan ori Calaicun. SO ale. 7FH90. — De sute de ani se obţine. prin 

oxidarea sulturelor de fer “(piritelor) în aer în prezenţă apei. Pentru 
asta piritele (Suifurile metalelor) se fac grămezi, cari-s udate din când 

în când și lăsate timp îndelungat la aer. In aceste condiţii sulful este 

oxidal şi transformât în Sultat de fer (din pirite) şi Sultatul de. Cupru 

(din sulturi de cupru), -Sulfaţii sunt dizolviţi în apă, care 'se toatnă 

peste grămezi şi prin cr istalizare. îi separă. AZi se _prepară mai ales 
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prin dizolvire _de-fer în i SOgurg. Cristalii suit verzi: și în acer se oxi- 

<cază, trecând în Sultat ferie galben- -roşietie. . 

| Imcălzind Sulfatul feros în aer, el este oxidat. şi trecut în sulfat 

Teric hidratat | | NE 

. Ii „- :  qSOglie ta Dali, O=1 FeSOAOII) N în 

Dacă substanţa aceasta este încălzită puternic cu suflaiul “într un 

„<reuset de porjelană, căruia i s'a lipit cu ghips capul unci lulele bip). . 

ae argilă, ea dă trioxid de Sulf,-acid sulfuric şi TFeaO3. 

IE ” 4FeS0, „(OI = 2%epOg+ 2504[Ha 2503! 

Prin deschiderea pipei es vapori, c cari se pot coridensa în acid sul- 

uric într'un mic balonaș în care întră în: voe coada pipei. In felul 

"acesta s'a preparat acidul Sulfurie de Aordhausen. Restul solid de 

-«oloare roşie, este -colcotarul (eaput mortuum). "Sulfatul feros are riu- 

„„meroase întrebuinţări în industrie la colorat. lâna, pânzele, la fabri- 

carea cernclei, desinfectări ete, | a 

o. Ia “Xiehel, Ni: _ | 

Se găseşte în” pământ “sub formă de combinaţii : Nichelind' NiAs., 

arscniură de Nichel. "Există sul/oarseniură de Nihel NiAs$. S' au dis-. 

.coperit iminerale “de Nichel în Noua Caledonie şi în Canada. “rata 

mentul acestor - minerale. este: lung şi complicat pentru a putea 'ex-- 

trage din ele Nichelul. a 

Metalul este alb ca argintul ; este cel mai dur dintre: metalele usuale. 

Este maleabil şi ductil. La temperatura ordinară! este magnetic ; dar 

încălzit cam la 2500 își pierde proprietatea de a: fi magnetic. : 

In acr, în temperatura ordinară, nu se. oxidează. Acidul sulfuric îl 

atacă dând Sulfat: de Nichel SO,Ni;. de asemenea se dizolvă în acid 

<lorhidric cu foriare de clorură de Nichel, NiClz- Se cunoaşte Ni(XO3) 

'azotatul de nichel ; mai notăm NiO oxidul de Nichel, Ni(OH), hidroxid 

- «de nichel; sulfatul de Nichel SO, „Ni. 7H20. Sările de Nichel „dizolvite 

sunt. verzi: i - 

Cum se vede, în cele niai multe combinaţii 3 Ni este” pivaleit. N istă 

- totuşi combinaţii” cu Ni trivalent :: Ni(OII)g, NioOg. - Da 

. Intrebuinţări.: —- Pentru a.apăra obiectele de fer (sau “de: alte -metale 

- oxidabile), le acoperim prin electroliză cu o pătură de Nichel. Nichelul 

“întră într” un foarte mare număr de aliaje. Din cl se înc ! numeroase 

obiecte şi vase de gospodărie: ” | a 

Reducând oxidul de Nichel prin Hidrogen sau gaz de apă, se obţine 

“un „Nichel pulberulent, “care. sub formă de catalizator: joacă . un „mare 

rol! îi „numeroase. operaţii . de: laborator. Trecând CO cu Ha Ia, „250%, 

„ori CO, cu HI, la 330%, „peşte nichel pulberulent se obţine “acra, La | 

200 nichelul pulberulent transformă. un amestic. de acetilen şi Ilidrogen , 

-într'un amestic lichid de hidrocarburi analog cu petrolul "american.   
7
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2 du "Cobalt Co... o. 

Se găseşte sub formă de arseniură de Cobalt Co Asa numită Smalline 

şi sub formă de sulfoarseniură de Cobalt, CoAsS, numita Cobaltină. 

Cobaltul metalic este alb ca argintul; magnetic la temperatura. or- 

dinară. Este stabil în aer de temperatura ordinară. 

» Dintre compuşi avem Co0O, oxidul de Cobalt, CoCla Clorură de Co- 

balt, SO,Co. TH 90 Sulfat de Cobalt, (NOge Co azotat de Cobalt. În 

toate acestea este. biv alent. Se cunosc şi numeroase combinaţii în care 

Co este trivalent. | N 
Lectură : Din tratarea sultoarseniurilor . de Ni şi Co, se obţine un 

silicat de Co şi IS care mai. conţine şi Sodiu, ceva A, Ni şi Fe, sub 

forma unei sticle albastre. Sfărămând sticla aceasta se obţine o “pul- 

- bere fină, de coloare albastră, numită „Small sau "azur. Fa serveşte 

la. pictare pe porţelană. 

Ni, Co şi Fe sunt elemente foarte asemănătoare prin proprietăţile lor. 

Toate trei sunt magnetice. 'Foate trei arată fenomenul pasivității 

faţă de acidul azotic. “Toate trei au combinaţii ca metale bivalente 

şi trivalente. La Fe şi: Co se constată tendinţa de a irece din metal 

bivalent în metal trivalent; la Nichel această tendinţă se. arată în 

măsură redusă, Avem deci mai mare apropiere între Fe şi Co din 

acest punct de vedere.: Există combinaţii cu cianura de.K,- asemănă- 

toare la ambele, metale | | - 

Te(CN)GIS 4 Yerocianură de R 

Co(CN)gISa - Cobaltocianura de K 

Fe(CN)sKa Tericianură de _K 

Co(CN)gISg Cobalticianură ae K: 

Cerneli simpatice; —- Dacă facem soluţii diluate de ClCo ori CIANi, 
şi scrim pe o foae de hârtie, scrisoarea de abea se vede. îacă încălzim 

uşor hârtia, apare scrisul în coloâre galbenă 'pentru Ni şi albastra 

pentru Cobalt. Când substanţa a absorbit umezeala din. atmosferă. 
scrisul dispare din nou: Făcând pe hârtie deci semne, lori de exemplu, 
ele apar când aerul este uscat: cu colorile amintite mai sus: In felul * : 

acesta dau indicaţii asupra umidității din atmosferă (florile barome- 

trice); 

„Manyanezul, Mn. (Mangan) A 

„Se obține din oxidul salin de Mangan prin Aluminotermie, 
Compuşii acestui element joacă mare rol în Chimie. In unii compuşi 

Manganul joacă rol. de metal; aşa avem : 
- MnO,. oxidul de Mangan, Mn (0ID, hidroxidul 
Mn203 sesqui oxid de Mangan 
Mnş0, oxid salin de Mangan
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MnOg Bioxid de Mangan, Ca minerăl se numeşte Pirolusită. - 
in alţi compuşi Manganul joacă rol. de metaloid. 
Există săruri de-a acizilor manganic (NOII), analog cu so, Ila 

şi a acidului permanganic MnOII,. Avem astfel : 

MnO4Ka Manganat de potasiu, verde . 
Mn OK 'permanganat de IS, violet în soluţii uapoase.. 

" Bioxidul de MnOa serveşte la prepararea Oxigenului din CO ae cu care 
ocuzie el nu sufere” nici o schimbare, Din contra la prepararea Clorului: 
“bioxidul de Mn este transtormat. în MnCla  Clorură de Mangan. 

- MnOg+ ITICI== MnCle at 130+C4 

Există S0,Mn, sulfat de Mangan, Soluţiile diluate de săruri „MnCla, 

„504 Mn sunt incolore. = 

- Mn0, mai serveşte la decolorarea sticlei topite, la prepararea Uleiu- : 

rilor sicative. - 

Manganat de putusiu. MnOgia: — Se prepară calcinând într'un creuset 

in contact cu aerul, 10 gr de MnOa cu 30 gr NO gIS. Se obţine o masă 

verde, care dizolvită în cantitate mică de apă aa? o soluţie verde închis. 

“Substanţa verde este manganat de potasiu MnOAlSg. Soluţia verde se 

menţine când în apă avem şi hidroxid de potasiu, Dacă însă diluăn 

soluția, adăogând apă, coloarea trece din verde în violet, din: cauza 

formării permanganatului de polasiu 

3MnO sata 0= MnOg „tAIROLI +20 ti. 

Trecerea manganatului : în permanganat se [ace şi prin aer care are 

ozonă | | 

PMR Ip Og+-Ha0= ARO gli Op 2K0H1- _ 
Ezpericnlă. — 1. La soluţia verde de MnO4Ko se adaogă câteva pi- 

cături de acid acetic ori azotic; se formează imediat soluția violetă. 

IRgMnOg-t- 3SHNOg= 2MnO, + MnOgt1IENOg+-2110 
. La soluţie de MnOIS acidulată cu IIaSO4 se adaogă sol. S0p 

în apă, Coloarea dispare 

2MnOK + 3504 HI, +5S503 Ho= a504Mn + SO,Na+: 5SOTlo4+-31190, 

Reacţiile permanganatului se fac cu schimbări de coloare. De aceia 

în chimie soluţiei de permanganat i se spune de multe ori soluţie de 

Cameleon. Da “ 

Cromul, Cr 
2 

-Intălninu următoarele” minerale de Crom: Crocoisa sau Cromal de | 

Plumb, CrO sP2; Jerul cromat CraOg: Teo, , 

Metalul a fost obţinut încălzind oxidul de Crom, Cra04 cu Cărbune. 

Se obține uşor încălzind CraOz cu pulbere de Aluminiu,



"La aer nu se oxidează, Este deci un metal. nobil. Punctui de- topire - 

, 
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Metalul este “întrebuințat Ja prepairarea unor fonte de crom (/erro- 

chrom) şi a oţelului cu "Crom. i - - 

In combinaţii Cromul joacă rol fie de metal, fie de me Laloid, ca și . 

Manganul. Așa avem Sulfat-de Crom (SOaCra Oxid de crom Cr20g 

alun de crom (SO4)3CrgSOlSa-21 Fe O 

“combinaţii în cari Cromul este metal - trivalent. Avem însă şi combi 

_naţii unde Cromul este metaloid hexavalent. 

Crop anhidrida cromică ; ace prismatice TOŞe ;. este: oxidant energie. . 

Turnând câteva picături de. alcool peste CrOg, alcoolul se “aprinde. 

Antridridei acesteia îi corespunde acidul cromic Cro,r lo, care n'a fost 

izolat, Cunoaştem însă cromați CrO so galben analog cu SO, 

“De asemenea - Cra02 Ia bicromat de potasiuri, de coloare. roşie. Bi- 

cromatul de potasiu are numeroase întrebuinţări.: Amesticul de Cr.O0ka 

cu TIJ50, este un oxidant preţios ; este întrebuințat în dlementele gal- 

vanice, pentru. a oxida H care vine la -polul positiv 

CFOzKRg+-SOsH3= Cra(S0g-+S0pKp-+-11130 4-30 

Num 

“Este metalul cel mai maleabil şi mai ductil. Poate îi redus în foiţi 

aşa de subţiri că trebuese 10000 din acestea ca . să dee grosimea de 

1 mm. Printr'o asemenea foiţă de aur lumina trece verzie. Dintr'un 

gram de-aur .se poate: face un fir de 3000 m. lungime. Este foarte 

rezistent la acţiuni chimice ; acizii cei, mai tari nu-l atacă Este di- 

zolvit numai. de amesticul ce acid “clorhidric şi azotic numit apa re: 

gală. Se pune 1:vol. ac. azotic conc. cu 3 vol." acid clorhidric. Acidu? 

azotic oxideuză JICI punând în libertate clor: o 

NOJH-+-3HCI=2H, 20 + XOCI+ Cl: - ! 
NOCI este clorură de nitrosil . ? . Îi 

NO ELF IICI=11,0-+ C++ NOg. 

10750 ; densitatea 19.33, coloarea galbenă. Mercurul îl dizolvă uşor dând” 

amalgamă. Amalgamele cu mai mult aur sunt solide. Unele din ele se 

găsesc în natură, 

„Aurul este atacat la aer r de soluţie de CNE şi de asemenea îl atacă 

apa de clor. Aceste proprietăţi sunt întrebuințate la extracția lui. 
De obiceiu se găseşte aurul în stare nativă în roci de quarţ; când 

acestea s'au stărâmat prin procesele de dezagregare . naturală apa a 
dus şi aurul din cle, împreună cu sfărmăturile lor, aşa încât îl găsim 

și în nisipurile provenite din ele. Sc: găseşte Aur în California, Mexic, 

Peru, Brasilia, Siberia, Australia, . Africa de sud (Transvaal), Rusia, 
Ungaria și în România, în Transilvania. In Germania se scoteau 
oarecari cantităţi din nisipurile Rinului... )



  

Când este în stare nativă, el conţine totdeauna argint, Când alia- 

jul are mai mult de 36%, argint se numeşte Blectrum a cărui 'coloare 

-variază după cantitatea de argint. Din electrum sunt vasele și obiectele 

găsite la popoarele din vechime. E . 

Tratamentul mineralului “pentru! extragerea aurului din e], variază 

după loc, forma, în care se găsește aurul 

(dacă este nativ ori în combinaţii), ete. . 

Bucăţi mari de aur, numite pepile, se : 

găsesc rar. Se citează bucăţi de 87 kgr, 

74, 68, 51 şi 30 kgr. In genere se găsesc 

"numai granule mici. In “Transilvania îl 

săsim combinat cu 'Pelurul la “Băița, 

Rrid, Roşia; în nisipuri se găseşte la 

noi în râurile Bistriţa, Buzău, Olt ]Ex- > 

ploatări de aur avem în Homânia în 7 

patru regiuni : 1. muniii apuseni (Brad, 

Zlatna, Roşiă:,..) ; 2. regiunea Baia mare, 

„jud, Satu-Mare; 3. „In “Vâlcea şi «1. 

Banat. | ” a 

Trei sunt operaţiile principale între- 

buinţate în extrageri :' 1. Spălarea, 2. 
“ Dizolvirea Ia der în soluţii de cianură de 

potasiu ; 3, Dizolvirea prin clor.. In 

“Transvaal se întrebuinţează „ toate 

" acestea. A 

“Spălarea se -fuce de" multe ori 

(California), punând mineralul pe site | 

şi lăsând să curgă apa, pe când sitele sunt mişcate. 

_4ele mici de aur şi nisip. Ele sunt reţinute pe pânze, puse sub site. 

De multe ori nisipul aurifer astfel obţinut este lăsat să se usuce; prin 

suflare de aer nisipul este îndepărtat ș sivămâne aurul. Operația se opre- » 

Alte ori este nevoe. de stărâmat mineralul pietros cu 

alcinat hisipurile: cu pirita. In. 

tonă. După ce sunt stărâ- 

  

  

Prin sită-trec. grăun- 

şte uncori aici. 
ajutorul Şteampurilor fig. 95, şi de e 
'Transv aal mineralele conţin 18 gr. aur la 

mate sunt conduse peste plăci de cupru amalgamate așezate înclinat. 

Aurul este amalgamat de mercur; se reţine astfel aproximativ 509 

din aurul total. Amal gama este încălzită în retorte : mercurul este dis- 

tilat, iar aurul rămâne. j RE 

Restul de mineral, trecut peste plăcile de cupru, sunt. spălate,. pe 

cât posibil de pirite,- c calcinate şi tratate cu Clor. Din clorura de aur - 

se scoate uşor, aurul prin reducători, SO gre. SOg..- 

de bijuterii, 
“ Aurul curat este - întrebuințat la facere 

în legătoriile 
-la aurit. lemnul, (poleit lemnul), marmora, 

de cărți ete. Ă 3 | a] ,
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Lectură : Se fixează aur în sticlă. Pentru a depune o pătură de aur 

pe melale se întrebuinţează mai multe procedee. — - ă 

1. Pe cale umedă. Se pun obicetele într'o bac de clorură de aur și 

Carbonat de Sodiu dizolvite în apă, încălzită la ferbere, - 

2, Se depune electrolitic aur pe obiectele puse la polul negativ, 

cel pozitiv fiind alcătuit din foi de aur. Baia constă din Soluţie de 

  

  
    

    

    

    

        
  

        
  

              
                          

  

„Fig. 95. Şteampuri. 

cianură de aur şi polasiu, Punând în- bac şi Săruri de cupru ori 
argint, se depun pe obiect aliaje. i , : 

3. Procedeul la temperatura înaltă. Suprafaţa obieclului este fre- 
cată cu amalgamă de aur şi apoi se încălzeşte la incandescenţă, pen- 
tru a alunga mercurul.. Suprafaţa metalului depus se face lucie prin 
frecare. Pentru' a face suprafaţa :nafă, se încălzește cu un amestie de 
sare, alun și azotat de potasiu. ! - , 

In timpurile noastre procedeul electrolitic a înlocuit pe celelalte. 
Aliajele. — Se adaogă aurului anai ales cupru ori argint, Cantitatea 

de aur se dă sau exprimând cantitatea de aur din 1000 părţi (Litul; 
de exemplu titlul 900. înseamuă că în 1000 gr. de aliaj sunt 900 gr. aur) 
sau în carate. Aurul curat este arătat cu 21 rarate. De obiceiu obiec- 

. , 14 18 tele dc aur sunt de 14, 18 carate, adică 37100 și 32100 părţi la sută, 

In Germania, diutr”un kgr. de aur curat se fac 279 monede de câte



10 mărci. Prin urmure preţul unui kgr..aur este de aproape 2790 mtirei. 

Mai adăogăm că o piesă de 10 mărci aur conţine 0,398 gr. Cu şi 3,581 

ar. aur, adică are o greutate de 3,982 gr. _ A E 

Proba iurului. 

De oarece este nevoe să se ştie cât aur curat este într'un aliaj, a- 

mintim în câteva cuvinte probele se se fac pentru a avea indicaţii în 

. această privinţă. | i a 
” Metoda veche, expeditivă şi destul de exactă în unele cazuri, constii 

în a trage cu aliajulo dungă pe o piatră formată din acid silicic- 

numită piatră lidiană sau. Lidită. Se trag apoi o scrie de dungi cu 

bastonaşe de aur, de compoziţie cunoscută şi se compară colorile. 

Proba aceasta se face şi la obiectele de argint. Un observator bine 

exercitat poate determina cantitatea de argint destul de exact, cu di- 

ferenţe de 0,15% ori 0,2%. In aur trebue întâi aflat, care-i metalul cu 

Care-i aliat, "Cupru ori: argint sau amândouă. Hastonaşul de 

comparaţie trebue să fic din acelaş aliaj. a 

Pentru complectarea probetor la aliajele de aur sc mai cercetează 

dungile lăsate pe piatră cu ajutorul soluţiilor de apă regală (1 gr. 

BCI, 80 gr. IINOg si 100 gr. apă. Cu picături din acest amestic se 

„atinge dunga într'o porţiune a ei. Apa regală în concentrarea de mai . 

sus, nu atacă la temperatura ordinară, aliajele cari au 75% aur sau | 

mai mult, Metoda nu dă rezultate bune cu aliajele cari au mult: aur. 

Pentru aliajele de titlul 583, din cari se fac bijuteriile ctc., ea este 

estul de exactă. - 7 : _ 

Din combinaţiile aurului cităm: suboxidul de Aur, „440 şi proto- 

clorura de Aur, su CI în cari metalul este monovalent. Apoi . oxidul 

Aug 0g şi Trielorura AUC în cari metalul este trivalent. - ” 

- Platină PI 

  

Metalul a fost descoperit în nisipul unor râuri din 

America de sud. In Europa fu cunoscut - prin 1741. 

„Metalul alb cenușiu fu numit platina; diminutiv spaniol 

din plata (argint). Minerale de Platină fură descopente 

apoi în Urali, Borneo. Are densitatea 21,48; se topeşte 

la 17809, temperatură  obțnută prin ardere de FHhdrogen 

- în Oxigen. Este maleabilă şi ductilă. Bucăţile de platină 

încălzite puternic (la alb), se lipesc: când sunt. bătute 

(ca şi ferul).. Aerul nu are. acţiune asupra platinei, de 

asemenea nici acizii. Este dizolv:tă de apa regală. 
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"Are numeroase întrebuințări. In special se: fac du 
platină obiecte întrebuințate în laborator: creusete, 
capsule, foi, fire, balonaşe. In industrie se întrebuinţează 
vase de platină pentru concentrarea acidului sulfuric. In 
elecirotechnică este mult întrebuințată la facerea de 
electrozi, pentru electrolize. 
"După felul cum este: preparată se arată sub diferite 

aspecte. Așa avem Platină” cu aspect burelos, burete, de! 
platină. Alte ori, 0 avem fin divizată numită negru de 
platină. 

De multe ori avem platină fin divizătă pe fibrele de 
- asbest, formând asbestul. plalinat, sau în porii petrei 
ponce, piatră ponce platinată. Buretele de platină, negrul 

„de platină, asbestul platinat şi piatra ponce. > platinată 
au numeroase întrebumțări.. 

Ji xperienţă. Peste. fitilul unei i Tămpi cu spirt în care: am pus alcoo 
amestecat cu cter (în volume egale) se pune un fir de platină în spi- 
rală. fig. 96 Se aprinde lampa şi când îirul este incandescent, se stinge 
flacăra fără a 'răci firul. Vaporii. de alcool şi eter continuă a se urca sk 
ard numai la - suprafaţa firului roș de platină, fără ca să se aprindă 

lampa din nou. In acest caz “platina favorizează arderea, 
prin oxigenul ce-l condensează, fără ca ca să ice parte la 

It reacţie. Dacă în lichid s* au pus esențe, ele se răspândesc 
FI în cameră. (Lampa incandescentă Davy).Experienţa se 

îj „Poate face şi sub forma următoare. Intr'un pahar se 
pune ceva eter ori alcool metilic. Se 'suspendă o spirală 
de platină încălzită, la ros într'o flacără. „Firul continuă 
a rămâne. roş, prin faptul, că la suprafaţa lui ard vapo- 

rii. Avem. lampă fără flacără, 1 
Dacă în hidrogenul care iesi dintr? un tub subțiat introducem US. 

best platina, hidrogenul :se aprinde, Pe baza acestei “experienţe s'a 
construit aprinzătoare pentru lămpile cu gaz aerian. Inainte de des- 
coperirea chibriturilor, se întrebuința aprinzătoarea . lui Dobereiner, 
unde un curent de hidrogen lovea platină burelcasă şi se aprindca. Pla- 
“tina fin divizată, poroasă, piatra ponce "platinată sunt catalizatori. 

Asbestul platinat lucrează calalitic la combitiarea gazului S0: cu 
oxigenul, pentru a da SO, trioxid de suli, ori anhidridă sulfurică,. A | ceastă reacţie constitue baza pentru fabricarea acidului sulfuric prin procedeul contactului (fabrica din Câmpina. .), 

  

    
- Fig, 96 
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“Trebue menţionată încă o combinaţie, care joacă mare rol în radia- 

-_scopie, deci în medicină. Combinația PICI, este clorura platinoasă, cu Pt 

bivalentă. Din-ea avent PtCIAISg, eloroplatinit de potasiu (clorură pla- 

tinoasă cu clorură de I3.). Exact la îcl avem combinaţia Pt(CN) Ba, 

care este numită Kalium platino cianură. Pusă pe un carton, ea de- 

vine luminoasă, când este lovită de razele N. Cartonul cu cianura de 

platină şi Bariu se numeşte ecran fluorescent. 

- > 

Sistemul. periodie al elementelor. 

Lectură : Nevoca de a face clasificări după asemănări s'a simţit în 

“stiinţile naturale, (în botanică, zoologie) îndată ce studiul sa întins 

la un mare număr de plante şi animale. Nevoia de a stabili ase- 

mănări între elemente şi a clasifica în grupe elemente cu proprietăţi 

“asemănătoare s*a simţit și în Chimie. Dumas, ţinând samă de combi- 

naţiile metaloizilor cu Hidrogenul, a putut forma: grupe după valență, 

aşa cum le-am studiat şi noi până acum. Un sistem de clasificare 

după valență a încercat şi Frankland în : 1852, Alăturea de aceste în- 

“cercări, s "au făcut altele, cari stabileau relaţii între ponderile atomice 

ale elementelor asemănătoare... Dăbereiner considera grupe de câte 3 

elemente, numite Triade, şi arată că între.- ponderile atomice apar 

Diferenţă e , 

Br 80 d Sr 88 9 

I: 127 17,0 Ba 187 

In aceste grupe vedem că pondul atomic al elementului de le mij- 

loc este aproapial de media ariimelică a ponderilor alomice a elemen- 

telor exireme. . 

arat 
= 81,.pondul atomic al Br este 80 

  

4 : , 

ta se 5 (pe când ponâul atomic al Sr este 88. A 

2 

“Tabloul urmiitor arată alte remitarităţi, relativ la un număr mai 

mare de elemente.



  Pond atome "| .D | rond utomie | D | iond atomic D 
  E 19,0 O 16 LE 7:03 
CI 35.46 [015| ss  aoo6 [16-06 | x “203 [16-02 Br 79.96 [451| se azot [47-03 1 -gouzs: ÎI6-10 112685 [1659] re vro [17901 ue sup [16:25 

Cs 133,00 [17:00 

My 0 
Ca 40,00 161 

| 47,60 
Sr 87.60 |. 

= Îaouao 
Ba 137.40 _ -     

Se vede că diferenţele D între ponderile . atomice ale “elementelor 
așezate după valență sunt în jurul numerilor 16 şi 48, 

Asta înseamnă că trebue să existe relaţiuni între proprietățile ele-. 
mentelor şi ponderile lor atomice. In 1865 - Newlands făcu o altă 
constatare. El așează “elementele, cunoscute atunci, după mărimea 
pondului atomic, astfel: , ÎN 

„HLi BeB C N O FE. Na Mg A? 
1 7 9 11 12 14 16 19 23 24,8 27 
12 3 4 5 678 o 10 - 

si Ps - cu -R: Ca i 
28.3. 81 32 35,16 3915 40 
11 12 13 14 15 16 . 

Sub fiecare element este pus pondaul atomic rotunzit. Lăsând Ha 
o parte, am notat cu numere 1, 2,3, pe celelalte elemente, așa cum vin ele în şir. Se constată cii după fiecare şapte elerente, vine al optuleu 

„Care are aceleași proprietăţi chimice, ca cel cu şeapte numere mai îna- 
inte : elementele cu numerile 1 (Li), S(Na) 15(1K). sunt metale monova- lente ; apoi Ă - Ia . 

2 (Be), 9 (Mg), 16 (Ca) sunt bivalente ete.. Negularitatea aceasta fu numită legea octavelor (Newlands 1865). Ea se vede bine în felul de a- Şezare utilizat de Chancourlois, EI înscrie elementele pe o helice dusă în jurul unui cilindru aşa ca al 8-lea element să vie sub întâiul (ie- - lice telurică); atunci pe 0 generatrice a cilindrului vin aşezate unul sub altul elementele Li, Na, IK ete, Dacă ne închipuim că disfacem cilindrul după o gen eratrice şi desfăşurăm întrun plan suprafaţa lui, helicea este trasformată în o serie de linii paralele înclinate, şi elemen- tele se giisesc înscrise aşa cum arată tabloul Pe liniile verticale (ele co- respund la diferite generatrice ale cilindrului) se găsesc: elemente ase-



"arătând că aceste proprietăţi sunt funcțiuni periodice ale p 

97 

_mănătoare din punct de vedere chimie: monovalente Li, Nae, Ro 

bivalente Be, Alg, Ca, Zn... 

  

| Fig. 96 

In 1869 Lothar Meyer arată că proprietăţile fizice sunt funcțiuni pe- 

riodice ale ponderilor atomice. El consideră volumul unui gr. alom de 

element, care se calculează împărțind pondul atcmic prin densitatea 

“ în stare solidă, scric-pe o linie orizontală elementele în ordinea poideri- 

"Jor atomice şi pe linii verticale duce volumele atomice. Obține astfel fi- 

gura următoare : a | 

  70 

sp 

seL 

nr 

39F 

PR - 

nr          0 n 

1152030 1030 50 i dă 90 H0 Po 110 110 HD 70 780 TP0 Î40 MO 100 4/0 119 233 210   

A ă Fig. 97: . | 

Linia care arată variațiile” presintă mazime (UI Na, K..) şi mi- 

nime' (C,0, Al etc..). o 

Pe ramurile scoborîtoare ale curbei şi la vârfuri avem metale, cari în 

disociaţia electrolitică sunt Cationi (elemente încărcate pozitiv sau 

electropozitive) Li, Be, Na, Mg,K, Ca. Pe ramurile scoboritoare avem ele- 

mentele electronegative (în electroliză merg la polul pozitiv, în disocia- 

ţia electrolitică sunt încărcate negativ), N,.0, E, si, P, S,CL... 

In acelaş an 1869 Mendelejejf a accentuat şi mai mult legătura dintre 

proprietăţile fizice şi chimice ale elementelor şi ponderile lor atomice, 

| 
onderilor a-



domice. “Tabela pag. 239 cuprinzând toate elementele: cunoscute acum 
(unele nu erau cunoscute la 1869) arată variaţia proprietăţilor chimice 
cu pondul atomic. In tabelă dăm şi numărul de ordine a elementelor, 
începând cu H, al cărui număr de ordine este 1: _Hidrogenul . ocupă un 
loc aparte: Proprietăţile chimice ale unui element își au exprimarea 

„dor în valența elementului. i 

Tabela este ca acea a lui Chancourtois, numai cât liniile sunt orizon-. 
tale. La fiecare clement este indicat şi pondul atomic H=i, 008, C= 
12 ete. - 

«) Variația periodică a valenţei (adică a caracterului chimic) se vede 
"dle acolo, că în linia orizontală cu elementele No. 2, 3, see 9 valența 
creşte regulat dela O (He), la 1 (Lo, II(Be), II(B) 1V(C); de aici 
valența în raport cu H scade: la III (N), II(O) şi 1 (E) Qin. contra 
cea maximă în raport cu: O continuă. să crească V(N); în linia ori- 

. 

Zontală cu clementele' de număr de ordine 10—17 7, avem o serie unde - 
se repelă proprietăţile elementelor dela numerile precedente 2—9. Avem. 
astfel în fiecare linie orizontală câte- 3 elemente (perioade miei). 

In coloane verticale avem, elemente cu valența: 

zero în coloana O? 

- Ul 
doi ,, E IL $ a. m. d. 

Valenţa în coloanele v, VI, VII variază, după cum o luăm în ra- 
- port cu II ori cu O. Numerile Y, VI, VH, dau xalenţa în raport cu Oxigenul. 

“ 
Se constată aici o regularitate : : : . : La azot avem valența 3(NHg)- şi V (Na0ş): “Tot așa „la elementele 

din coloana azotului. Suma acestor două. valenţe este 34+5=8, În coloana VI 0, s, Se, 'Te, averi valența minimă '2 „0117: SHIz. -) şi | maximă XI (50). Si aici vedem : 2+6=8 ” Acelaş er în coloâna. VII, valența 1 minină, este 1 (CM, Dr și 
„maximă 7 (CIO) şi. acum 1+7=:8 - “ 

In general. deci „pentru coloanele verticale V, VI, VII avem regula : 
Vatenţa minimă (în raport cu ED adunată cu cea maximă (în ra- 

port cu Oxigenul) dă suma &. ” 
-b) La aceleaşi. coloane : avem şi altă regularitale. Scriem combinaţiile la urm: niitoarele elemente tipice din aceste colvune : - 

a Pe SH cm. - Da POI. - SO3H,  CIOH 
POgIIa | „ SO0H, „= CLOpH - POET, CIO. 

In combinaţiile” princip | ale; numărul “aLomilor de HI “cari exista în combinaţia cu Hidrogen AL se menţine și în combinaţiile oxigenate.
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Avem PH, şi în toţi acizii fosforului din tablou avem tot 3 atomi 
de H; la S avem SH, şi În acizi câte 2 atomi de H; la HCL un atom de H şi. găsim câte unul şi în acizi. | E Azotul face excepţie : NHa NOzH, NOJH., 

Greutăţi la Clasiiieare, . - 

a) Câna Mendelejef/ a imaginat sistemul periodic de clasilicare a . elementelor ponderile atomice ale unor elemente nu erau bine cunos- ! cute. După proprietăţile lor însă Mendelejejf le-a tixat locul în Tabelă şi deci le-a indicat pondul atomic, Sistemul periodic a servit deci la 
fixarea ponderilor atomice 'la unele elemente. - , 

b) In Tabela dată de noi, am pus toate elementele cunoscute astăzi, 
» Pentru locurile dela No. 59—72 se cunosc acum elementele numite 'a pă-- 
mânturilor rari, pe cari nu le-am trecut. Când Mendelejeft a stabilit 

„tabela, locurile dela No. 21, 31 şi 32 rămăseseră libere ; elementele din 
tabela actuală Sc, Ga, Ge nu erau cunoscute. Mendelejeft a prezis 

„existenţa lor. şi le-a descris proprietăţile chimice şifisice; când ele- mentele au fost -discoperite, s'au conțirmat acele prevederi, ” 
c) In.sistem avem, 3 inversiuni : Argonil cu pond atomic 39,9 este pus înaintea K cu 39,1 ; tot aşa Co (58,97) înainte de Ni (58,68) şi Te 

- (127.5) înaînte de I (126,92). In aceste 3 cazuri vine înainte elementul „cu pond atomic mai mare. Această aşezare era indicată de proprietă 
- țile chimice ale elementelor : 'Te face parte din familia metaloizilor bi- 
valenţi O, S, se, iar lodul din familia Clorului, Mendelejejf n'a esitat 

"să le aşeze la familiile naturale, | ” - i 
“Avem astfel în aşezare inversiuni. Lucrările din ultimii 20 de ani, 

arată că aşezările acestea sunt pe deplin justificate, ținând seamă de 
No.. de ordine al elementelor. S'au găsit metode, cari permit determi- N 

- narea acestor numere. de ordine. In felul acesta s'a determinat pentru 
Te numărul de ordine 52 şi pentru 1 53 şi tot aşa numerile pentru, 
celelalte elemente. - o o 

„Clasificarea lui Afendelejejf actualmente sc păstrează, cu două ob- 
- servaţii fundamentale : N 
0) La baza aşezării elementelor se ţine seamă numai de proprietă- 
“ile chimice; : . De , 7. 

b) Se aşează alementele după numerile de ordine. Tabloul rămâne; 
numerile de ordine pentru Ar, K; Co, Ni; Te, 1 dau un sistem fără. inversiuni, | Ia 
în "timpurile noastre se cunosc vr'o 127 de. elemente cari trebuesc 

fixate -în clasificare pe 92 de locuri, .După proprietăţile lor chimice 
se constată că pe acelaş loc trebuese pus: elemente cu ponderi atomice 
deosebite, dar de proprielăți chimice identice.” Se cunosc. 3 feluri de 

P, Bogdan — Chimie cl. V.—3 E a “16 
.



Plumb ; unul de pond atomic 208, altul 206 şi plumbul obicinuit de 

„pond atomic 207,2. De oarece acestea trebue să ocupe în clasitica:e 

acelaş loc (au acelaş număr de ordine şi acelaşi proprietăţi chimice) 

au fost numite elemente isotope (isos=acelaş şi topos=loc, pe grecește). 

Cazuri de isolopie sunt mai numeroase : avem 0 serie de elemente 

"cu numărul de ordine 92 (al Uranului), altele la 91, altele la 90, 89, 

88, 86, etc. 

Studiul acestor fenomene de isotopie a condus la concluzii de cea 

mai mare importanţă pentru chimie. 

Ideile actuale cu privire lu compoziţia materiei. 

Lectură: Am văzut că pentru elemente de acelaş caracler chimic, 

cum sunt Cl, Br, I'ori Ca, Sr, Ba diferenţa între ponderile atomice, 

este 'aceiaşi circa 48. Când -la un atom de Clor se adaoge circa 45 

unităţi, obţinem atomul de Brom; dacă la acesta se adaogă încă 47 

unităţi se obţine” atomul de iod; adăogarea nu schimbă caracterul 

chimic ; asta înseamnă, că ceeace s'a adăogat represintă acelaşi lucru, 

este materie de acelaş fel. Cu modul acesta constatăm părţi de materie 

identice în atomul de Br şi de iod. Acelaş lucru când trecem dela 

-Ca la Sr şi dela Sr ia Ba. Fiindcă partea adăogată este aceiaşi de 

circa 48 unităţi, constatăm că putem admite că avem părți de aceiaşi 

materie în Br, Iod, Sr, Bă. 

Tot aşa aacă mergem în linii orizontale : adăogână la Litiu dife- 

rența 9,1—6.94 (dela Be la Litiu) trecem dela un elemente monova- 

lent la unul bivalent, caracterul chimic se schimbă cu 1. valență; tot 

aşa dela Be la B avem creştere de 1 valență, de la B la C etc, „Pentru 

că avem aceiaşi variație în proprietăţile chimice, putem scoate încheerea, 

că şi ceia ce s'a adăogat reprezintă aceiaşi materie, De aici scoatem 

încheerea generală că în atomi avem părţi de aceiaşi materie. Cu alte 

- cuvinte: 1. atomul unui element nu mai este un întreg omogen, ci 

e format din păârii; 2. părţile acestea sunt formate din aceiași :ma- 

terie, : | . 

Interpretând deci proprietăţile chimice ale elementelor, ajungem la con- 

cluzia, că la baza structurei tuturor atomilor este o materie unică. 
Studiul fenomenelor de isotopie a condus la acelaş rezultat. S'a 

„putut dovedi că în atomii de Clor obicinuit de pond atomic 35,46 
există de fapt două feluri de alomi; unii de pond atomic 35 şi alţii, 
mai puțini la număr de pond atomic 37; ei sunt isotopi; o dată | 
ce s'au amestecat fie în nebuloasa primitivă, fie mai târziu, aceste două 
feluri de atomi, având aceleaşi proprietăţi chimice, au luat parte la 
aceleași reacţii şi nu se mai pot isola, unii de alţii în cantitate aare,
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“In amestic” ei se “presintă ca un corp unitar, de pond atomic, care 
este un număr îracţionar 35,46. 

La Plumb avem acelaş lucru. Din Pb cu pond atomic 208 şi din iso- 
topul cu pond atomic 206 a rezultat plumbul obicinuit de pond atomic 
207,2, 

La mercur, şi-alte elemente s'a constatat acelaş lucru, 

" Technica modernă a permis deci să se izoleze cantităţi foarte mici 
de isotopi, unii de alţii, şi să se arate că în definitiv există un număr 

„de elemente, a căror ponderi atomice (li se spune mase atomice): 

raportate la atomul de Hidrogen sunt multipli exacți ai atomului de 

Hidrogen. IE , - 

Prin 1815 şi 1817 când, tabela ponderilor atomice nu era stabilită 

pe baze.de analize exacte, ponderile atomice cunoscute erau numere 

întregi şi atunci Prout în Anglia (1815) şi Meinecke (1817) în Germania, 

făcuseră ipoteza că toate elementele au la bază! aceiaşi materie, Hi- 

drogenul, Tabela maselor atomice a elementelor cunoscute acum ara- 

tând că aceste mase sunt numere întregi, arată că la baza compozi- 
ției atomilor trebue pusă o substanţă primordială unică. Am ajuns 

"astfel la teoria unității maleriei : atomii apar ca formaţi din părți ale 

unei substanţe primitive, Această concluzie loveşte în ideile ce le aveam 

dela Dalton, care credea că sunt mai multe, feluri de atomi şi că un 

"atom este un tot indivizibil, un întreg care nu mai este format din 

părţi, , ! . 

__ Pentru ca chestiunea să fie pe deplin clarificată trebuia să se arate 

1. că atomii se pot diviza şi 2. că părţile obţinute sunt de aceiaşi na- 

tură. „ E . e 

După descoperirea razelor X sau Roenigen în 1895, s'au făcut studii 

asupra discărcărilor electrice în tuburi cu gazuri sub presiune mică, S*a 

constatat, în cursul acelor studii, că dela catodă sunt aruncate cu re- 

pegiuni mari părticele încărcate cu electricitate negativă numite 
elecironi. S*a putut determina masa unei particule catodice. și s'a găsit 
că trebuesc 1300 electroni, pentru ca greutatea lor să fie cât a unui 
atom de Hidrogen. Dalton credea că atomul de Hidrogen este par- 
ticula cea mai mică. S'a putut dovedi că există particule, electronii, 

de 1800 ori mai mici decât atomul de Hidrogen. . 
Imediat după Roentgen, în Franţa Becguerel a discoperit (1896) că 

Uraniul şi mineralele de Uran trimet raze analoage cu razele X ; feno- 
menul fu studiat şi de soţii Pierre şi aarya Curie (poloneză de ori- 
gină, născută Sklodow:ka). Trimeterea de raze de către Uran fu numită 
radioactiritate, Intensitatea razelor trimese, radioactiviţatea, este pro- 
porțională cu cantitatea de Uran, . 

,
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Intre compușii de Uran, pe cari ei au încercat să-i studieze, cra şi 
un mineral dela Ioachimsthal Gin Boemia, numit | Pechblendă. Ei au 
constatat că Pechblenda nu se supune legei radioactivităţii - relativă 

„la Uran, căci are o radioactivitate de 4' ori mai mare, decât cea cal- , 
culată, pe baza legei, din cantitatea de Uran. Ei au făcut ipoteza 
că” în Pechblendă trebue să existe un element mult mai radioactiv 
decât Uraniul. Cercetările au arătat că ipoteza era dreaptă, căci au | 
putut izola din Pechblendă un element nou de un milion de ori mai radioasliv, decât Uraniul. D-na Curie a isolat acest element, a arătat 
că este bivalent, că are pondul atomic 226 ; elementul fu numit Radium, . 

Ra. Există: RAC, RaBr= (Clorură şi bromură de Radium). | "Radium şi combinaţiile lui luminează slab la întuneric, fac bun 
conducător aerul din jurul lor, au totdeauna o temperatură mai mare 
decât mediul înconjurător ; dizolvit în apă, o discompune, dând can- tităţi mici de Midrogen şi Oxigen. . o a 

O singură interpretare s'a putut da fenomenelor de radioactivitate: | ele provin dela atomii de U şi Ra;. atomii acestor. elemente sufăr schimbări, şi o dată cu acestea trimet raze, - . 
„Natura acestor raze fu clarificată de un vestit jizician Rutherjerd, 

care punând într'un vas mic ae plumb preparate de Radium şi expu-” nându-le, la acţiunea unui magnet puternic (un clectromagnet), a con- statat că radiaţia trimisă de preparat se disface în trei feluri de raze- pe cari le-a numit g, B, şi q. 
| Cercetările au arătat că razele & sunt formate din părticele încărcate pozitin şi că fiecare particulă este de 4 ori mai grea decât un atom 
de Hidrogen. Atomii de Ie sunt şi ei de 4 ori mai grei decât atomul de H. Atunci o particulă apare ca un atom de-Ie încărcat pozitiv, Adică cum ar.fi un ion de Ca. Ar fi deci posibil din particule & ca: să se ohţie He. Acest lucria Pa şi constatat Rutherford. Razele Bsunt for- 
mate din electroni, adică identice cu particulele din razele catodice; 
ele sunt aruncate din atomii radioactivi cu repegiuni enorm de mari, (30.000 tm (sec), a zecea parte din repegiunea' luminei (300.000: km (sec). Razele % sunt identice cu sazele RX. 

Yenomenele ae: Radioactivitate arată că unii atomi se discompun brusc (se întrebuinţează cuvântul dezayregare) şi că trimet ioni de Ile (particule 2) şi elecironi. La U, Rd ete.., această dezagregere este na- turală. Existenţa ci dovedeşte deci că alomii elementelor radiouclive sunt sisleme formate din părţi mai mici. 
Părţile pe cari ei le trimet . sunt totdeauna particule « şi $ sau separat numai &, ori numai f. Razele Y, ca şi cele Roentgen, ca. si cele de lumină constau din unde, cari se propagă prin mediul încone. jurător și nu sunț deviațe de magneţ, '
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Pentru a afta structura atomilor substanţelor neradioactive, N, Aur 

ctc., Rutherford i-u bombarda! cu particule &. Acestea au o mare energic, 

- Bombardând azotul cu particule &, Rutherford a constatat că din a- 

tomul de azot se pun în liberate ioni de. i 

„HI. Avem acum o dezagregare artificială. 

Pe de altă parte, fotografiind drumul 

razelor & când: „ele se mişcă” prin diferite | 

medii, a putut” constata că aceste raze 

sunt deviate uneori brusc. In , punctul 

unde are loc ueviarea, trebue să: fie cle- 

tricitate positivă. Devieri de acestea au 

„loc și când razele trec prin foiţe de 

metal. | . 

Pentru explicarea tuturor acestor feno- 

mene Rutherford a admis că un atom este 

format dintr'un nucleu pozitiv şi că în 

jurul lui se mişcă, electroni, aşa cum se - 

mişcă planetele în jurul soarelui. Intre: - 

nucleu ci elecironi distanţa este enorm de mare. “Dacă ne-am închipuiun 

atom de JI cât pământul, nucleul lui, în centrul pământului, ar ocubă 

volumul unei sfere.de 12 cm. diametru; diametrul unui. electron ar 

fi de 250 m. şi distanţa dintre nucleu şi. electron ar fi de 3200 Km. 

- Cea mai mare parte din atom este deci vid şi prin acest vid poate 

străbate.uşor o particulă a. Dar dacă ea în mişcarea ci, ar veni în di- 

recţia nucleului, atunci ar fi deviată. - 

Teoria lui Rutherford a fost, dezvoltată de Bohr. In. nucicele dife- 

"riţilor. atomi avem cantităţi de electricitate positivă liberă diferită, 

Nu numai materia este formată din atomi, dar şi electricitatea : există 

„atomi de electricitate positivă (pozitroni) şi atomi de electricitate ne: 

sativă, - . 

- În nucleele atomilor avem şi pozitroni şi electroni. Numărul acestora 

„poate să fie foarte mare. Pentru ca nucleul să rămână posiliv, trebue 

ca numărul pozitronilor din nucleu să fie mai mare decât al clectro- 

„ nilor. Când numărul pozitronilor întrece cu 1 pe acel al 

electronilor, avem elementul cu numărul de ordine 1; în genere nu- 

mărul pozitronilor liberi din nucleu este egai cu numărul de ordine al 

elementului în clasificarea lui Mendelejeff. Ipoteza Rutherford- Bohr 

” explică numeroase fenomene. . , 

„. Atomii deci sunt sisteme complicate ; în interiorul lor există o bună 

parte vid. La baza structurei atomilor, deci a materici, avem un singur 

component eleciricitateu, sub forma atomilor de electricitate. Existenţa 

electronilor a fost dovedită de acum vr'o 40 de ani; acea a pozitro- 

nilor de-abea de doi ani. M'am servit de expresia poziiron pentru a 

      

 



246 
S 

face să se înţeleagă mai uşor structura atomilor. De fapt în momentul 
actual nu se ştie în ce fel contribue pozitronii la formarea nucleelor. 

Uraniul, Radiul, Emanaţia, Poloniul etc... sunt elemente radioactive 
naturale. In cursul ultimilor doi, ani s'a putut face o nouă constatare : 
bombardarea cu particule & (sau şi'altele) a unor atomi, dă naştere la 
elemente radioactive necunoscute până acum, a căror masă şi durată 
a putut fi stabitită. Ele sunt elemente radioactive arlificiule. Se deschide 
astiel un nou capitol în ştiinţă, (A se vedea articolul D-nei Joliot-Curie 
din Journal de chimie physique pe 1935). | 

In definitiv materia este discontinuă şi formată din o singură sute 
stanță, electricitatea. | ”
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