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I. COMPOZIŢIA SUBSTANŢELOR ORGANICE 

Experienţe. — 1. Incălzim la roş, în tubuşoare în- 

chise la un capăt, diferite substanţe cari se găsesc în 

animale ori plante. Incălzim de exemplu, tărâțe de lemn, 

zahăr, amidon, pene de pasări, bucățele de albuş de 

ou răscopt. Vom constata că rămâne un rest de cărbune 

în tubușor. 
2. Punem un bastonaș de lemn, în acid sulturic con- 

centrat. Se carbonizează. 

  

  

Fig. 1. 

Lemnul se carbonizează și când îl ţinem într'o flacără. 

3. In prubeta orizontală fig. 1 se pun 2 gr. de pul- 

bere de zahăr ori amidon şi 10 gr. Cu O uscat. Prubeta 

este făcută din sticlă greu fuzibilă. Substanțele gazoase . 

rezultate sunt trecute prin un tub în formă de U răcit 

cu apă şi prin apă de var pusă în prubeta verticală dela 

capăt. Se constată că în tubul U răcit se condensează 

apă, iar apa de var este tulburată. Substanţa a fost 

arsă de O din oxidul de cupru; Hidrogenul din ea a dat: 

naștere la apă, iar C la CO:.



Prin aceste experienţe am arătat că substanţele în- 
călzite cu Cu 0 aveau C și H. Se zice că am făcut ana- 
liza calitativă a acestor substanţe în ce priveşte C şi H. 

Se poate cerceta dacă o substanţă are CI, S, N etc. 
Se constată astfel că toate substanţele organice au Carbon. 

Bucata de cetire. — Până prin 1929 se cunoşteau vr'o 200.000 de 
combinaţii de-ale Carbonului şi numai vr'o 25.000 de combinaţii ale 
tuturor cslorlalte elemente luate la un loc: Unele din combinaţiile 
Carbonului având legături cu regnul mineral, cu materia neînsuflețită, 
se studiază în chimia minerală ; aşa oxidul de Carbon, anhidrida car- 
bonică, carbonaţii, sulfura de Carbon ete. Numărul lor este foarte re- 
strâns, în comparaţie cu numărul total al combinațiilor Carbonului. 
Această împrejurare justitică studierea “combinațiilor Carbonului într: 
Chimie aparte. pe care unii o şi. numesc Chimia combinațiilor  Car- 
bonului. ! 

Sunt şi alte motive cari au făcut pe Chimişti să grupeze întrun studiu 
deosebit combinaţiile Carbonului. In adevăr reacţiile în Chimia mi- 
nerală se făceau uşor, uneori chiar cu violenţă : trecând o scântee eiece 
trică printr'un amestic de 2 vol. hidrogen şi 1 volum de oxigen, ori 
prin volume egale de H şi Cl combinarea se face cu explozie. Tot 
aşa dacă apropiem de aceste amesticuri o flacără. Cu asbest platinat 
introdus în amesticul de Hidrogen și Oxigen avem combinare cu ex- 
plozie, iar amesticul de H şi CI expus la lumina solară ori la cea de 
Magneziu care arde -dă HCI cu detonație violentă. Turnând pulbere 
de As, Sb ori Bi în Clor, corpurile acestea se combină cu Clorul cu 
dezvoltare de lumină. O soluţie de: NOgzAg în apă tratată cu o. so- 
luţie de CINa dă imediat precipitat de ClAg. Din dezvoltările ce ur- 
mează vom vedea că de multe ori trebue să încălzim unele comb. ale 
Carbonului ore întregi ori chiar zile, ca să putem obţine cantităţi apre= ciabile de corpuri rezultate din reacţie. Combinaţiile Carbonului arată 
rezistență mai mare la reacții, sunt mai inerte. 

Tot aşa substanţele anorganice rezistă la căldură şi la influenţe fi- zice mai mult decât cele ale Carbonului. 
In 1675 un chimist francez N. Lemery a publicat cartea întitulată 

Cours de Chimie. EI întâiaşi dată a făcuţ deosebire între substanțele minerale şi cele extrase din organele plantelor şi animalelor. Aceste din urmă fură numite substanțe organice. Mul 
numai substanţele minerale pot fi preparate de oameni din alte cor- puri minerale şi că substanțele organice se 
mele animale sau vegetale în procesele y 
teri misterioase, 

tă vreme s'a crezut că 

produc numai în organis- 
itale sub inlluenţa unei pu- careia i s'a dat numele de puiere vitală (vis vitalis),



Multă vreme substanţele organice fură studiate într'o chimie aparte 

numită Chimia organică ; se credea că omul nu poate prepara com- 

binaţii organice pe cale artificială, adică în afară de organismul animal 

sau vegetal. 

In 1828 Woehler a reuşit să prepare o substanţă organică, Urea, 

din una anorganică din isocianat de amoniu. 

La 1856 Berthelot prepară formiatul de K trecând CO peste KOH 

încălzit ; tot Berihelot a reușit să prepare o altă substanţă organică, 

acetilenul din C şi H sub influenţa arcului voltaic, produs între doi 

electrozi de Carbune, într'o atmosferă de II. 

Din acest moment a trebuit să fie înlăturată credința în puterea vi- 

tală şi s'a putut constata că substanțele organice, în reacţiile lor, se 

supun aceloraşi legi ca şi cele minerale ori anorganice. 

Totuşi şi în puterea tradiţiei şi din cauza marelui număr de sub- 

stanţe organice, chimiștii au continuat să studieze deosebit corpurile 

organice în Chimia organică. Cu timpul s'a putut constata că toate 

substanțele organice au Carbon. De aceia s'a păstrat numele de Chimie 

organică pentru Chimia combinațiilor carbonului. | 

Dacă la început s'au cunoscut numai combinații de Carbon extrase 

din plante și animale, astăzi constatăm că din cele aprox. 200.000 de 

corpuri organice cunoscute, cele mai multe sunt preparate în labora- 

toare. Enorma majoritate deci a combinațiilor organice nu-şi au ori- 

gina în plante şi animale. De aici se vede marea însemnătate a lucră- 

rilor de laborator, unde se prepară şi se studiază substanţele şi li se 

fixează şi aplicaţiile. Uzine de producte chimice, minerale ori organice, 

fără laboratoare nu se pot concepe.. 

"Chimia organică este deci chimia combinațiilor Carbonului. 

II. ANALIZA SUBSTANŢELOR ORGANICE 

Această analiză are un îndoit scop: 

1) de a hotărî dacă o substanță este ori nu o combi- 

nație a Carbonului. În acest scop se face o analiză ca- 
litativă, încălzind substanţa pulberizată cu oxid de Cu- 
pru şi conducând gazul rezultat prin apă de var. Dacă 
substanța are Carbon, acesta cu oxigenul oxidului dă 

naștere la bioxid de Carbon, care tulbură apa de var. 
De multe ori nici nu este nevoe de această probă. 

Unele substanţe orangice arzând depun cărbune pe o 

placă de porţelană ; la altele flacăra fumegă. Unele prin



încălzire se carbonizează ; altele se carbonizează când 

sunt tratate cu acid sulfuric conc. Unele încălzite cu 
acid sulfuric conc. dau CO altele CO,, altele (cum este 
acidul oxalic) dau la încălzire cu SO,H, conc. atât CO 
cât şi CO,. Există metode cari permit să se facă ana- 
liza calitativă a azotului, clorului, ete. 

2) Analiză cantitativă. Aceasta are de scop de a de- 
termina cât C, cât H,N etc. se găsesc în 100 gr. de sub- 
stanţă. In acest scop substanţa organică este cântărită 
şi arsă; bioxidul de Carbon rezultat este prins în tu- 
buri eântărite, cari conţin substanţe ce pot absorbi CO,, 
cum ar fi soluție de NaOH, KOH, etc. In ardere EH trece 
în apă care este prinsă în tuburi pline cu substanţe, 
cari absorb vaporii de apă. După operaţie (care se nu- 
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Fig. 2. 

mește combustiune), cântărind din nou tuburile aflăm 
cantitatea de CO, și de apă și deci cantităţile de C şi 
H cuprinse în 100 gr. de substanţă. Avem astfel com- 
poziţia procentică în C şi H. Prin o altă operaţie se 
determină și cantitatea de N, dacă acest element se să- 
seşte în substanța organică. In genere de determină 
cantităţile diferitelor elemente cuprinse în 100 gr. de 
substanță organică. Oxigenul se determină prin diferență. 

Rezultatele obţinute servesc la aflarea formulei em- 
pirice. 

Formule. 

Un exemplu numeric va arăta mai bine modul cum 
se conduce calculul. 

Sa găsit că 100 gr. de substanță organică cuprind



52,18 C 
13,04 H 

65,22 

Analiza calitativă a arătat că în această substanță 
nu avem nici N, nici CI, S, P, ete. | 

Diferenţa 100 —65,22 = 34.78 reprezintă Oxigenul. 
Compoziţia procentuală a substanţei este deci 

52,18% C, 13,04% H şi 65,22% O 

Impărţim aceste cantități prin pondul atomice res- 

pectiv ; obținem c 518: 19— 4.35 
H 13,04: 1—13,04 

O 34,78 : 16= 2,17 

Numerile obţinute reprezintă gr. atomi; în 100 gr. 
substanță avem 4,35 gr. atomi de C, 13,04 gr. atomi 
de H şi 2,17 gr. atomi de O. (Vezi P. Bogdan, Chimia 
anorganică pentru Cl. V pag. 81). 

Observaţie. — In chimie se arată că într'o molecută gr. ori un gr, 

atom al unui corp simplu avem câte 61 X 1022==N molecule ori atomi, 

N fiind numărul lui Avogadro. 

Să considerăm în adevăr un gr. atom al unui corp A, adică Agr; 

de asemenea un gr. atom al altui corp B, adică Bgr. 

Dacă greutăţile atomilor sunt a şi b avem 

A=Na şi B=N,b. 

Raportul lor este



a 
Dar a = pondul atomic al elementului A=A NE 

b 
Şi n = » = » » B=B 

A N A 
Atunci — 

B N, B 

Ceiace arată N=N,. Luând câte un gr. atom din diferitele elemente, 

avem în aceste cantităţi acelaş număr de atomi. Considerând o mo- 

leculă gr. M a unui corp, a cărui moleculă are greutatea m avem 

M=Nam,. 

“Ținând samă de A=Na , 

| m 

MN N H 
avem a NL 

A N a N a 

H 

m . 
Dar Hi =M= pondul molecular considerat 

a | | 
3 = A = pondul atomic; 

atunci M == Na M 
A N A 

conduce la N=N. 

Considerând o moleculă gr. a unui corp compus şi un gr. atom al unui corp simplu, avem în toate aceste cantităţi acelaş număr de par- 
ticule elementare, adică N molecude, N atomi. Determinările expe- 
rimentale au arătat că N=62 x 1022 ; 

Acest număr poartă numele de numărul lui Avogadro; noi îl vom 
arăta prin N. 

Formula minimală. — Ţinând samă şi ae datele numerice arătate 
„mai sus, în 100 gr. substanţă avem atunci 

4,35 N atomi de Carbon 
13,04 N » >» Hidrogen 
2,17 N FR >» Oxigen, 

lie N, numărul de molecule cuprinse în 100 gr.; împărțind nume-



merile de mai sus prin N, obţinem numărul de atomi. de GH,O dinir'e 

moleculă. In molecula corpului compus avem deci 

N 
4,35 — atomi de Carbon 

Na 
N > 

ai SAI PR >» Hidrogen 

N : 
2,17 N, PE >» Oxigen. 

N 
Prin împărţirea numerilor de mai 'sus prin cel mai mic 217 obţinem 

1 

4,35 —— 
135 

i 217 
217 —— 

1 

13,04— 
1 13,04 

şi el a =6 
N 2417 

217-— 
Na 

cari arată că numărul atomilor de C este de două ori mai mare decât 

al atomilor de Oxigen; de asemenea avem în moleculă de şase ori 

mai mulți atomi de H decât de Oxigen. Dar molecula trebuind să 

aibă cel puţin un atom de O, avem ca formulă 

CFO 

Această formulă se numeşte minimală. 

Am putea atribui corpului şi formulele 

C4H120a 

CgHas03 

etc., formule multiple, căci şi în acestea avem tot de două ori mai 

mulţi atomi de C decât de O, şi de 6 ori mai mulţi atomi de H decât 

de O. 

Din dezvoltările de mai sus se vede, că dacă cunoaștem 

numerele de gr. alomi de fiecare corp simplu, cuprinse 

în 100 gr. de substanţă, împărțind prin numărul mai 

mic (2,17 al Oxigenului), câturile căpătate reprezintă
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numărul relativ al atomilor în moleculă, adică câţi atomi 
de C şi de H avem faţă de numărul atomilor de Oxigen 

îi = 2 = Numărul relativ qe atomi de C faţă de O 

E = 6 = numărul relativ al atomilor de H faţă de 0. 

Se vede deci că analiza chimică dă: 
1) cantităţile de elemente în 100 gr. substanță. 
2) Numărul de gr. atomi de fiecare element, prin 

împărţirea cu pondul atomic respectiv. 
3) Numărul relativ de atomi prin împărțire cu numărul cel mai mic de gr. atomi. Pentru o substanţă se obţine o formulă minimală dar în acord cu datele analitice poate îi și o formulă dublă, triplă, etc. Alegerea între aceste formule posibile se face prin determinarea pon- dului molecular prin metodele expuse în cartea de Cl. V la pag. 73—85. 
In cazul corpului nostru densitatea de vapori con- duce la un pond molecular aproape de 46. 
Formula C,H1,0 corespunde exact pondului mole- 

cular 46 2x 12.+6 +16=—46 
Se fixează deci pentru corpul nostru formula C.H,0O. Asemenea formule se numesc formule empirice. De acestea ne-am servit în Chimia minerală : SO,H,, ClO,IK. In cele ce urmează vom considera în prima linie câteva grupe de combinaţii organice cunoscute, cum sunt hi- drocarburele, alcoolele, acizii etc. 

III. HIDROCARBURI 

5 
C și H. Dăm mai la vale o listă a unora din aceste hi- drocarburi, aşezându-le în ordinea numărului atomilor de Carbon din moleculă. 

Sub acest nume se înţeleg combinaţii formate din



11 

  

  

      

Punct de topire | Punct de ferbere 

grade centi- grade centi- 

grade grade 

CH, Metan ...... | —186 — 165 
CoHg Etan .. cc... | —172 — 93 

Colis Propan ..... . — 45 

CAF Butane ; se cunosc două, numite : 

Butan normal . . . . -] —135 + 1 

Isobutan .. .. . . | — — 17 

CsHo Pentane : 

Pentan normal . ea | —131 + 38 

Dimethyletil metan, ori 2 Metil butan . .|] — + 30 

Tetrametil metan . . . . . . .. | — + 10 

CgHaq Hexan ; [ae — 94 + 71 (norm.) 

CHg Heptan . . . . . | — 97 98,4 n. 

CgHag Octan ... . | — 56 125,5 n, 

CugHaa Hexadecan . . . . . . . . . .] + 20 287 : 

CooHoo Hexacontan . . .. ..... 102 — 

Formula lor generală este C, Han +a   
  

Din tabelă se vede că Metanui, Etanul, Propanul şi Butanul sânt 

gazoase la temperatura ordinară. Pentanul, Hexanul, sânt lichide, 

Incepând cu C„4Hag, fetradecanul, hidrocarburele sânt solide. 

Din formulele de mai sus se vede că diferenţa între 
formulele a doi termeni consecutivi este CH,. Vom vedea 

că există şi alte serii de combinaţii organice unde între 

formulele a doi termini consecutivi există diferența CH,. 
Asemenea serii se numesc serii homoloage. 

Hidrocarburele din seria C, Hu sunt în genere 

stabile. Ele sunt rezistente la reactivi chimici, de aceia 

li s'a dat numele de parafine, dela parum afținis, adică 

cu slabă afinitate chimică. In special trebue să amintim 

că în comerţ se găseşte un amestic de hidrocarburi cu 

număr mare de atomi de carbon,, numit parafină ; corpul 

acesta este solid. 

Comparând numărul hidrocarburilor din seria C„Hoyto cu combi- 

naţiile pe cari le cunoştem la celelalte elemente cu [H facem urmă-



le 

toarea constatare. Pe când multe elemente dau cu H numai câte o 
combinaţie (HCI, HBr, etc.), sau două (H30, H20p...), putine dintre 
dânsele dau cu H mai mult de două combinaţii, cum sunt N, P,R, 
Si etc.; în orice caz numărul combinațiilor acestora este mic. La CG, 
din contra el este extraordinar de mare. 

Se explică acest fapt în primul loc: 
1) pe baza tetravalenţei atomilor de Carbon, 
2) pe proprietatea ce o au aceşti atomi de a-şi satisface valențe, 

între dânşii, dând naştere la lanțuri, ori catene, de atomi de Carbon. 
In formulele, cari urmează, arătăm prin liniuţe cum se satisfac 

valenţele între atomii de Carbon şi între aceşti atomi şi H. 

H AH HHH 
-I |! Li 

H-—C-H H-—C—C—H H-—C-—C-—C-H 
| Il PL 
H HH HHH 

Metan Etan Propan 

. Se mai scriu aceste formule şi astfel: 

CH, CH3— CHy CH3— CHp— CH, 
Metan etan propan 

In formulele de mai sus apar grupele: CH, numită 
metil, CH, (metilen). Grupa metilică CH3, se găsește 
nu numai în hidrocarburele de mai sus, ci și în mole- 
culele altor substanţe organice ; ea joacă rolul unui. corp 
monovalent; grupa metilenică —CH2— apare ca un corp 
bivalent. Grupele acestea se numesc radicali. Avem 
radicalul metil CH,, radicalul metilen CH.—. 
Numirea de radical şe dă şi altor grupe, obţinute 

dintr'o hidrocarbură prin îndepărtarea unui atom de 
H; avem astiel 

—CH, metil, din CH, metan 
—CH; etil, >> OCaH6 etan 
—C3H, propil, C3H; propan 

Numele radicalului se obţine schimbând terminația 
an a hidrocarburei, în il. De oarece aceşti radicali apar 
în structura alcoolelor, ei se mai numesc și radicali al-
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coolici ori alkili (alchili). Ii vom indica de multe ori -cu 
R, R, Ri, ete. 

Considerând cele trei hidrocarburi de mai sus “UȘor 
putem fixa o regulă pentru derivarea unui termin din 
altul. Substituind într'o hidrocarbură radicalul CH, în 
locul unui atom de H, se obţine hidrocarbură următoare 

Din CH, metan, obţinem CH;—CH, etan, C.He. 
din CH, etan E C2H3.CH, propan, CH. 

Mai putem scri 

Din CH,—CH, prin substituire de H cu CH; obţinem 
CH3—CH3—CH, propanul, C.HCH, 

In formule putem scri radicalul etil sau CH, sau 
CH3—CH—. : 

Formulele CH, CH, etc. sunt formulele empirice. 
Ele au fost obţinute pe baza analizei chimice şi a deter- 
minării pondului molecular. 

Formulele  CH;—CH,  CH,—CH,—CH, 

se numesc formule structurale. De multe ori în loc de 

liniuţă se pune un punct în aceste formule CH,.CH,. 

Dela propan substituirea conduce la 

CHa. CH3. CHa. CHa Butan normal (ferbe +10) ' 

CHg— CH — CHa isobutân sau trimetil 
| 

CHa . metan (punct ferbere — 170) 

Putem avea următoarele formule structurale pentru pentane Co. 

CHg. CH3. CHa. CH3. CH  pentan normal (pet. ferb, + 380) 

/CHa , . 

CHa— CHa—CH Dimetil etil metan (pct. ferb. +300) 
NCHg 

CH3. 
| 

CHg— C— CH3, C(CHa), tetrametil metan (pet. f, + 100), 

| 
CHa | , , 

In felul acesta se prevăd mai multe Hexane, Heptane, Octane etc,, 

în bună parie cunoscute,
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Din formulele de mai sus constatăm : 
1. Că în formulele structurale ale hidrocarburilor apar 

3 grupe: CH, metil; CH>=grupa metilenică şi CH= 
grupa metinică. 

2. Că există mai multe corpuri cu aceiași formulă 
empirică : două butane C,H,p, trei pentane—C,H,,, etc. 
Ele au puncte de ferbere deosebite. Fenomenul acesta 
de a avea pentru aceiaşi formulă empirică mai multe 
corpuri, se numește isomerie. Formulele structurale ex- 
-plică fenomenele de isomerie. | 

Fenomenele isomeriei arată că în chimia organică, 
nu mai sunt suficiente formulele empirice şi că trebue 
să facem apel şi la formulele structurale, cari constituesc 

i o primă imagină, în plan, 
a modului de așezare a a- 
tomilor în molecule. 

Fenomenul isomeriei in- 
tervine şi el în explicarea 
marelui număr de combi- 
nații organice. 

  

Metanul. — 1 se mai spune şi 
Fig. 3. gazul bălților, putând fi prins 

cum arată îig. 3, când agităm cu un băț fundul glodos al bălților. Flacon plin cu apă, răsturnat şi prin gura căruia trece o pâlnie (leică). 
In bălți rezultă din putrezirea resturilor de plante ce se găsesc în fundul glodos. Se mai găseşte Metan în gazurile din rectum, şi printre biceurile de cărbuni de pământ. In exploatări de cărbuni de pământ gazul comprimat devine liber şi amestecându-se cu aerul produce ames- ticul explozibil (grisou) aşa de primejdios, când vine în contact direct cu o flacără. Pentru a evita explosiile de grisou. Davy a imaginat lampa de siguranţă. Se: găseşte şi printre gazurile, cari esă din vul- cani. Metanul constitue unul din componentele gazului de luminat, obținut prin distilarea uscată a huilei sau lemnului. Uneori se gă- seşte sub presiune în terenurile cu petrol şi esă cu putere afară prin sonde, aruncând şi petrolul licid. Uneori gazul din pământ se găseşte, în cantităţi aşa de mari, încât poate fi captat și utilizat la luminat ori încălzit (sau şi în alte scopuri), cum este cazul cu gazul Metan dela noi din ţară (Mediaș), sau în Pensilvania, Baku.
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Reactivii ordinari, acidul sulfuric, azotic, alcalinele nu-l atacă. Scân- 
teele 'electrice și arcul voltaic îl desfac în C şi H. ! 

Putem prepara Metan prin diferite metode. 

1. La 11000 Cărbunele încălzit cu H se unește cu dânsul şi dă mici 
cantităţi de metan. Mai uşor obţinem metanul încălzind într'o atmo- 
sferă de Hidrogen nichel pulberulent peste care s'a depus o pătură 

fină de cărbune. Nichelul joacă rol de catalizator. 

2. De asemenea trecând amestic de CO cu H peste Nickel fin divizat 

la 2500, sau CO, cu H peste Nichel fin divizat la 3000 se obţine Metan 

CO +3Hp=CH,+H,0 
COz+4H2= CH +-2H,0. 

3. Din carbură de Aluminiu cu apă 

CA + 12530 =3CH + 44AI(0H) 

Este metoda care dă metanul cel mai curat. 

4. Trecând amestic de SH, şi vapori de CS peste Cu încălzit la 

incandescenţă 

CS2+2SHg+ 8Cu= CH,-t+4CupS 

sau trecând vapori de CS, şi de apă peste Cu incandescent 

CS,+-2H20+6Cu=2CupS-+2Cu0-+ CH, 

Din enumerarea acestor metode se vede că un corp organic CH, poate 

îi obţinut din substanţe minerale. 

In laborator se prepară metanul prin încălzirea unui 

amestic de 10 gr. acetat de sodiu (prealabil uscat prin 

încălzire într'o capsulă), cu 10 gr. NaOH uscat şi sfarmat, 

şi 20—30 gr. var nestins. Încălzirea se poate face în- 

tr'un balon (sau pentru cantităţi mici, în prubetă). 
Reacţia este 

CaHO,Na + N,OH=CH, + CO,Na, 

Gazul se prinde pe apă în cilindri. El arde. Pentru experimentare 

se prinde gaz întrun gazometru. 

Amesticul de aer şi metan este explosibil. Pentru a pune fenomenul 

pn evidenţă utilizăm un flacon Woulf cu trei tubuluri fig. 4, Prin
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prima tubulură se aduce metan dintr'un gazometru. In tubulura din 
mijloc se fixează un tub larg și lung; a treia tubulură este astupată. 
cu un dop. Lăsăm să treacă metanul din gazometru şi se aprinde gazul 
care csă prin tubul lung, după ce aerul a fost alungat. Se întrerupe 
legătura cu gazomctrul şi se scoate dopul care astupa tubulura a 
treia. Prin aceasta pătrunde acum aer, care se amestică în flacon 
cu metanul. La un moment dat flacăra se scoboară răpede prin tubul 
lung şi aprinde amesticul. de metan şi aer. O slabă explozie are loc. 
ixperienţa - se poate repeta cu gazul de luminat și cu Hidrogenul. 
In cazul Iiidrogenului explozia este extrem de violentă. De aceia trebue 

    

  

" deuch/ga    
Fig. 4. 

luate numai decât precauţii : capacitate 
200 cmc. şi trebue învălit aparatul în c 
sub un cilindru de pânză metalică). 

a flaconului de cel mult 100— 
ârpe (sau să se facă experiența 

Petrolul. 

Se găseşte în pământ. Pentru a- 
sondele a căror tuburi pătrund în 
petrolul licid. Uneori corpurile g 
primate din pământ esă cu pute 
licid. Fig. 5 arată o sondă în eru 
pat. Se obţine un licid gros, br 
lubil în apă. 

l scoate seutilizează 
pământ până dau de 
azoase puternic com-l 

re, aruncând și petro- 
pţie. Alte ori este pom- 
un până la negru, inso
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Experienţe. — Se distilează. petrolul brut (păcură, ţiţeiu) în apa- 
ratele arătate în fig. 6 şi 7. 

Se culeg depsebit productele cari trec la distilare din 500 în 5%, 
se obțin astfel o serie de fracții. De aceia distilarea se numeşte frac- 
jionată. Cu o lampă se vede cari din ele se aprind mai uşor ori mai 
greu. | 

Bucată de cetire. — 

In tecnică distilarea 

fracționată se, face 

în căldări de -tontă 

şi se obţin următoa- 

rele producte ;: - 

1. Eter de petrol 

ori gazolină. Fracţia 

care trece între 400— 
700, Densitatea 0.66- 

0.67. In licidul acesta - - 

avem mai ales pen- : 

tan şi hexan. 

2 Benzina,. tvacția 

70 — 1200 ; densitatea 

0.68 — 0.72. Amesti- 

cul de vapori de ben- 

zină cu aer este ex- 

plosibil: Pentru a 

arăta, acest lucru, 

punem 10—15 pică- 

turi de benzină în- 

tun cilindru cu pe- 

reţi groşi de circa 1 

litru, se trece cu- 

rent de oxigen se 

scutură şi se apropie 

o flacără. Are loc 

explozie. Benzina se 

aprinde uşor în aer, în 

contact cu o flacără. , 

3. Ligroin, 1200—1350.: In unile fabrici se culege fracţia între 70— 

1500; i se dă numele de esenţă de petrol. Se utilizază şi o fracţie între 

1300— 1600, constituind uleiul de curății. 

4. Petrolul lampant, (Kerosin). La noi i se dă numele nepotrivit 

de gaz. Densitatea 0,78 —0,82. Este îracţia culeasă între. 1600— 3000. 

Licid aproape incolor, cu fluorescență albăștrul . 

      
Fig. 5. 

        

P, Bogdan, Chimia cl, VI, Ed, 1-3, Bl OTEC 4 
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Experienţă. — Se introduce, un chibrit aprins în petrol lampant 

  

    

  

US za 

Fig. 6. 

turnat într'un creuzet (5 cmc. petrol). Chibritul se stân ge în genere. 
Dacă licidul este încălzit prealabil la 409 ( punem creuzetul în apă fer 

  
Fig. 7. 

binte), vaporii de petrol se aprind, când introducem chibritul cu tlacără,
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d) Un tub în U este prevăzut cu termometru ; umplem cam 2/3 
din el cu petrol şi-l ţinem întrun pahar cu apă, care serveşte ca bae 
mariană, Fig. 8. Iricălzim treptat şi încercăm cu o flacără capătul 
liber al tubului. Determinăm aşa temp. de aprindere. Se poate uti- 
liza şi aparatul simplu fig. 9. 

„ Pentru ca petrolul întrebuințat în lămpi să nu se aprindă uşor, 
trebue ca el să nu conţină hidrocarbure volatile. După regulamentul 
din România, temperatura de aprindere a petrolului lampant trebue 
să nu fie mai mică de 280 (Aparat Abel-Pensky). In Germania tem- 
peratura minimă de aprindere este fixată la 210. 

5. Oloiuri grele. Ceia ce trece peste 3000 formează un amestic de 
hidrocarburi, de consistenţă variabilă. Distilarea se face sub presiune 
scăzută. Substanţa obţinută servește la uns maşinile (oloiu de uns). 

Fig. 8. Fig. 9. 

In amestic avem de multe ori hidrocaburi CooHa CaHso Cos Hg4 ; 

acest amestic se poate exirage din oloiul greu. Când are punct de 

topire între 400— 530 el se numeşte parafină (parum affinis = rezistent 

la atacul chimic). Când punctul de topire este cuprins între 300—409 

substanţa se numește vaselină. Există o vaselină fluidă şi alta semi- 

solidă. - 

Din distilarea unor lignite se obține un gudron oleios, de compo- 

ziţie asămănătoare cu a petrolului. O îracţiune a acestuia serveşte 

ca petrol lampant, numit fotogen, solarol. Fracţia care trece peste 3000 

constitue parafina albă strălucitoare, care se topeşte la 400—530. Din 

această parafină se fac lumânări. Prin presare se extrage din ea partea 

mai fluidă, care constitue vaselina, întrebuințată la alifii, la uns, etc. 

Parafina a tost pentru prima oară separată din lignitele din Germania 

prin distilare.
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Produse cu acelaş hume, parafină, vaselină se obţin, cum se ved 
fie din petrol, fie din. unii cărbuni de pământ. ! 

Oloiurile grele sunt tratate ' uneori, peniru a fi transformate în 
oloiuri uşoare. Din hidrocarburi cu lanţ lung de atomi de C se obţin 
altele cu lanţuri mai scurte. Procesul de transformare dse numeşte 
cracking. El se face uneori prin încălzirea oloiurilor grele la 5000 şi 
distilarea lor sub o presiune de 12 atm. 

Alteori se lasă să cadă oloiurile grele în: retorte de fer încălzite la 
incandescenţă. In acește condiţii se obțin producte gazoase, cu o fla- 
cără de 3 ori mai luminoasă decât a gazului obţinut prin distilarea lem- 
nului sau a huilei. Acest gaz (Olgas) este: comprimat în cilindri şi tran- 
sportat la locul unde urmează a fi ars. In comerț se găsesc cilindri 
plini cu butan, constituind aşa numitul Shellgas. 

             

  

00 SAS 
AAA 

Experienţă. — In aparatul arătat în jigura 10 se lasă să cadă pi- 
căluri de oloiu de parafină, din pâlnia cu robinet, în tubul orizontal 
încălzit la incandescență. Tubul este de fer. Părţile licide se slrâng în 
bule şi în cilindrul prevăzul cu discuri de alamă bortelite, ; gazurile 
suni purificate de CO, prin trecere în tubul în U plin cu bucăți de 
NaOH. o 

In petrolurile din Java se găsește multă parafină ; în petrolul ame- 
rican (Pensilvania) este pulină parafină, Evaporarea petrolului ame- 
rican la aer lasă vaselină, semisolidă la temperatura ordinară, putând 
să se topească între 300—400. , 

Prin evaporarea naturală a petrolului au rezultat producie solide. 
Când sunt curate, de coloare galbănă-roșietică (privită “prin transpa- 
renţă) ori verzie (prin reflexiune) ele constituese Ozocherila, care se 
găseşte în Moldova în Jua. Bacău. Se mai găsește în cantităţi mari
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în Galiţia. Puriticată serveşte sub numele de Ceresină la fabricarea . 
lumânărilor. In acest scop uneori i se adaogă ceară de albine. Când 
productele solide sunt alterate, ele constitue Asfallul (Swmoala), cu 
miros caracteristic când este încălzit, Se găseşte în Elveţia, Alsacia, 
Norvegia, insula Zrinidad şi Marea Moartă. La noi se găseşte la 
Malița şi Calnia (Prahova). Asfaltul topii şi amestecat cu nisip şi 
petricele serveşte la pavarea străzilor. 

Este mare deosebire între compoziţia 'petrolului american și celui 
din Rusia (Baku). In petrolul american se găsesc în mare cantitate 
hidrocarburi din seria Cr Hap o în cel rusesc mult mai puţine. Pe- 
trolul Galiţian şi cel românesc sunt de compoziţie intermediară între 
cel american şi rusesc. Cari substanţe se mai găsesc în petrolul rusesc 
vom arăta mai târziu. 

La noi în România se găsesc cantităţi mari de petrol în Judeţele: 

Bacău (la Moineşti, Caşin), Buzău (Monteoru), Prahova (Băicoi, Buş- 

tenari, Câmpina). In Dâmboviţa. 

Când este ușor şi puţin vâscos, i se spune fifeiu: când este mai 

sreu şi vâscos i se spune păcură. Se mai găseşte petrol în Galiţia, 

Caucaz, Irak, Statele-Unite şi puţin în Germania. 

Cetire. Intrebuinţarea petrolului. — Problema combustibilului. licid, 

Industria petrolului a luat naştere în Statele Unite, unde au început 

exploatările în mare, în Pensilvania prin 1859. La noi se exploatau 

în chip primitiv izvoarele de petrol încă de multă vreme. 

Exploatarea mai sistematică a început acum vr'o 50 de ani. 

Faţă de cărbunii de pământ petrolul prezintă numeroase avantaje. 

Pe când 1 kgr. de huilă dă la ardere cam 7.000 kgr. Cal., arderea unui 

IKgr. de petrol dă circa 10.000 kgr. Cal. Pe de altă parte întrebuin- 

ţarea de benzină în motorii cu explozie (automobile, avioane), a mo- 

torinei în motoare Diesel, prezintă un enorm avantaj, faţă de cărbunii 

de pământ; a căror căldură de ardere serveşte la purtat maşinele cu 

vapori, de un efect folositor, cu mult'mai mic. De aceia diferitele State 

se întrec, ca să poată stăpâni regiunile petrolifere. Cele mai multe 

din acestea se găsesc în minile întreprinderilor americane şi engleze. 

Din tabloul următor se vede, câtă este aproximativ producţia de pe- 

trol, în vagoane. 

  
  

1913 1933 1913 1933 

Pr. mondială | 5.300.000[20.000.000|| România. ...[ 200.000| 800.000 

Statele Unite | 3.400.000[12.300.000|| Polonia ..... 100.000] 600.000 

Venezuela... — 1.800.000|| Germania ...] 12.000] 24.000 

Rusia. ...... 900.000| 2.100.000]| Franţa...... — 8.000 

Mexic ...... 400.000] 500.000 

Persia. ..... 20.000] 700.000         
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Se vede că ţări ca Germania, Anglia, Franţa, Italia 

cu industrii dezvoltate, au nevoe de mari cantităţi de 

combustibil pentru consumul intern, în gospodării, îa- 

brici, automobile, avioane. 
Pe 1934: Producţia mondială de petrol 207 mil. tone ; 

Statele-Unite 123 mil. tone. Rusia 24 mil. t. Venezuela 

20 România 8.5. 
In afară de combustibilul solid (Cărbuni de pământ 

mangal, koks, etc.) şi de cel gazos, gaz metan, gaz de lu- 

minat, gaz generator, gaz de apă, ori amesticul ultimelor 
două, cunoscut sub numele de gaz amestecat (Kraft 

gas) se caută pentru uşurinţa 

întrebuințării combustibil li- 

cid. In acest scop se utili- 

Statele Unite zează alcoolul, apoi 'licidele 

obţinute din petrol, din lignit 
(Solarol, Fotogen) din uleiuri 
grele prin Cracking, etc. 

Procedee ingenioase au condus la 

prepararea în mari cantităţi a com- 

Fig. 11. Producţia mondială bustibilului licid. Cu prepararea sin- 
de petrol pe 1934. tetică a alcoolului etilic ne vom 

ocupa mai în urmă. Pentru moment 
vom căuta să trecem în revistă diferitele licide formate din hidro- 
carburi şi cari pot înlocui benzina. : 

Din distilarea huilei la temperatură joasă Franz Fischer, a arătat 
că se obţine un guâron, în care se găsesc hidrocarburi, ca cele din petrol, 
pe când distilarea huilei pentru a da gaz de luminat şi Cocs, dă un su- 
dron, în care predomină benzolul şi derivatele lui. 

Din gaz de apă (amestic de CO şi H) în prezenţa unor cataliza- 
tori (pulbere de zinc cu ceva fer şi COK3, sau ZnO şi Crg0g cu ceva 
fer şi COzKo), la presiune mare şi temperatură peste 300% se obţin 
hidrocarburi licide din seria petrolului, aşa numita benzină Leuna. 

Prin procedeul Bergius se poate obținea din huilă slabă şi mai ales 
Lignit, prin încălzire la 4500%—500 cu Hidrogen sub presiune mai mare 
de 100 atm, o cantitate cu mult mai mare de hidrocarburi licide, decât 
din încălzirea acestor cărbuni, fără Hidrogen. Şi metoda aceasta este 

întrebuințată în fabricele Leuna din Merseburg (Germania). Se obţin 
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astfel anual peste 200.000 tone de material licid, întrebuințat la ars 
şi la motoare. 

Transformarea aceasta a cărbunelui în hidrocarburi licide este nu- 
mită impropriu licefiarea 
cărbunelui, 

In Anglia, la Billingham, 

s'a pus în aplicare un pro- 

cedeu, care utilizează gu- 

droane, uleiuri de creosot 

oloiuri grele şi cărbune bine 

spălat (cenuşă 2,5%). Din 

acestea se face o pastă, în 

care se injectează hidrogen 

de 250 atm.; se încălzeşte 

la 4500. Se obţine un pro- 
duct brut, din care prin 

distilare se obțin trei fracţii : 

oloiuri grele, mijlocii şi 

uşoare. Ceie grele servesc 

la pregătirea pastei de căr- 

  

Fig. 11, Microplancton. 

bune pentru o nouă operaţie. Cele mijlocii sunt hidrogenate în stare 
de vapori, cu ajutorul unor catalizatori; cele uşoare sunt date” în 

  

Fig. 11, Microplancton. 

comerţ. Se 'obţin, după 
voinţă, producte foarte va- 

riate: petrol lampant, o- 

loiuri creosotate, gudron și 

ca product final motorine 

pentru Diesel, esențe etc. 

S'a rezolvat astfel, pe di- 

ferite căi problema carbu- 

ranţilor sintetici. 

Origina petrolului s'a dez- 

bătut multă vreme şi în 

privinţa ei s'au emis nu- 

meroase păreri, pe cari voim 

să le redăm pe scurt. 

1. Origina vegetală. Din 

resturi de planie uriaşe 

din epoci îndepărtate au 

rezultat cărbuni de pământ. In timpul nostru din putrezirea restu- 

rilor de plante din fundul bălților rezultă Metan (gaz de bălți). A- 

ceasta ar arăta că este posibil ca din plante să avem hidrocarburi. Con- 

cluzia este sprijinită şi de faptul că distilarea în vid la temp. joasă,
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a huilei, dă hidrocarburi analoage petrolului, apoi de faptul, că din 

unile lignite din Germania se obţine, cum am arătat mai sus, combu- 

stibil licid (fotogen) Solarol), apoi parafină. Prin transformări suc- 

cesive ar fi fost posibil deci să se formeze petrol. 

2. Origina Minerală. Fu susținută cu multe argumente de marele 

nostru geolog Gr. Cobiîlcescu (fost profesor la Universitatea din Iaşi). 

In sprijinul acestei păreri avem o serie de fapte experimentale. Mois- 

san, tratând Carburi metalice cu apă a obţinut hidrocarburi. In spe- 

cial din carbura de Uran a putut obținea pe lângă Metan şi hidrocar- 

buri licide şi solide. 

Sabalier şi Senderens, trecând un amestic de acetilen şi Hidrogen 

peste pulbere de Ni (catalizator) încălzită la 2000, au obţinut un licid 

care are compoziţia, densitatea şi proprietăţile fizice ale petrolului ame- 

rican. Aceste experienţe sprijină teoria originei minerale a petrolului. 

In pământ se găsesc Carburi cari cu apa care pătrunde în interior dau 

Hidrocarburi,. 

Origina organică. — FEngler a putut obținea licid asămănător petro- 
lului ameriern din distilarea la presiune mare a grăsimilor. De aceia 
se atribue formarea petrolului din pământ materiilor grase expuse la 
temperatură şi presiune înaltă. După Potonie, în fundul lacurilor cu 
apă dulce, cari nu-s adânci, se găseşte un glod bogat în materii grase, 
numit Sapropelium. La neprataţa locurilor trăeşte o bogată faună şi 
îloră şi de viaţă scurtă. (Microplankton). Când vietăţile mor, cadavrele, 
bogate în grăsime cad la fund și se discompun diînă Sapropelium. 
"Avem astfel o teorie a originei organice a petrolului (vegetală şi animală). 

Tot ca origine organică poate fi considerată şi producerea eveniuală 
din vegetale. - 

În sprijinul originci organice vine și constatarea, că petrolurile na- 
turale au altă acţiune asupra luminei polarisate, sunt optic active 
(vom vedea ce însamnă acest termin), decât cele produse din carburi 
(aceste din urmă petroluri sunt optic inactive). 

IV. DERIVAȚI HALOGENAȚI AL HIDRO- 
CARBURELOR 

Experienţă. — Peste un cilindru (500 cmc) plin cu metan se pune 
aliul fot de 500 cmc. plin cu clor; cei doi cilindri se aşază cu deschi- 
derile faţă în faţă. Se întorc de mai multe ori prin răsturnare așa ca cele 
două gaturi să se ameslice bine la lumina difusă a camerei. Se despari 
cilindrii şi se pun fiecare cu gura în jos în soluţii saturate de NaCl, 
Cu limpul coloarea galbăne-verzie a Clorului dispare şi licidul se ridică 
în cilindri; pe păreții acestora se observă picături oleioase. Licidul are
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reacție acidă. Gazul rămas arde cu flacără verzie, diferită de flacăra Me- 

tanului. 

Reacţia este violentă, când cilindrul cu Clor este de două ori mai lung 

(1000 cmc), se dezvoltă mult cărbune pulberuleni. Adăogând apă, [ilirînd 

constatăm că apa are acum acid clorhidric. 

Reacţia care a avut loc în primul loc este 

CH + Cla = HCL + CUC 

Un atom de H din metan, a fost înlocuit cu un atom 
de Clor. Reacţia se numește de substituție. Corpul gazos 
rezultat și care arde 

cu flacără verzie se 

numește Clorură de 

Metil sau monoclor- 

metan. Reacţia nu se 

oprește aici. Clorura 

de Metil este atacată 

de Clor și prin o nouă 
substituție de H prin 

  

Clavem corpul CH,Clz 

Fig. 11 Fig. 11 
CH;CI + CI=HCL 4 Cilindru cu Solidificare de 
CH,CI, (diclormetan) clorură de mercur cu clo- 

2-a metil. rură de metil. 

Apoi se formează 

pe rând CHCI, (triclormetan) și CCI (tetraclormetan 
sau tetraclorură de Carbon). Cele 3 corpuri din urmă 
(CHCL, CHCI, și CCI) sunt licide. 

Clorura de metil (CHACl) se prepară industrial în can- 

tităţi mari, ferbe la —240; comprimată în cilindri, are 

numeroase întrebuinţări fig. 11; Clorura de etil ser- 
veşte sub numele: de Helen ca anestezic. Triclorme- 

tanul este cunoscut sub numele de Cloroform. Licid, 

- densitate 1,5 de gust, dulciu. Se discompune ușor la 
lumina cu formare de COC, fosgen) vătămător; de 

aceia este ţinut în flacoane colorate închis. Se împie- 
dică discompunerea repede a Cloroformului, prin adăo-
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gare de cantităţi mici de alcool. In tecnică se prepară 

din alcoolul etilic, cum vom vedea mai târziu. Este vo- 

latil la temperatura ordinară ; ferbe la 610. Respirația 
produce pierdere de cunoștință și de sensibilitate. Este 
utilizat în operaţiile chirurgicale, pacienţii fiind ador- 

miţi în prealabil cu cloroform (anestezie). Cloroformul 
este narcotic. 

Se prepară şi corpul CHI,, iodoform. Cristali mici 
galbeni, cu miros pătrunzător. Este antiseptic și de 
aceia a fost mult întrebuințat la tratarea rănilor. 

Prepararea eloroiormului. — Într'un balon de 3 litri se amestică 
550 gr. Clorură de var cu 1, litr apă; se adaogă 33 
gr. alcool etilic, (spirt de densitatea 0.834). Se încăl- 
zeşte uşor pe bae mariană, după ce am legat balonul 
de un refrigerent. In licidul care trece la distilare 
avem alcool, apă şi cloroform. Se adaogă apă şi se 
separă cele 2 pături de licid formate cu ajutorul unei 
leici (pîlnii) de separare fig. 12. Pentru a usca clo- 
roformul separat îl mai tratăm cu CaCl, topită, 
lăsăm să stee și se distilează din nou pe bae mariană, 
dintr'un balon prevăzut cu reirigerent Liebig. 
Prepararea de iodotorm. — 20 gr. COgNa, cristalizat 
se dizolvă în100 gr. apă; se adaogă 10 gr. alcool. 
Se încălzeşte la 600 — 800 şi apoi se adaogă cu 
încetul 10 gr. iod. Iodoformul se separă sub formă 
de cristali din soluţie. 

Fig. 12. 
| Producerea de Iodoform serveşte ca reactiv pentru alcool etilic în apă. Intr'o prubetă punem 

apa care are alcool cu 10 cmc. de soluţie de iod în KI. 
Se adaogă picătură cu picătură sol. KOH până ce co- loarea brună a iodului a dispărut. Uneori se produce cristali 
deiodoform. In orice caz mirosul de iodoform se resimte. 
Ă Compuşii obţinuţi prin substituire de H prin halogene, în hidrocarburi se numesc derivați halogenaţi ai hidro- 
carburilor. 

Din Etan CH, avem o serie de astfel de derivați, dintre cari amin- tim numai 3. 

„Clorura de etil, CoH5Cl de structură CH . CH,. CI Apoi două dicloretane isomere CaH,Cla.
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Derivaţii halogenaţi ai hodrocarburilor iau parte la 
foarte multe reacţii. Le vom arăta pe rând. 

Derivaţii de clor prin tratare cu Cala KI, ete. schimbă 
clorul cu iodul. 

CH;CL + KI=KCl + CH, (lodura de etil). 

In felul acesta se obţin ușor multe ioduri. Vom. con- 

tinua arătând reacțiile dintre derivații halogenaţi şi 

metale, apoi cu NH,;, Cianuri, Oxidul de argint umed. 

A. Derivați: halogenaţi şi metale. 

1. Sinteza hidrocarburilor. In derivații halogenaţi, 

halogenele se separă uşor de restul hidrocar-urilor. Dintre 

halogene se separă cel mai ușor Iodul. De aceia în reac- 
ţiile cari urmează vom considera mai mult iodurile. Vom 

considera numai 2 serii de reacţii: Acelea cari conduc 
la sinteza hidrocarburilor şi acelea cari dau combinații 
organo metalice. 

a) Sinteza hidrocarburelor. Tratând CHSCI ori CHI cu Na avem reacția 

CH 3 
+ Ra = = 2INa + la etanul 

Hg 

CHI 
CHI 

Se vede deci că plecând din CH, putem ajunge la Etan prin seria 

de reacţii 

CH, ——> CHgCl —> CHg—CH3 

Metoda aceasta de preparare se umeşte metoda lui Wurfz. 

ratând cu Na ori Zn un amestic de" CH3I și CHI avem reacţiile 

CHŞI CH3 
- +Zn=Znla+ | Propan 

CaHIgI CH ă 
CH3I zu Le 

N=/h 2 

CHI , 

Car, CH, 5 
5 Zn Zn | Butau 

CHI | CH;
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Rezultă deci trei hidrocarburi etan, propan şi butanul, care isolut 

din petrol îerbe la +1. După sinteza de mai sus, acest butan numit 

bulan normal, are structura Catis— CoHg sau 

CH — CHp— CHp— CH 

Sinteza dă indicaţii asupra structurei. La butane se 
cunosc numai doi isomeri. De oarece cunoşteam struc- 
tura butanului normal, rămâne pentru butanul isomer 
(isobutan) structura 

CHg—CH—CH, 

ț 

CH, 

Este deci un trimetilmetan. Il mai putem considera 
ca derivînd din propan 

CH —CH,—CH, 
3 2 1 

în care am înlocuit un H dela carbonul numerotat cu 
2 cu CH3. Este deci un 2 Metil propan. 

In acelaș fel se sintetizează şi celelalte hidrocarburi, 
pentane, hexane, etc. substituind prin reacţia lui Wurtz 
un H dintr'o hidrocarbură, cu un Metil cu ajutorul CH,.I. 

Pentru aceste sinteze se pun derivații halogenaţi ai hidrocarburelor 
în eter şi apoi se tratează cu Zinc ori Na. 

2. Combinații organo-metalice. Producere de combi- 
nații între radicali alkili şi metale. | 

Incălzind Zn cu Cal se obţin cristali, mari, transparenţi de com: poziția CoHs.Znl, prin adițiune. 
Incălzind aceşti cristali în curent de H ori CO, (să nu îie aer), are loc reacţia 

CHgZul zur 1 CaHsN = Zn „i , CoH.Zn1 2 cop Zn (Zinc etil) 
ali5 25 

Prin distilare se obţine un licid incolor, de , miros displăcuţ, care se aprinde uşor în aer,
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Se cunose Zn(CHa)g, vine metil, ferbe "460 

Zn(CaHa  Zincetil, ferbe 1180 
Zn(C3Hpa Zinc propil, ferbe 1460 

Hs(CH3)a;  Mercurmetil, ferbe 950 

Hg(CH5)a  Mercuretil, ferbe 1590. 

Introducând Na metalic în Mercurmețil, ori Mercuretil se produce 
NaCH3, sodiummetil, NaCsHg Sodiumetil. De oarece aceste combinaţii 
se aprind uşor în aer, trebue să lucrăm cu dânsele în atmosferă fie de 
H fie CO,. 

Combinaţiile acestea apar, după structura lor, ca derivate ale Hidro- 
carburilor, prin substituire de H prin metale. CHşl în soluţie de 

eter ori benzol tratată cu Mg dă loc la reacţia 

CsH3I+ Mg= CH Mg ; nu se aprind în aer. 

Cu apa avem : 

CH MgI+ H30= CpHg+- Mg(OH)I 

Combinaţiile acestea se numesc cu terminul general 
de combinaţii organo-metalice şi au multe întrebuinţări 
în sintezele organice. 

Sunt corpuri cari reacţionează foarte uşor. 

B. Reacţii. între derivații halogenați şi amoniac. Amine. 

Tratând derivații halogenaţi cu NHg au loc succesiv reacţiile 

CH1+ NHg= CoHgNHa . IH 

Cali . NH3+CgHI=HI. NH 

(CaH5)aNH + CaHg . I= (CaH3)aN . HI 

In sfârşit 

(CoH)aN + CaHsl> (CgH5haN - | 

Dacă tratăm soluţia cu NaOH sânt puse în libertate corpurile 

: CH, . NHg etilamină 

CH 
2 SH Dietilamina 

CoHg 

(CoH3)aN Trietilamina 

Ele apar ca derivate ale -NH;, înlocuind H prin ra- 

dicali alcoolici. Se numesc amine. Se cunosc Metila- 

mina CH3 . NH;3, gaz, care se licifiază uşor; mirosă a amo-
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niac şi este foarte solubilă în apă, ca. şi amoniacul. So- 

luţia este alcalină, precipită hidroxizi metalici din să- 
rurile acestora, ca şi NH,. Metilamina adiţionează, ca 

Şi NE, acidul clorhidric 

NH,+HC —> NH,CI 
CH,NH, + HCL —> CH,NH,. HCL 

formînd săruri analoage cu CINH,. 

Se cunoaște încă Etilamina CH. NH,, etc. 
In CH3.NH, CH. NH,, avem grupa NH, numită 

  

  
Fig. 13. 

amid. Aminele acestea pot fi considerate ca derivînd 
şi din hidrocarburi, prin substituire de H prin amid, NH, 

CH, —> CH,.NH,. 
Aminele cari conţin grupa NH, se numesc amine pri- 

mare. O reacţie importantă a lor este acea cu acidul 
azotos. Ea reamintește reacţia dintre NH, şi NOOH (a- 
cidul azotos) 

HNH,+ON.0H' —> H,O-+-N,+H.OH 
Incălzind azotitul de amoniu se obţine azot care are 

altă densitate, decât cel atmosferic. Analog cu reacţia 
de mai sus avem 

CaHst. NH, +ON. 0OH=H,0 + N, + CH. OH
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o dată cu degajarea de N, se formează alcool etilic. 
Reacţia este generală. Din o amină primară şi acid azotos 
se obţine înlocuirea grupei NH, cu OH. Formula empi- 
rică a alcoolului etilic fiind C,H,O cea structurală este 
neaparat CH. OH. 

Experienţă. — O soluție concentrată de 1 gr. Clorhidrat de etilamină 
CH. NI. HCl şi un gr: KNOJ ori NaNO, se lasă să curgă cu încetul 
printr'o pâlnie lungă. întrun balon de distilare fig. 13 de 50 cme, în 
care am pus 20 cme. acid acetic giacial. Azotul degajat se purifică de 
micile cantități de azoltil de etil, prin spalare într'o soluție de potasă al- 
coolică. Gazul este prins întrun cilindru, pe apă. In licidul rămas în 
balon' se poate arăta prezența 'alcodlului etilic, cu ajutorul reacției cu 
jodoforrr. | 
Aminele cari au 2 radicali alcoolici uniţi la grupa NH se numesc 

amine secundare * 

CHax 
NH  PDimetilamina 

CAS 
- CH 

2 SH Dietilamina 

Coş 

Putem avea și amine secundare miste. 

CHg 
„NH metiletilamina. 

CH 

Aminele de structura 

(CH3)aN, trimetilamina. 

Se numesc amine ferțiare. Avem aşa 

(CaH5)aN trietilamina 

sau amine mizle ca 

CoH—N metil dietil amina 

N . . . . 

CH3 —N Dimetil etil amina 

CAEN Metil etil propil amina.
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Când o amină terţiară este tratată mai departe cu fodura ori Clorura 
unui radical alcoolic rezultă prin adiţiune anine qualernare 

( 
(CEpaN-t Coigel =. ANC 

25 

După structura lor aminele quaternare apar că clorură, iodură etc., 
de amoniu, în care ai înlocuit 4H prin 4 radicali alcoolici identici ori 
diferiţi 

HAN. RNC . BANI 

Dacă tratăm sarea aminei quaternare cu Ag0 umed, are loc 
reacţia 

R„NI+AgOH=IAg+R,N OH. 

(Ag,0 este foarte puţin solubil în apă ; ceia ce se dizolvă comunică 
apei reacţie alcalină ; se admite că în apă este corpul Ag(O0H) 

Corpul rezultat apare ca hidroxidid de amoniu H4N.OH, în care toţi 
cei 4 atomi de H au îost înlocuiţi cu alkile, 4R. Hidroxizii RAN.OH 
se obțin, în anumite condiţii, şi prin tratarea sărurilor aminelor quater- 
nare cu KOH. Hidroxii obţinuţi, numiţi baze quaternare de amonium! 
sunt solubili în apă, căreia îi comunică puternică reacţie alcalină, căci 
sufăr disociația elecirolitică care dă anionul — OH, încărcat negativ 
şi cationul RAN, încarcat pozitiv, 

Acidul azotos, care transformă cum am văzut animele primare în 
alcoole, nu are acţiune nici asupra aminelor terțiare, nici asupra celor 
quaternare. ” | 

Intre aminele secundare și NOOH reacţia este mai complicată. Ea 
conduce la corpuri licie, puţin solubile în apă, de miros caracteristic, 
numite nitrosamine ! 

RNH +HO.NO= H2O + RA.N.NO nitrosamină. 

Putem şti astfel, prin reacția cu NO.OH dacă avem o amină ter- 
țiară, secundară, ori primară, 

In amine avem legături directe între N şi atomii de 
Carbon.
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C. Reacţii între derivați halogenați şi azoltiți. 
Derivaţii nitrici. 

Când tratăm CHI ori CH, cu azotit de argint, au 

loc reacţiile 
CHI + NO„Ag=IAg + CH, NO, 
CHI + NOAg=IAg + C2H;NO, 

Prin distilare s'au putut izola două isomere, de for- 

mula CHsNO, ori C2H;NO;. Când am întrebuințat Io- 

dura de etil cu azotit de argint cele două isomere ob- 

ţinute au puncte de fierbere deosebite : unul fierbe la 

170 şi altul la 1140. 
Isomerul cu punct de fierbere ridicat, redus cu H 

trece în Etilamină 

CaH;NOz + 6H.,=2H,0 + CH; . NH, 

Rezultă de aici că în acest izomer azotatul era direct 

legat la atomul de Carbon. Structura combinației de 

punct de fierbere 1140 este deci 

CH. NOz=CH3. CH, . NO, 

Formula structurală a lui derivă din etan prin sub- 

stituire de H prin grupa —NO, monovalentă şi în acest 

caz N se leagă direct la Carbon. In el N este penta- 

valent. 

Isomerul care ferbe la temperatură mai joasă, 170 

are atunci structura 
CH. 0.NO 

în care este legat la C prin intermediarul unui atom 

de O. El apare ca derivând din acid azotos prin înlo- 

cuirea atomului de H bazic prin radicalul etil : este un 

azotit de etil. Tratat în adevăr cu alcaline el este descom- 

pus după formula 

CH;ONO + KOH=NO. OK + CH. OH 
azotit de K alcool etilic 

P. Bogdan.— Chimia cl. VI. Ed. [.—3, 3
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Compuși cari au grupa NO, cu N direct legat la C 

se numesc derivați nitrici ai hidrocarburilor. Grupa NO, 

se numeşte grupă nitrică. 

..S'a constatat experimental că din Metan, Etan nu 

se pot obţine derivații nitrici prin tratare cu acid azotic 

conc. 
D. Derivaţii halogenaţi şi cianurile. 

Din acţiunea CH;I asupra CNK ori CNAg 
se obţin licide, cari fracţionate dau doi com- 

puşi isomeri de compoziţia CHsCN. 
Unul din ei fierbe la 98, altul la 780. 

Cel d'intâiu, purificat, nu are miros displăcut 

şi nici intensiv. El se numeşte cianură de etil. 
Compusul care fierbe la 78 are, din contra, 
miros extrem de displăcut. El se numește 

isonitril. Tot aşa avem CH;CN, cianură de 
metil și isonitrilul, corespunzător. Structura 
lor rezultă uşor din reacţiile, cari au loc când 
tratăm aceste corpuri cu H ori cu acizii. 

Trecând vapori de cianură de metil ori de etil cu H 

peste Nickel ori Cupru fin divisat şi încălzit la 1800— 

2000 are loc reacţia. 

CH3CN + Hp= CH3CH. NH, (etilamina). 

ceia ce probează că în cianura de Metil C din C.N era 

direct legat la C din Metil. Tot aşa:   CHa.CH3CN + 2Hp= CH3CHa-CH3-NH3, propil amina 
Fig. 14. 

Combinaţiile cari au grupa CN cu C direct 
legat la atomul de C ise numesc nitrile ori cianuri. 

O proprietate importantă a lor este reacţiunea chi- 
mică sub influenţa acizilor. Tratând cianura de metil 
ori de etil cu acizi minerali, ea este atacată cu încetul 

la temperatura ordinară, mai repede la încălzire (în 
balon cu refrigerent Liebig vertical ori ascendent (fig. 14). 
Așezând apoi refrigerentul pentru distilare, îig. 6, 7,
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obţinem în licidul distilat acizi. Aşa din CH;CN Se ob- 

ţine ac. acetic. Reacţia se explică în felul următor 

H.OH 
CH,.CN-+H,0 =NH,-+ CH,COOH 

Dacă în licidul rămas în balon punem KOH suficient 

şi continuăm distilarea, se obţine acum şi amoniacul liber. 
Reacţia, care are loc sub influenţa acizilor și la care 

aceştia joacă rol de catalizator, se numește saponificarea 

nitrililor. Cum vedem am plecat din CH4I și prin inter- 

mediarul nitrilelor am ajuns la un acidicu un atom de 
C mai mult, decât era în iodură.- 

CHI —> CH3CN ——> CHCOOH 

Tot aşa din lodura 'de etil C,H,I avem 

CHI —> CHCN —— saponificare C.HsCOOH 

acid propionic 

Saponificarea nitrilelor serveşte deci la prepararea 
acizilor cari au un C mai mult decât radicalul deriva- 

tului halogenat. Ea mai dovedește că în acizi avem grupa 

=0O ” 

—C_on = — COOH numită carboxil. 

Isonitrilele încălzite cu acizi sunt atacate, mirosul respingător dis- 

pare și din productele de distilaţie izolăm acidul formic. Dacă adăo- 

găm în balon soluţie KOH şi distilăm din nou, obţinem acum şi o amină 

primară, conform reacției 

HO 
CH„CN +. 2 =CHaNH+ HCOOH 

3“ R.OH sat 

In acest caz N rămâne fixat la CH,, iar C se separă sub formă. de 

acid formic. Atunci structura isonitrilelor este i 

CHA. NEC metil carbil amină 
CH. NC etil carbil amină 

Jsonitrilele se mai numesc şi carbilamine. La numire se adaogă şi 

numele radicalului alcoolic conținut în ele: metilcarbilamină etc.
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La nitrile numirea se face ori sub formă de cianură 

de metil. etil, etc... sau după numele acidului obţinut 
prin saponificare 

CH;CN —> CH,COOH 
acetonitril ac. acetic 

CpH-CN —> CH;CH,.COOH 
propionitril acid propionic 

Reacţiunile nitrilelor şi isonitrilelor arată că struc- 
tura acidului formic, acetic, etc. este 

H.COOH, acid formic, (H legat la carbozil) 

CH;COOH, acid acetic (CH, legat de carboxil) 

CH —COOH, acid propionic (etil legat la carboxil). 

Acizii organici au deci în ei grupa carbozilică (carboxilul, 
—CO00H). 

E. Derivaţii halogenaţi şi Oxidul de argint umed. A lcoole. 

“Tratând un derivat halogenat cu. Ag,O umed se ob- 
ține iodura de argint şi un alcool. Oxidul de argint Ag,O 
este foarte puţin solubil în apă, anume 2,16 x 1074 gr. 
mol. la litru la 250. Soluţia aceasta are reacţie alcalină 
şi prin urmare în ea se găsesc ioni de OH (oxidril). 
Atunci în apă avem reacţia 

Ag:0 + H,0O=2AgOH 
iar AgOH sufere disociaţie electrolitică în apă, ca şi 
ICOH, etc. Reacţia de mai sus care conduce la alcoole 
se poate explica în felul următor 

CHal +AgOH=IAg +CH,OH alcool metilic 

CHI +AsOH=IAg+C,H;0H ,, etilic. 

După felul acesta de sintetizare, se vede că alcoolele 
trebue să conţină în molecula lor grupul OH.
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Se vede din cele de mai sus că putem trece dela o 
hidrocarbură, prin intermediarul derivatului halogenat 
şi prin oxid de argint umed, la alcoole. 

Aleoole. 

Din productele licide obţinute prin distilarea uscată 

a lemnelor s'a putut isola un licid de formula CH,O 

numit alcool metilic. In fermentarea alcoolică a diferite 
substanţe, rezultă licide, cari conţin alcool etilic de for- 

mula C.H40O. Il găsim în vin, bere, cidru, ţuică, cognac, 
etc.; toate fermentările au loc sub influenţa drojdiei 

de bere şi în toate se transformă glucosa (formată fie 

din zaharosă, fie din amidon ori celulosă) în alcool şi 

acid carbonic. Schimbarea o cunoaștem din clasa IV. 

Există alcoole propilice, C3Hs0, butilice C,H,90, etc. 
Comparând formula alcoolelor cu a hidrocarburelor, 

cu acelaş număr de atomi de carbon constatăm că în 
alcoole avem un atom de O mai mult decît în hidro- 
carbură. 

CH, metan CH,O alcool metilic 

CH, etan  C2H6O alcool etilic, etc. 

Având în vedere tetravalenţa carbonului, putem pre- 

supune pentru aceste alcoole numai o structură, cu O 

interpus între C şi H, și formând grupa OH. Am avea 
deci 

alcool metilic CHsOH 

alcool etilic  CH,.OH. 

Această structură este întărită atât de sinteza alcoo- 

lelor din lodurile radicalilor hidrocarbonaţi cu Ag.O 

umed, cât și de producerea lor din amine primare și 
acid azotos. 

Alcoolele derivă deci din Hidrocarburi prin substituirea 

unui H prin o grupă OH. Ele conţin grupa OH. Toate,
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proprietăţile lor se > explică prin -presenţa acestei grupe 
Le vom trece pe rând în revistă. 

a) Isomerie, Din propan, teoria prevede existenţa a două alcoole 

propilice : 

CHa. CH. CH —— CEHg— CH3—GH3— OH 

3 2 1 —— lg Ca OH CH 

OH 

Primul are OH la C termina! 1 (ori 3); al doilea are OH legat la 

Carbonul dela mijloc, Carbonul 2, Există în realitate două alcoole pro- 

pilice,. unul care ferbe la 970 este alcoolul propilic normal şi altul la 

820,4 alcoolul propilic secundar. - Tot așa avem mai multe alcoole bu- 

tilice. Ă | 

b) De oarece în alcoole un H este altfel unit la C (ca OH), decât 

ceilalţi atomi de H, putem prevedea că un H va avea alte proprie- 
tăţi decât ceilalţi atomi de H, direct legaţi la C; aşa în 

_CH3OH, CAHzOH (CH3. CHA. OH) 

un singur atom de H poate fi înlocuit cu Na când punem Na metalic 

în “alcool. Sub degajare de H rezultă corpuri numite alcoolate, 

CH3ONa, CoHgONa. 

metilat etilat 

de Sodiu. de Sodiu. 

c) Tratând un alcool cu PCI, are loc reacţia : 

3CH,OI-+ PCI, = POgHIg-+ 3CH CL 

In această reacţie se vede că un OH este înlocuit prin CI, ceia ce 

denotă prezenţa . grupei oxidril în alcool. Cu apa reacţia era âsemă- 

nătoare | i 

3HOH-+ PCI; = POgH3-+3HCI 

POgH3 este acidul fosforos, Această reacţie constitue metoda cea mai 
bună peniru prepararea derivăţilor halogenaţi. 

Alcoolul metilic sau spirtul de lemn, CH,OH. Melanol. 

In proporţie de 1 %—2%, se găsește în pătura apoasă 
obținută în tecnică din distilarea -lemnelor. In această 
pătură se mai găsește acid acetic (cam'10%), apoi ace-
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tonă. Licidul este . neutralizat „cu: var şi prin distilare 

fracționată. se obţine alcoolul metilic. 

„ Alcoolul metilic este un licid incolor, mobil, de reacție 

neutră ; arde cu flacăra slabă. Are gust arzător. Se a- 

-mestică cu apa în orice proporţii. 

Are numeroase întrebuinţări în tecnică, ca aizolvant al 

grăsimilor şi unor râşini (Schellack). Este otrăvitor. Băut 

produce orbire, şi chiar moarte. Când este impur serveşte la 

denaturarea alcoolului (spirtului). Alcool metilic curat ser- 

veşte la prepararea coloranților de anilină, la prepararea de 

lacuri (Vernis), formalinei. Pentru prepararea lui se uti- 

lizează în timpurile din urmă amesticul de CO şi H, numit 

gaz de apă. Trecând acest amestic la temperaturi cuprinse 

între 2200 — 3000 peste . catalizatori (pulbere de Zinc care 

conţine Cupru, sau Oxid de Zinc şi de Crom) sub presiune 

de 150—200 Atm., se obţine alcool Meltilic. 
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  _CO+2H2=CH3OH. E   Avem astfel un nou exemplu de producere de compuşi 

organici din substanțe mi- 

nerale. Primul exemplu, 

l-am văzut la Metan. Se 

mai dă alcoolului metilic 

„şi numele de Metanol. 

Aleool etilie. 

“Experienţă. — Preparare 

ide alcool, prin 'fermentare, 

se dizolvă 50 gr. zahăr . în 

'500 cmc. apă şi se adaogă Fig. 15. 

'5 gr. drojdie de bere proas- 

pătă, care fusese în prealabil sfărâmală şi suspendată în 10 cmc. apă prin 

agitare cu 'o' baghetă. Se încălzeşte pe o bae mariană Pe -la 350 — 490 

începe fermentarea. Bioxidul de Carbon degajat este trecut prin apă 

:de var, fig. 15. După ce u incetat degajarea de CO, se pune la balon 

iun tub lung de vr'o 80 em. şi se încălzeşte licidul la jierbere. Vaporii cari 

es din tub se aprind când apropiem un chibrit aprins. 

" Distilând vih sau bere, se obține un licid care conţine alcool. 
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Alcoolul etilic este licid mobil, cu miros şi gust carac- 
teristic. Se amestică cu apa în orice proporţie. Când se face 

amesticul se constată contracție de volum. Dacă punem 

într'un tub lung de un metru, închis la un capăt și des- 

chis la celalt apă pe lungime de 48 cm. și alcool absolut 

pe restul de 52 cm şi astupăm cu un dop, se constată 

după amestecul licidelor o coloană lungă numai de 96 
cm. In timpul scuturărei tubului licidul se încălzește. 

Alcoolul dizolvă multe corpuri : iod, eter, cloroform, 

benzol, schellack, grăsimi ete. 

Soluţia în apă are reacţie neutră. 
Densitatea amestecurilor de alcool și apă variază cu 

concentrarea. Luând cu un densimetru densitatea, vom 

şti din tabele concentrarea în alcool. Unele densimetre 
sunt graduate așa încât cetim direct concentrarea în 

alcool. Ele de numesc atunci: Alcoolomeire fig. 16. 

Alcoolul este întrebuințat în cea mai mare parte în tecnică ca disol- 

vant, apoi la prepararea substanțelor organice; de asemenea serveşte 

drept combustibil pentru motoare. O parte serxeşte la consumat sub 

forme de diferite băuturi alcoolice. -: 

Alcoolul destinat industriei este alcool denatural, adică făcut im- 

propriu pentru băut prin adăosire de alcool metilic, ori piridină ete. 

Acest alcool este mai eftin, decât cel întrebuințat la prepararea bău- 

turilor alcoolice. 

Dăm aici densitatea și punctele de fierbere a câtorva alcoole. 

  

  

. Numirea, Den- 
Numirea sistema- | CN Pct fierbere. 

: sitate 
tică 

CH„O0H ....| alcool metilic) metanol | 0.792] 650 
CgAgOH ....] », etilic etanol 0.789 | 78 

CsHzO0H ....] +, propilic propano! | 0.804| 97 (normal primar) 

C4HgOH ....] „, butilic butanol 0.804|il? ,, >> 

CgHaO0H ...] „, amilic pentanol | 0.815|138 ,, >           
  

Marele număr de combinaţii organice a necesitat o încercare de no- 
menclatura sistematică. Pentru numirea alcoolelor s'a admis ca să 
se plece dela numele hidrocarburei cu acelaş număr de atomi de Carbon
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şi să se adaoge terminația ol. Aşa au rezultat numirile metanol, etanol, 
propanol etc. 

In isomere se arată numărul atomului de C la care este legat OH. 

CH . CHA. CH, . OH este alcool propilic primar sau 1 propanol 

3 2 1 

CHg— CHp—CHp alcool „propilic secundar, ori 2 propanol. 

OH 

Prezenţa trupei OH legată de radicalii alcoolici imprimă alcoolelor 

o serie de proprietăţi comune ca acţiunea Şodiului metalic, a PC 

ori PCIg. Se zice că grupa OH, în aceste cazuri imprimă compuşilor 

funcțiune alcoolică, iar OH este yrupa funcțională. 

O proprietate comună tuturor alcoolelor este şi formarea de esteruri. 

A. Alcoolate. 

A. Alecoolate. — Intro prubetă prevăzută cu dop şi tub abducător: 

se pun vr'o 5 cmc. de alcool absolut. Se aruncă în prubetă bucăţi 

de Sodiu metalic şi se prinde pe apă gazul, care se dezvoltă. Se con- 

stată că-i Hidrogen. După răcire, în prubetă se găsește o masă so- 

lidă, compusă din etilat de Sodiu, CH. ONa. Punând-o în apă se 

constată că apa capătă proprietate alcalină, în urma hidrolizei 

CHşONa + HOH=CH;OH-+ NaOH 

Numai un H din alcool este înlocuit cu metalul alcalin. Din alcool 

metilic se obţine metilat de sodiu, CHgONa. Toate alcoolete prezintă 

această proprietate. Productele obţinute, numite în genere alcoolale 

sunt solubile în alcool. Alooolatele joacă mare rol în sintezele orsa- 

nice 

B. Esteruri. 

Prezenţa grupei OH în alcoole și hidraţii alcalini, 

KOH, face că aceste corpuri prezintă o reacţie comună 

faţă de acizi. Aşa | 

_KOH+SO0,H2=H20 + S0.,HK 

CHşO0H + S0,H2= HO + CH. S0,H. 

Tot aşa 

2KO0H + S0;H2=2H,0+S0,K,
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Prin eliminare de apă rezultă corpuri analoage “să- 

rurilor și în cari avem un radical alcoolic substituit unui 

H bazic din acid; aceste corpuri. se numesc esteruri. 

C„H;. SO,H este acidul etil suturic. 

SO„(C,H4), este sulfatul de etil. - 

Cităm 'câteva esteruri, în afară de cele de mâi sus. 

CH3. SO,H acid metilsulturic 
SOJ(CHg)a | sulfat de metil 

NOgCoH3 nitrat de etil 

NOgC3H5 azotit de etil 

POA(CoH5da „fosfat de etil 

POA(CaHsH - acid dietil fosforic 

POA(CoH5)Ha > etil fosforic. etc. 

Prepararea acidului etil sulfuric. — Infr'o prubetă se toarnă cu pre- 

cauliune 2 cmc. de acid sulfuric conc. peste 2 cmc. alcool absolut ori 

cel 96%, se dezovilă multă căldură. Amesticul este încălzit încă scurt 

timp, apoi răcit şi turnat în 25 cmc. apă rece. Se veniralizează, cu COgBa 

pulberuleni, până ce cu lacmus nu mai constatăm reacție acidă. Se dez- 

voltă CO, şi se jormează SO„Ba ii insolubil. Se filirează. O parte din [il!- 

trat este tratat cu H„SO, diluat ; se obține precipitat de Suljfat de Bariu, 

ceia ce dovedeşte că în soluție era o sare solubilă de Bariu. Această sare 

este etil sulfatul de Bariu, (CH; , SO), Ba, solubil. Restul licidului țil- 

irat este încălzii cu HC] dil. Se precipită SO„Ba. In această operaţie acidul 

etil sulfuric pus în libertate de către acidul clorhidric a fost discompus 

de apă, formându-se SO,Fla şi alcool 

Coş ; SOpH-+- HO = SO CHOH 

Acidul suljuriee cu Clorura de Bariu din soluție a dat precipitatul de 

SO,„Ba. 

Toate esterurile prin încălzire cu acizii sufăr discom- 

punerea de mai sus în acid şi alcool. | 

HEIn afară de esterurile formate cu acizii minerali, există 
şi esteruri formate din alcoole şi acizi organici, ca, acidul 
formic, acetic,.. 

Experienţă. — Intr'o prubelă se pun 3 cmc. alcool 96%, şi 5 cmc. H3SO4 

conc.; se mai adaogă 3 cmc, de acid acetic glacial. Se prevede prubeia
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cu: tub abductor-şi dispositiv de răcire, cum arată figura 17. In prubela 
cu licid se aruncă vr'o 2 perle (mărgele) de sticlă. Se încălzeşte. Prubela 
a doua pusă în apă rece serveşte să prindă licidul separat prin distilare. 
Licidul este acetat de etil CHgCOOCH; de miros plăcut 

H20 
CH3COOH-+ CaH,OH= CHyCOOCH, 

Dacă repetăm operaţia în acelaş fel cu alcool amilic acid acetic şi 
H2SO4 se obține acetat de amil, CH3COOCH,, care miroase ă pere. 

Experienţă. — Intr'un balon de 500 cmc. se pun 200 cmc. apă, 50 gr. 
KOH şi 20 gr. acetat de etil. Se ferbe licidul în balonul prevăzut cu res- 
frigerent ascendent fig. 14. După aceia seiileagă rejrigerentul peniru a di- 
lila licidul fig. 6,7. 

In licidul care se obţine prin 

distilare avem alcool şi apă. In 

balon a rămas soluție de acetat 

de K. 

Reacţia care a avut loc 
este următoarea 

2 CH,COOC,H; + KOH= 
CH,COOK + CzHOH. 

  

Discompunerea aceasta 
a esterurilor sub influenţa 

hidraţilor alcalini se numeşte saponificare. 

Esterurile. ca CH;COOCIIz,  CHaCOOC,H, dizolvite 

în apă sufăr discompunere şi prin ferbere în prezenţa 
acizilor diluaţi; în reacţie intervine apa, iar acidul 

joacă rol de catalizator. 

CHsCOOCH + HOH =CH3COOH + CH, OH. 

Fig. 17 

şi această din urmă discompunere se numește tot sa- 
ponificare. Aceasta.e proprietatea importantă a esteru- 
rilor. Le mai putem prepara dintr'o sare, prin tratare 
cu iodura unui radical alcoolic 

CH3COOK+CHa1=KI+CHCOOCH, 
acetat de metil 

CH,COOAg-+ CH, I=AgI +CH,COOC,H;.
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Experienţa. — Se încălzește într'o prubetă un amestic de 1 cmc. de 

Metanol, un volum egal de SO,Hg concentrat şi de HClconc. Vaporii tari 

se degajă ard cu flacără verde palidă. S'a format CH sc gazoasă. 

CHOH-+HCL= H2O+4-CH3CI 

Acidul SO„Ha conc. a servit să ealragă apa. Derivaţii halogenaţi apcr 

deci ca esteruri a acizilor halogenați cu alcoolele. 

Una din cele mai bune metode peniru exiragerea apei dinir'un alcool 

și un acid constă în a lrece HCl gazos şi uscal prin amesiicul de alcool 

şi acid. După câtva limp se varsă amesticul în apă. Esterurile, fiind 

putin solubile în apă formează o pălură licidă a parle. Cu ajutorul unei 

pâlnii cu robinet le putem separa. 

Esterurile sunt licide incolore, de reacţie neutră, cari 

nu se amestică cu apa în orice proporţie. Sunt mai uşoare 

decât apa, cu miros plăcut care amintește pe acel al 

fructelor. In industrie se prepară, fiind întrebuințate 

ca esențe mirositoare la prepararea bomboanelor, a 

unor băuturi alcoolice (liqueur) etc. Cităm câteva esențe 
de îructe, fabricate astfel : 

Esenţa de ananas — butirat de etil 

>, mere — valerianat de amil 

>, caise —butirat de amil 

>, pere  —acetat de amil 

A fragi  — acetat şi butirat de etil 

-» „, cognac — acetat şi azotat de etil 

> Vin — esterul etilic al acidului enantilic. 

In natură se găsesc esteruri solide, ale acizilor, ori 

alcoolelor: cu mulţi atomi de carbon. 

Ceara. de albine palmitat de miricil (milisil) şi acid 

cerotic (cerotinic), CosHsoOz. 

Sperma coeti, din cap de balenă ori caşalot; palmitat 
de cetil. 

Ceara secretată de unele plante; așa ceara de Car- 
nauba de pe frunzele unor palmieri, cari formează păduri 

în Brazilia, din alcool miricilic și cerotat de miricil. 
Alcoolul cetilic C,sHssOH, alcoolul miricilic CaoHgaOH. 

De origină vegetală este şi ceara de China.
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C. Eteruri. 

După cum în chimia minerală pe lângă hidroxidul 
KOH avem și oxidul K,0—KOK, tot aşa putem avea 
cu radicalii alcoolici, pe lângă alcool CHOH, R—OH 
şi ozizii acestor radicali CH —0—CH,, CH;.O.CH; ete. 
Acești oxizi ai radicalilor alcoolici se numesc eteruri. 
Când cei doi radicali sunt identici, avem eteruri simple 
CHs.O.CH, dimetil eter . 

CaH;.0.CH, dietileter. 

Când radicalii sunt diferiţi avem etferuri miste 
CH3.O0.CH;, metil-etil eter. Se prepară : 

1. Din alcoolat cu o iodură 

CaH;ONa +CsH,I=INa+O(C2H,), dietil eter. 

Prepararea eterului. Dacă încălzim alcool etilic cu 
acid etilsulturic se obţine eterul obicinuit, conform reacției 

CaH;OH+C,H.S0,H=S0,H,+C.H;.0.C.H; 

Reacţia de mai sus amintește reacția de saponificare 

CH. SO, H-+H.OH=S0,H,+C,H;.OH 

Peniru preparare se utilizează un balon cu tubulură laterală legată 

de un rejrigereni, prin care circulă un curent de apă rece. Balonul este 

prevăzut cu un dop cu două deschideri, prin cari pălrund o pâlnie (leică) 

cu robinet şi un termometru, ambele până aproape de fundul tubului, 

fig. 18. In balon se pun 50 cmc. alcool 90%, şi 5 cme, H3S$O4 conc. 

Se încălzeşte licidul la 1400: se formează în aceste condijii acidul etil 

sulfuric ; distilația începe. In acest moment se lasă să curgă din pâlnie 

cu încetul alcool așa fel ca temperatura să rămână 1400. Se produce eter, 

care trece la distilare. 

Când vrem să preparăm cantități mari de eter, utilizăm în locul pâl- 

niei un rezervor cu alcool, fig. 19. Curentul este lăsat mai repede ori mai 

încet cu ajutorul unui cleşte, care strânge tubul de cauciuc, care servește 

de legătură între rezervor şi balon. 

Licidul obținul din distilare are eler și alcool. Peniru îndepărtarea 

alcoolului licidul este sculurat cu un volum egal de apă, într'o leică
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(pâlnie) de separare (pâlnie cu robinet), fig. 12. Apa extrage alcoolul 
Elerul, fiind mai ușor, formează o pătură licidă la suprafața apei. Cu 

  
“Fig. 19. 

ajutorul robinelului se separă pălura apoasă, iar eterul este uscat cu pul- 
bere de clorură de calciu lopilă, cu care este scuturat.
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Eterul se mai numeşte și eter sulfuric, de oarece s'a 

crezut multă vreme că are şi S în compoziţia lui. Este 

foarte volatil. Trebue evitată aproprierea de o îlacără, 

căci se aprinde repede. Nu trebue încălzit niciodată eter, 

ori benzină, etc. cu flacară, ci numai cu apă ferbinte. 
Aerul care are vapori de eter este extrem de explosibil. 

Eterul este slab solubil în apă. Evaporat brusc produce 

răcire. De aceia e utilizat în acest scop. Aruncat pe piele 
sub formă de picături cu ajutorul unui pulberizator, 

răcirea produsă este așa de mare, încât determină insen- 

sibilitatea pielei. 
Inhalat produce anestezie generală. De aceia e între- 

buinţat în operaţiile chirurgicale, uneori, în locul clo- 

roformului. 

Experienţă. — Inirun pahar se pune eter, prin care se suflă aer cu 

ajutorul unui suflai. Răcirea produsă face să îngheţe apa din o prubetă. 

Răcirea prin evaporarea de eter se poate arăta și în modul următor : 

se pune un pahar cu eier pe o placă de sticlă udată cu apă, Suflând 

aer prin eter, apa îngheață şi paharul rămâne prins de placă. 

Se acopere rezervorul unui termomelru cu vată ; se varsă eter peste învăliş 

şi se poartă termomeirul prin cameră. Se constată scădere de temperatură. 

Eterul disolvă grăsimele. Se poartă prin eler hârtie pe care s'a depus 

pete de grăsime. Se scoate apoi hărtia şi se lasă să se evaporeze eterul. 

Petele dispar. 

S'a constatat că dacă se adaoge la licid Sultat de Al sau de Pb 

(5% din greutatea licidului din balon) producerea de eter este uşurată 

şi destilarea se face regulat la 1200, 

De oarece producerea de eter din alcool este de fapt o deshidra- 

tare, s'a constatat că ea se poate face şi în modul următor: 

Se conduc vapori de alcool peste alun, care a fost deshidratat prin 

încălzire la 1250. O variantă constă a conduce vaporii de alcool peste 

A1,02, preparat prin precipitare şi care este încălzit la 2400—2600 

(nerge bine numai cu alcoolele, cari, ca CH3OH nu pot da Olefine). 

E. Combinaţiile dintre radicali alcoolici şi sulf. 

Mereaptane. — Din punct de vedere chimic $ presintă mari analogii 

cu Oxigenul. Combinaţiei HO îi corespunde H,S. fai 

După cum din H.OH avem alcoole R—OH, tot aşa avem com- 

binaţii R.SH numite mercaplane. CHgSH metilmercaptan, CgHgSH
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" etilmereaptan. După cum H,S este acid, pe când apa este neutră, 

tot aşa mercaptanele sunt acide; ele formează compuşi R—SK ana- 

logi alcoolatului R.OK. HgS este gazos la temperatura ordinară, pe 

când apa e licidă ; tot aşa mercaptanele au puncte de ferbere mai joase 

decât alcolele, corespunzătoare. 

Mercaptanele iau naştere în diferite reacţiuni; aşa 

5 R.OH-+PpSş=5 RSH+P30; 
CaHş- SO K+ KSH=CgHgSEH-+ S0,K, 

Se formează de asemenea trecând amestic de vapori de alcool şi 

H,S peste oxid de Thoriu, încălzit la 3000— 3500 (catalizator). 

Mercaptanele sunt licide cu miros extrem de respingător. Sunt foarte 

ozidabile. Tratate cu HNO, sunt oxidate şi trecute în corpuri numite 

acizi sulfoniei 

CH3SH-+ 30 =CH3.S03.0H 

In transformarea aceasta S$ rămâne legat direct la C, cum era şi 

în mercaptan. Săruri de-a lor se formează şi din iodura radicalului 

alcoolic şi un sulfit. i 

CgHgI + K.S030K=1K + Cp. S00K 

Pentru sulfit avem formula asimetrică K.SO0,0K. 

Acizii sulfonici sunt acizi foarte puternici; ei sunt reduşi în mer- 

captane. Cu PCI, înlocuese un OH cu CI, dând cloruri acide 

CaHgS030H + PCI;= POCIz+ HCL+ C3H;.SO2.Cl 

Tioeteruri. Corespund eterurilor. Au structura R-S-—R,. 

— Se produc prin reacţiile: 

1. C3Hs.SK+I.CH=IK + CH. S.CoH3. 

SH 

A 

2. CaH3. 
CaH5S 

CH 

CH 

  

  
=H3S+ Ss. 

trecând mercaptane peste CdS încălzită la 3500 (catalizator). 

3. CoH,.SO0,K KN 
2 54 . S=2S0,K3+ CH, S.CH,, 

CpHg.SO,K to aa Cali a5 

Tioeterurile sunt licide insolubile în apă, de reacţie neutră. Ca şi 

aminele, ele adiţionează CH,.I etc..., S trece în S tetravalent şi se 

formează combinaţii de Sultonium 

CH HN 215 
se pSt CaHls- 1 = CoHg—SI 

2 5 CH3 

C



  

Cu Ag,O umed se obţine o bază puternică 

(CoH)aS.0H. 

'Tioeterurile se oxidează uşor. Prin oxidări potrivite se .obţin 

Rx a 
R/S0 sulioxizi 

sau RN R/S02 sulfone. 

Un product important, în structura căruia avem sulfone, este Sul- 

fonalul întrebuințat ca narcotic. 

CHas 1 /SOa:CaHg 
CH, ÎNSOg.C2H5 Sulfonal. 

Un compus întrebuințat în războiul 1914—1918 este așa numitul 

Gaz-muştar, Iperila 

CH3CI.CHa 

CHgCI.CHp/ 

Combinații de radicali alcoolici și P, As. — Fosforul cu radicalii al- 

coolici dă combinaţii numite fosfine, analoage aminelor şi fiind baze 

mai puternice decât PHa. Avem astfel: 

CHAN 3 CHa.PHo CH, „PH CHai'aP 

o fosfină primară o fosfină secundară o fostină terţiară 

metil fosfină di metil fosfină trimetil fostina 

Bazele de phosphonium (CHa), P.OH sunt baze foarte puternice. 

Fosfinele se oxidează uşor, fie cu aer, fie cu HNOg corespunzător 

faptului că şi Ph este uşor oxidabil. 

Arsine. — Se cunosc Arsine primare, secundare şi lerliare. Importante 

CH3> 
sunt combinaţiile cari au grupa CH, 5 As-, monovalentă, numită Ka- 

kodil (rău mirositor). Din distilarea unui acetat cu AsgOg rezultă ozi- 

dul de cacodil 

(CHapAsx 

(CHgpAs/ 

Din acest corp se prepară celelalte combinaţii de cacodil. ratând 

oxidul cu HCI se obţine clorura de cacodil (CHg)gAs.Cl. 

P. Bogdan,— Chimia cl, VI, Ed. 1.—3. 4



E. Hidrocarburi nesaturate. 

Condiţiile în cari se face deschidratarea alcoolelor joacă 
un rol hotărîtor în cs privește natura productelor obţi- 

nute. Așa am văzut că la încălzirea ac. sulfuric cu al- 
cool etilic, are loc o deshidratare, care conduce la acid 

etil sulfuric 

CH;OH-+H.S0,H=H,0+C,H$.SO0,H 

Dacă punem alcool cu acid sulfuric şi dacă se formează 
acidul CsH,.SO,H, adăogare de alcool la 1400 conduce la 

formare de eter. Alte ori deshidratarea se face așa că avem 

formare de hidrocarburi, nesaturate ca etilenul, propi- 
lenul, etc., de cari ne vom ocupa în capitolul următor. 

D. Hidrocarburi nesaturate. 

Etilen. Intr'un balon cu fund rotund se pun 10 cmc. 

alcool C.H;OH, peste care se toarnă cu încetul 25 cmc. 

SO„Hsconc. Se aruncă în licid năsip fin pulberizat şi 

uscat și se amestică prin scuturare, până ce formează 

o pastă groasă. Se pune dop cu tub abductor și se încăl- 

zeşte balonul pe pânză de sârmă. Gazul rezultat este 

prins pe apă, în cilindri; el arde cu flacără luminoasă. 

Compoziţia lui este C.H,. El se numeşte etilân. El se 
mai poate obţine din bromură de etil tratată cu potasă 
alcoolică 

C.H;Br4+KOH alcoolic —> BrK+H,O+CH, 

Experienţă. — Un cilindru de vr'o 500 cmc. plin cu Etilen, este pus 
cu gura *n jos peste altul, ținut cu gura'n sus şi-n care am pus o pică- 
lură de Brom, care s'a evaporal. Se dau de-o parte plăcile de sticlă, 
cari le închideau, după ce am învârtit cilindrii aşa ca acum să fie cel 
cu Brom de-asupra. După puţin timp Bromul a dispărut, iar pe păreții 
cilindrilor se observă picături oleioase . Dacă conducem gaz etilen prin 
apă de Brom, pînă ce coloarea Bromului dispare, se poale obținea un 
licid oleios de formula CgH,Br,;
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Explicarea reacţiilor este următoarea : 

C.H;OH cu H,SO, a dat CH;.S0,H 

Acesta prin încălzire dă etilen 

CH. SO.H=C H+ SO, 

Prin tratare cu Br avem | i 

CH, + Bra=Ca Ha + Bra= CH Bra 

De oarece hidrocarbura CH, dă loc la reacţii de adi- 

ţiune, însamnă că ea mai are valenţe de rezervă ; se zice 

că este hidrocarbură nesaturată. Rezerva de valenţe: 

se arată prin'aceia că acum între atomii de C se satisiac 
câte 2 valenţe ale acestor atomi, ceia ce se arată prin 

formula structurală 

CH.=CH, 

Se zice că între atomii de Carbon avem o legătură 

dublă. “In prezența Br una din legături se disiace 

CH, CH.— 
II —— | 
CH CH,— 

şi la valenţele libere se adiţionează Br, care satisface 2 
valenţe cu formare de Bromură de Etilen 

CH, Br - CHBr 
LL] 

| CH, Br CH.Br 

In felul acesta, structura Bromurei de etilen este bine 

fixată. Cei doi atomi de Br se găsesc fixaţi, câte unul 
la fiecare atom de Carbon. Tot aşa avem clorura de etilen 

(oloiul Olandejilor). 
CH.Cl 

| 
CH,CI 

In nomenclatura sistematică aceste combinaţii se vor 

numi 1,2 dibrom elan şi 1,2dicloretan. Deshidratarea 

alcoolului CH,OH, așa ca să dee etilen se poate face 

Te
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şi în îelul următor: se trec vaporii de alcool produşi 
în flaconul FErlenmeyer peste A1,0, pus în tubul orizontal 

fig. 20. Tubul cu oxid este încălzit la 300%—4000. O parte 
din vaporii licidelor volatile se condensază în flaconul 

spălător, iar gazul etilen este prins pe apă în cilindri. 

In tub se pot pune sfere mici de argilă, la 300%—4000 

Există și alte hidrocarburi cu o legătură dublă în 

moleculă. Dăm câteva cu indicaţia atât a numirilor 

vechi, Etilen, propilen, etc. cât şi a celor sistematice, 

cu terminația en în loc de an de la hidrocarburele sa- 
trate cu acelaș număr de atomi de Carbon. 

    

    

  

        
  

Fig. 20. 

CH,=CH, Etilen, Eten 

CH,—CH=CH, Propilen, propen 

„ CH3—CH=CH—CH, Dimetil etilen simetric, 

2,3 buten 

CH —CH,—CH=CH, Etiletilen sau 1,2 buten 

Prin numere se arată locul legăturei duble. 

De oarece aceste corpuri adiţionează Cl, Br, şi dau 

naştere la corpuri oleioase, au fost numite şi Olefine. 
In petrol și gazul de luminat se găsesc și olefine. 

Lectură. — Olefinele adiţionează Ha 

CH = CH3+ H3= CH3— CHg 

Se trece amestic de Etilen şi Ha peste pulbere de Ni la 3000. Este 

fenomen de calalisă. 

Formula generală a Olefinelor este Cn Han.
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Între reacţiile de adiţiune mai notăm 

CHy=CHy+HCL —> CH3—CA,.C | 

CHg= CHy+CIOH —> CHCI—CHOH 

Cu soluţie de MnO,K etilenul este oxidat, cum arată reacţia — 

CH = CH3+ O + H20 Ha” CHg glicol 

OH OH 

Am văzut că din acţiunea CI asupra Etanului, s'au obţinut şi două 

cloruri isomere: una CoH,Cl de punct de îerbere 840 este identică 

cu clorura de etilen obţinută prin adiţiune de Cl la etilen şi numită 

Licoarea Olandejilor. Structura ei este deci 

CHACI 
| . Prin Agg O umed (sau alte metode) se obţine din ea glicol. 

CHACl 

Celalt isomer are atunci structura 

CHg— CHClg 

Se numeşte clorură de eliliden (1 dicloretan). Ferbe la 580, 

Există bromură de etilen CH,Br — CHBr şi bromură de eliliden 

CHg—CHBra. Clorura şi bromura de etiliden prin încălzire cu apă 

şi PbO trec într'un corp, pe care îl vom studia mai în urmă, numit 

aldehidă. 

Se cunosc şi compușii următori, în cari avem legături duble: 

CHg=CH.CHpOH alcool alilic 

CHg= CH — CHgv AR 
CHg= CH-CH 25 sulfura de alil, corpul mirositor din usturoi. 

Olefinele pot adiţiona ac. Suliuric cu formare de acid alkilsulfurie 

CHa= CH3+H.SO0H —> CHg—CH3.S0,H acid etil sulfuric. 

Acetilen (Etin). 

Incălzind bromura de etilen CH,Br.CH,Br cu potasă 

alcoolică, se obţine un gaz de formula CH, numit ace- 

tilen conform reacției 

CH,Br  KOH CH 
= + 2H,0 + 2BrK 

CH,Br * KOH 7 CH + + 

Este o hidrocarbură nesaturată în care există o le- 

gătură triplă între atomii de Carbon. Ea adiţionează
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4H,ACI, etc. Gazul acetilen arde cu. flacără: luminoasă. 
Trecut prin soluţie amoniacală de AgNO, se obţine 
un precipitat alb de formula C aAg2, acetilură de argint. 

Gazul trecut prin soluţie amoniacală de CuCl, dă pre- 

cipitat de acetilură de Cupru, galbăn-roşietică C,Cu;. 

Filtrînd precipitatele și uscîndu-le pe plăci de porţe- 

lană poroasă, constatăm că sunt explosibile. Trebue 

preparate cantităţi mici. Cum se vede H din acetilen 

poate fi înlocuit prin metale. Inlocuirea lor cu Ca dă 

compusul C,Ca, numit Carbură de Ca sau Carbid. | 

Carbura de Ca 

se prepară în 

mari cantităţ iîn 

industrie dacă 

amestecăm pul- 

bere devar(Ca0) 

cu pulbere de 
Cărbune (cocs) și 

supunem  ame- 
sticul la acţiunea. 

arcului 'voltaic. 
(fig. 21) Această carbură de Calciu servește la pre- 

pararea compusului numit Calcium cianamida. In ţară 

la noi aveam o asemenea fabrică la Diciosânmartin; 
productul obţinut CN;Ca (var azot, calcium cianamida) 
servește la prepararea NH, şi ca îngrășăminte agricolă. 

Carbura de Ca cu apa dă acetilen 

CaC,--,H,0=Ca(0H),-+C,H, 

    

  

Acetilenul produs. astfel este gaz incolor, cu imiros displăcut din cauza 

unor cantităţi mici de gazuri N Hg, PHa şi altele, cu cari este amestecat. 

Acesta este otrăvitor. Flacăra lui este luminoasă și de aceia este între- 

buinţat la luminat D, Dacă introducem curent de Oxigen în flacără 

1) In comerţ se găsesc cilindri cari conţin acetilen aizolvit în ace- 

tonă, sub presiune de 12 atm. Aceștia servesc la luminatul vagoanelor 

de drum de fer, la automobile etc.
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de acetilen se obţine-o temperatură extrem de înaltă, 35000. De aceia 

flacăra serveşte fie la făerea autogenă a plăcilor de îer, îie la lipirea 

plăcilor de oţăl, a şinelor, ete. (lipire autogenă). Acetilenul curat nu are 

niiros neplăcut. Este puţin otrăvitor. Produce la respirare surzenie 

şi se întrebuințată ca anestezic în chirurgie sub numele de -Narcylen. 

Se obţine acetilenul şi din combinarea directă a C cu H. In acest 

scop. facem 'să sară un arc voltaic între doi electrozi de cărbune într'o 

atmosferă de H. fig. 22. (Sinteza Berthelot). i 

Experienţă. — Inirun balon de vr'o 100 cmc. se pune apă şi se aruncă 

o bucăţică de carbură de Calciu. Se pune imediat dopul prevăzul cu iub 

abduclor şi se prinde acetilenul pe apă. - 

Se dă foc gazului şi se: observă flacăra 

strălucitoare. 

In alt cilindru cu acelilen se adaogă 

ceva apă de Brom şi. se sculură. Se ob- 

seevă că coloarea bromului dispare şi se 

formează picăluri oleioase de ietrabrometan, 

produs, prin, adițiune 

CH ECH+4Br= CHBr,—CHBrg 

Dacă se sculură gaz de luminat (disti- 

area huilei) prins întrun cilindru cu apa 

de Brom 'se observă din nou formarea de 

picături. oleioase.'.In gazul de luminat 

obținut din distilarea Huilei-avern Etilen . 

şi. .acelilen. 

„Cetire.. — Răcind acetilenaul cu "aer 

licid - se. obţine acetilen' solid. Acesta 

mestecat cu oxigen licid dă un corp de Fig. 22. 

putere de explozie încă neîntrecută. 

De asemenea sunt explosibile amesticurile de acetilen şi aer. Şi ace- 

tilenul singur, când este comprimat la presiuni mai mari de 4 atm. 

este explosibil. Este de ajuns ca într'un punct să apară o scântee (de 

exemplu când învârtim ventilul cilindrului în care este gazul compri- 

mat) pentru ca să aibă loc explozie puternică. De aceia nu se poate 

ţinea gazul comprimat în bombe (cilindri) de oţăl. Acetilenul se dizolvă 

în acetonă şi soluţia absorbită în Kieselguhr este utilizată ca explosibil. 

In aceste explozii se separă Cărbune solid și Hidrogen. Discompu- 

nerea aceasta în C şi Fi este favorizată de catalizatori metalici, fer şi 

mai ales Cupru. De aceia în conductele prin cari a trecut multă vreme 

acetilen se depune Cărbune. De aceia la instalaţiile de acetilen se evită 

tuburile de Cupru. 

Vorbind despre origina petrolului, ari amintit că Sabatier şi Sen-    
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derens trecând amestic de acetilen și Hidrogen peste pulbere de Ni în- 
călzită la 2000, au obţinut un licid analog petrolului american. 

Chiar acetilenul singur trecut peste pulbere de Cupru la 3000 qă 
amestic de hidrocarburi, căci pulberea de Cupru (catalizator) favori- 
zază discompunerea acetilenului în C şi H; acest din urmă cu restul 
acetilenului dă hidrocarburele (numite Cupren). Fără catalizator trebue 
să încălzim acetilenul la 7800, ca să înceapă discompunerea repede. 

Sub 7800 acetilenul se polimerizază dând (Benzen) Benzol 

3C3H3=CgHg. (Berthelot). 
Una din cele mai importante întrebuinţări a acetilenului este pro- 

ducerea de aldehidă acetică despre care vom aminti în capitolul următor. 

F. Productele de oxidare ale alcoolelor. Aldehide. 
Cetone. Acizi. 

Aldehide. Ni vom ocupa în primul loc de oxidarea 
alcoolelor metilic și Etilic. 

Experi enţă. — Se oxidează în [lacăra unui bec Bunsen sau a unui 
sujlai o spirală de cupru, dintre acelea ce servesc la analiza cantitativă 
organică. Se aruncă această spirală incandescentă (înroşită la flacără) 
înir'o prubelă în care am pus un cme de alcool metilic. Acesta se evaporează 
şi reduce CuO de pe spirală în Cupru metalic. In acelaş timp se ob- servă miros de formol (formalină). Oxigenul din CuO a oxidat alcoolul CH3OH și Pa trecut în corpul CH30O, care are doi atomi de H mai puțin decât alcoolul metilic, Corpul obținut se numeşte: aldehidă formică. 

Structura este fără îndoială aceasta 

=0 HA 

In ea avem un O legat prin dublă legătură la atomul 
de C; în acelaș timp mai există doi atomi de H legaţi 
direct la Carbon. 

Se poate proceda şi în modul următor : se trece aer încărcat cu va- pori de CH„OH printr'un tub de stectă în care am pus spirala de Cupru. Incălzim tubul până ce spirala se înroseşte ; din acest moment are 
loc o vie reacţie, care ţine spirala incandescenţă, chiar după îndepăr-
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tarea îlacărei. Gazurile le trecem prin apă, care dizolvă aldehida for- 

mică formată prin oxidare, 

Soluţia apoasă care are 40% aldehidă formică constitue formolul 

sau formalina, întrebuințată ca desinfectant. 

Oxidarea alcoolului etilic. 

a) Trecând vapori de alcool C,H;OH peste Cupru 

redus încălzit la 200%—3000. Se separă din alcool Hi- 

drogen și se obţine corpul cu 2H mai puţin C.H,O 

CAH,OH —o CaH,O+H, 

Corpul acesta a primit numirea de aldehidă, tocmai 

din cauză că are 2H mai puţin decât alcoolul al(cool) 

dehid(rogenat). In terminologia nouă aceşte corpuri se 
numesc, adăogând terminația al la numele hidrocar- 

burei, cu acelaş număr de atomi de Carbon 

CH,O Metanal 
CaH,O Etanal 

In laborator se prepară efanalul oxidând alcoolul 
etilic cu amestic oxidant de Bicromat de K şi H,S0,. 

Experieuţă. — Intro .prubelă se pune un amestic de soluţie de Bicro- 

mat de K (Cr30,K) şi acid sulfuric. Se adaoyă apoi 1—2c mc alcool 

elilic şi se încălzeşte. Coloarea se schimbă din roşielic în verde (s'a [or- 

mat (504)aCra) şi se desvoltă vapori cu miros caracterislic. Gazul poale 

ji condensat. Reacţiile cari au loc sunt redate astfel: 

Crp07Kp+4S0,Hp= (SOg)aCrp+t SOg+4H,0-+-30 

Oxigenul oxidează alcoolul CH,OH (Etanolul) 

C.H;OH-+O0=H,0+C,H,0O (etanal). 

Invers, reducând aldehidele, putem obținea alcoolul 
corespunzător 

C.H,0+H, —> C,H,.OH 
In acest scop soluţiile apoase de Etanal sunt tratate cu amalgamă 

de sodiu. Cum se ştie apa este discompusă de Na din amalgamă şi H
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liber transformă Etanalul în Etanol, aldehida în alcoolul cu acelaş-număr 

de atomi de Carbon. | - pi i 

" Se poate tace reducerea şi direci prin H. In acest scop trecem amestic 

de H şi vapori de aldehidă peste Nichel fin :4ivizat, care joacă rol 

de catalisator (Sabatier— Senderens). . 

Proprietăţile reducătoare ale aldehidelor. 

Experienţă. — Se tratează soluţie de. formol cu soluție NaOH dublu 
normală (80 sr. NaOH la litru). Se adaogă apă oxigenată. Toată al- 
dehida este oxidată şi trecută în acid formic care cu NaOH dă Acetai de 
sodiu. Formula structurală a acidului formic o cunoaştem HCOOH 
Reacţia este următoarea 

: CH0+O0=H.COOH 

De asemenea etanalul prin soluţia de MnO,K și acid sulfuric este trecul 
prin oxidare în acid acetic, CH3COOH. 

'2MnO4K +-3S04H3=2S04Mn-+ S0,K2+3N,0-+50 
Ozigenul ozidează aldehida 

C2H,0+0= CHgCO0H. 

Această reacţie serveşte ca punct de plecare la nu- 
mirea aldehidelor, indicând “după cuvântul. aldehidă şi 
numele 'acidului în care aldehida trece. prin oxidare. 

Metanalul se mai numeşte aldehidă formică, Etanalul 
este aldehidă acetică. 

Reacţiile de mai sus arată că aldehidele sunt corpuri 
reducăteâre. - a ie pi 

Experienţă. — Punând spirala : de Cupru oxidată şi înroşită în fla- 
căra, într'o prubetă în care: avem: ceva soluţie 'de formalină, se cons- 
tată că CuO este redus în Cu metalic. Din prubetă se degajă vapori 
acizi ceiace se constată lesne cu hârtia umeâă de iurnesol, lăcmus. 

Intro prubetă curată se pune soluţie AgNO,; sâ.adaogă NHg pînă ce 
precipitatul Ag»0 produs este disolvit. Se adaogă câteva picături de 
soluţie de formol; se constată că prin încălzire uşoară "se depune ar- 
gint pe steclă, Metalul depus formează oglindă metalică, i 

Se repetă experienţa în acelaş fel cu-sol. de aldehidă acetică. 
In aceste cazuri aldehidele prin O din Asa 0 au fost trecute în acizii 

corespunzători, cari au format cu NHa sărurile de amoniu -eorespun- 
zătoare, - - . a i
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„Aldehidele reduc licoarea Fehling. Din Sol.S0,Cu cu NaOH ori KOH 

avem precipitat albastru de Cu(OH4), prin ferbere acesta trece în CuO 

negru, însolubil. Dacă însă peste sol. de SO,Cu punem întâi soluţie 

de acid tartric şi“apoi KOH ori NaOH se obţine un licid colorat albastru 

închis numit licoare Fehling. In felul acesta oxidul de Cupru Cu(0H), 

nu mai este precipitat. Dacă încălzim într'o prubetă licoare Fehling 

şi adăogăm ceva aldehidă formică ori acetică, se precipită CugO roşietic 

uneori gălbui după starea de diviziune şi cantitatea de reativ albastru. 

In. locul licoarei Fehling, mulţi utilizază o altă licoare a lui Ost prepa- 

rată din soluţie SO,„Cu. cu soluţie COZHK şi COgIS,. Ea conţine un 

carbonat dublu de Cu şi K solubil. Tratată la încălzire cu aldehide, dă 

precipitatul CujO. In aceste reacţii aldehidele prin oxidare trec în acizi. 

Invers. — Din acizi avem prin reducere aldehide. Reducerea în acizilor 

se face uşor prin acid formic, care este şi el reducător, căci mai are 

HI legat la C, formula lui fiind H.COOIH. Pentru reducere se trec va- 

porii unui acid cu vapori de HCOOH peste MnO (oxid manganos), 

încălzit Ia 300— 3500, Oxidul acesta joacă rol de catalisator. Cu vapori 

de acid acetic are loc reacţia ” 

" HGOGH + CH3COOH=COp-+H,0-+C2H40 (aldehidă acetică). 

„. Se pot reduce şi sărurile acizilor cu formiaţi. Incălzind formiat de 

HCOONa cu acetat de Sodiu CaHzO2Na, are loc reacţia 

! CaHaOoNa + HCO„Na = COgNaz-+-CH,0, aldehida acetică. 

Cum se vede din alcoolele metilic şi etilic putem prin oxidare să avem 

reacţiile 

oxidare oxidare 
CHgOH —> CH,0 (aldehida formică) —> CGH40, acid formic 

C„HsOH —> CH,O (aldehida acetică) —> C3H,0O, acid acetic Invers, 

din acizi prin reducere, obținem întâi aldehide, apoi alcoole. Aldehi- 

dele apar astfel ca produse intermediare între alcoole şi acizi. 

Structura aldehidelor. 

Pentru aldehida formică avem
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Structura aldehidei acetice apare acum din reacția 

oxidare oxidare 
CHsCH.OH ———> C,H,0 ————> CHzCOOH 

Ținând samă de structurile alcoolului şi a acidului 
acetic, constatăm că oxidarea a avut loc la atomul de 
Carbon, de care era lipită grupaOH și că grupa CH, 
a rămas intactă. Pentru aldehida acetică rămâne po- 
sibilă numai formula structurală, în care se conservă 
grupa CH, 

Structura aceasta este sprijinită de formarea aldehidei 
„acetice din 1 diclormetan în ferbere cu apa: cu oxid de 
Plumb. CH;CHCI,-+ H,0=CH,CHO +2HCI. 

Aldehida acetică apare ca homologul superior al celei 

formice. În aldehide avem deci grupa Juncjională Cc. 9, 

pe care o scrim —CHO. 
In această grupă avem O legat prin dublă valență 

la C, dând astfel grupa carbonil bivalentă 

CO= 

In aldehida formică ambele valenţe sunt satisfăcute 
prin H 

H—CO—H 

In aldehida acetică, una din valenţe este satisfăcută 
de CH3, cealaltă de H, aşa încât avem structura ei 

CH,—CO—H 

Când aldehida a fost trecută prin oxidare în acid, : 
incorporarea Oxigenului s'a făcut prin interpunere între 
C și H, de oarece grupa Carbonil CO se păstrează în 
acid; avem pentru oxidare reacţia
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030 +0 =0 CH CT > CH Conu 
sau 

CHg—CO—H —> CHg.CO.0H. 

In aceste fenomene de oxidare joacă rol H legat la 

Carbon, care trece în OH. Aplicând atunci această cons- 
tatare la oxidarea alcoolelor, găsim 

—H oxidare —OH 
CH3—COH O —— CH.—C—0H 

—H —H 

Ar trebui să rezulte un corp cu două grupe OH la 
acelaş atom de C. Un asemenea sistem este nestabil. 

Ar trebui să-l avem în acidul carbonic ipotetic CO.H, 
căruia îi revine structura 

—O0H 

CO 
—0H 

Din acest acid derivă carbonaţii. Acidul liber însă 

nu se cunoaște : de câte ori ar urma să se pună în liber- 

tate avem separare de [HO din cei doi oxidrili 

—0H 
CO = HO + CO, 
—0H 

Tot aşa din 

—0H 0 
CH, —C—0H —> HO+CHC_py aldehida. 

—H 

Homologii aldehidei formice au deci structura 

R—CHO 

R = radical alcoolic CH, CH; etc. Atomii de H legaţi 
la Carbonul care mai are O fac molecula reducătoare.
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Prepararea tecnică a aldehidei acetice din earbura 

de Calciu. 

Lectură. — Se montează aparatul arătat în fig. 23. Din leica cu ro- 

binet curge încet o soluție de 20% NaCl peste carbură de Calciu. 

Acetilenul este trecut întâi printr'o soluţie de azotat de Cupru, căreia 

i s'a adăogat ceva HNO3 şi care este conținută în primul flacon spălător ; 

în al doilea flacon spălător este soluţie de HgCl,. Gazul ajunge în ul- 

timul flacon Erlenrmeyer, în care s'a pus o soluţie 50% de acid sulfuric, 

căreia i s'a adăogat?HgO galbăn şi pulbere de MnO,/ în” cantităţi mici, 
cât se ia pe vârtul unui cuţit. In timpul operaţiei, acest amestic este 

încălzit la 750, aşa că HgO trece în Sulfat mercuric. Din prubetă esă 

NÂ[ 7 
Fig. 23, 

  

acetaldehidă, care se recunoaşte după miros. In aceste condiţii sărurile 
de mercur, se pare, că exercită o acţiune catalitică, care, în definitiv, 

are ca rezultat adiţiune de apă la acetilen 

CH=CH+H20  — CHg— CHO, aldehidă. 

Această reacţie presintă mare importanţă pentru tecnică, căci ea 
permite prepararea a mari cantităţi de aldehidă CHg—CHO. Aceasta 
este apoi, după voinţă, transformată fie în acid acetic, fie în alcool etilic, 

Se mai poate opera trecând acetilen prin o soluţie de 3 vol. H2S0, 
şi 7 vol. apă, căreia i s'au adăogat câteva procente de Suliat mercuric, 
SO„Hg. Se încălzeşte soluţia la ferbere şi atunci se lasă să treacă ace- 
tilenul. 

Sinteza aceasta este importantă dintr'un îndoit punct de vedere: 
a) ea permite să preparăm un compus organic (CHgCHO), plecînd de 
la substanţe minerale, C şi H. Acestea sunt trecute în acetilen şi acesta
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la rândul lui în aldehidă, prin adițiune de apă. Deci compus organic 

din corpuri minerale ; 

b) Permite să se prepare tecnic fie alcoolul etilic fie acidul acetic. 

Mai amintim că o reacțiune importantă a aldehidelor este polime= 

rizarea. Da 

3CHa.CHO —> (CHa.CEHO3) Metaldehida. 

Această metaldehidă e utilizată în tecnică în locul spirtului, ca sub- 

stanţă combustibilă. 

Cetlone. Pe baza reacţiilor date se pot obținea alde- 

                                             

ca CH—CH,OH, CH„.CH,.CH,.O0H. Aceste alcoole se 
numesc alcoole primare. Ele prezintă două grade de 

oxidare, până să ajungem la acizi: 
a) Oxidare în aldehide și b) oxidarea aldehidelor pentru 

a obţine acizii. 
Există şi alcoole de formula 

RN n XCH.OH 

 CHa CH, 
cum ar fi CH, CH, OH sau CH, CH. OH 

Acestea prin oxidare dau corpuri în cari întâlnim 

grupa carbonil legată la doi radicali. 

  

Așa 

Hy OH. CHa 
SCH. = Li =Hy O CH, pe OH-+0O “on 2* cu 

Corpul pus în paranteza punctată n'a putut fi izolat. 

Este un compus ipotetic intermediar. Compuşii formaţi 

din 2 radicali alcoolici uniţi prin Carbonil se numesc 

celone. Cel mai simplu reprezentant este CIIz.CO.CH;, 
dimetilcetona numită acefona. După nomenclatura sis- 

tematică i se zice propanon. 

In cetone la carbonul care fixază O nu mai avem H; 

ele nu sunt reducătoare. Acetona nu reduce licoarea 

Fehling,.
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Acetona se găsește în pătura apoasă rezultată din 
distilarea uscată a lemnelor. O putem prepara prin dis- 
tilarea uscată a acetatului de Calciu. 

CH;COO CHAN CH,C00 PCA —COsCa + op CO 

Nici alcoolele terțiare de structură 

Re 
RO SC.OH 
RA 

nu mai au H legat de carbonul care conţine OH; de 
aceia nici ele nu sunt reducătoare, în tocmai ca şi cetonele. 

Oxidarea permite deci să vedem dacă un alcool este primar (grupa funcţională —CH3(0H), secundar (srupa funcţională > CH(0H), ori terțiar (grupa funcţio lală =C(O0H). 
Distilarea uscată a acetatului de Ca, cu formiatul de Calciu, conduce 

la aldehidă: 

CH4CO0. Ca. 0. CO. CH, 
HICOO. Ca, 0. CO. = 2COgCar2CH4CON 

Aldehidele şi cetonele cu PCI; dau reacţii analoage datorite pre- senţei grupei carbonil—CO— şi în unile şi ?n celelalte. 

CH3CHO-+ PCIg= POCI; + CH3CHCI, 
CHAN _CHaN Caz CO PCls= ca 12 PCCl2-+ POCIş 

Un atom de O este înlocuit de 2 atomi de CI, cari se fixează la acelaş atom de C. Reacţia aceasta se deosebește de acea a alcoolelor faţă de PCI, ; în acest din urmă caz un OH era înlocuit prin Cl. 

VI. ACIZII ORGANICI; ACIZI GRAŞI. 

Acid. formie. — Am văzut că dacă punem o spirală de Cupru oxi- dată şi încălzită la roş într'o prubetă în care am pus un cmc. de for- malină, spirala este redusă şi se degajă din prubetă vaporii dând acid. Se poate repeta experiența în felul următor: punem câteva pică- turi de formalină întrun balon, prin mișcări potrivite udăm păreţii
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balonului. Introducem apoi o spirală de Pt înroşită în flacără și su- 

îlăm prin balon un curent de aer. Spirala continuă a rămânea incan- 

descentă, iar din balon esă vapori de reacţie acidă. Acidul format 

este acidul formic. 

Sărurile lui se numesc formiaţi. 

Formiatul de Sodiu HCOONa se prepară în industrie în cântităţi 

mari trecând gas generator (amestic de CO şi N, produs la trecere 

de aer prin pătură groasă de jeratic) sub presiune de 3—4 Atnr. peste 

NaOH încălzit la 1200. In aceste condiţii gazul CO este absorbit de 

NaOH, tot aşa cum este absorbit CO, la temperatura ordinară de către 

sol. NaOH. Reacţia se poate arata în felul următor: 

CO+NaOH —>» HCOONAa formiat de Sodiu 

Mai obţinem îormiaţi prin reacţia dintre CO, şi hidrura de K 

CO02+ iH=HCOOK 

De asemenea rezultă formiaţi din Cloroform şi KOH 

CHCIg+ 3KOH=3KC1+ H30 + HCOOH 

Se formează întâi compusul nestabil CH(0H)3, care trece în acid 

formic, care cu KOH dă formiat. 

Acidul formic poate fi pus în libertate din formiaţi prin încălzire . 

cu HS0O, diluat; vaporii răciţi dau acid formic licid, de reacție pu- 

ternic acidă. Licidul aprins arde în aer. Se găseşte în glandele albi.- 

nelor şi furnicilor, precum şi în perii urzicelor. 

Incălzind acidul îormic cu H2SOJ conc., acesta extrage apă şi ră 

co 
HCOOH=N30+CO 

Experienţă. — Inir'o prubetă se încălzeşte 1 cmc de acid formic cu 

2 cmc. TISO, conc. Apropiind o flacără de gura prubetei, obținem fla- 

căra albastră a CO. 

Lectură. — Discompunerea în CO şi apă are loc şi la trecerea va- 

porilor de HCOOH peste A1304 ori SiO, încălziţi la 1200. Acţiunea 

oxizilor este catalilică, 

Dacă irecem însă vaporii peste metale fin divizate, Ni, Cu, ori peste 

SnO, ZnO, ori metale nobile, Rhodium, Iridium, Ruthemie, şi mai 

ales Osmium, reacţia catalizată este alta şi anume 

HCOOH —> H,+C0, 

Se vede că la discompunerea aceluiaş corp, reacţia catalizată atârnă 

de catalizatori : unii catalizază o. reacţie, alţii alta : se zice că avem ca- 

talizatori cu acțiune selectivă. Ne închipuim ce rol pot juca atunci în 

organism 'catalizatorii prin acţiunea lor selectivă, 

P. Bogdan. — Chimia cl. VI, Ed: 1.—3. 3
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Reacţia contrară de trecere de CO, în acid tormic are le la electro- 

liza soluţiilor de COgHK, cu catodă de Zinc. L.a catodă se formează 

acid formic prin acţiunea reducătoare a H asupra COHK | 

COgHK + Ha = H30-4+- HCOOK 

Tot aşa reducând CO umed cu K; 

COz-+ H30 + Isp= KOH+HCO,K 

sau reducere de COg(NH,)a cu amalgamă de Sodiu. Aceasta cu apa dă 

NaOH şi H ; reacţia 

COgH3+NaOH-+ H3= HCOONa-+2H30. 

Încălzirea formiaţilor este foarte interesantă prin productele la care 
ea conduce. 

a) Incălzind la temperatură mai mare de 3600 formiat de Sodiu 
i 

cu o cantitate de NaOH (- din cantitatea rormiatulu) se constată 

că are loc o reacţie cu formare de oxalat 

TICOONa COONa 
=H34+ | Oxalat de Soâiu, 

HCOONa COONa 

d) Incălzind formiaţii fără adaos de NaOH, se obţine prin distilare 
uscată, o serie de producte gazoase 

CO, Hp, CO, 
licide TH,0, aldehidă formică, metanoi, acetonă ete. 

Reacţiile de mai sus sunt interesante prin aceia, că din corpuri mi- 
nerale CO şi NaOH reuşim să obţinem multe corpuri organice. 

De oarece acidul formic mai are H legat la atomul de Carbon, el 
poate reduce diferite substanţe, este reducător. Am văzut că trecând 
vaporii unui acid organie CH3COOH şi vapori de HCOOH peste 
MnO la 300—3500, aciâul CHgCOOH este redus în aldebidă acetică. 

Acidul formic are întrebuinţări în colorarea linei şi 
în prepararea pieilor. De asemenea soluţia lui în alcool 
etilic are întrebuințări medicinale. 

Experienţe. Acid acelie. — a) Se lusă să cadă spirala de Cupru în- 
roşită şi oxidată peste 2 cmc. C3H3.OH pus într'o prubetă. Se atârnă 
în prubeiă hârtie de turnesol albasiră. Ea este înroșită. 

5) Intr'un balon se încălzește aldehidă acelică cu soluție de perman- 
yanal de IS şi acid sulfuric. Licidul obținut prin distilare are reacţie 
acidă ; el conține acid acetic.
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c) Dacă se introduc în balon 100 cmc. soluție saturată la rece de 

MnO4K și se adaogă 4 cmc. H2SO4 cone. pulem oxida şi alcoolul etilic 

prin la acid acetic. Se adaogă 5 cme: alcooi Hg. OH şi se încălzeşte 

uşor soluția până la decolorare. Prin distilare obținem un licid, care rmi- 

roase a ofef, şi înrosește hârlia de turnesol. Alcool etilic 

în picături peste negru de Pt este oxidat de O din aer 

şi dă acid acetic, fig. 24. 

Băuturile alcoolice, vinul, berea, etc,, 

dacă stau mai multă vreme se oţetesc sub 

influența unor microorganisme micoderma 
aceti, micrococus aceti, Bacterium aceti. 

căror spori se găsesc în aer, de unde cad 

în licide. Acestea mijlocesc oxidarea alcoo- Fig. 24. 

lului cu Oxigenul din aer. 
Când licidele cad peste geluituri de lemn de fag, su- 

prafaţa de contact cu aerul este mare și oxidarea se face 
repede. Se cere ca să se realizeze condiţiile cele mai bune 
pentru dezvoltarea acestor microorganisme, tempera- 

tura circa 350 şi hrană. 

In metoda germană se 
lasă să cadă picături de 

licide peste geluituri de 

lemn de fag puse în in- 
teriorul unui butoi. (fig. 

25) prevăzut cu 4 fun- 
duri : cel de sus cu des- 

chidere la mijloc, ca să 

poată trece aerul de jos 
în sus ; al doilea bortelit, 

având şi bucăţi de sfoară, 

ca să poată trece licidul 

Fig. 25, „ de sus în jos. Urmează 

pătura de geluituri, apoi 

un nou fund bortelit prin care licidul cu acid acetic trece 

în jos unde se stringe în spaţiul aflat de-asupra fundului 

al patrulea. Prin un tub lateral oţătul se scurge. 

Din distilarea uscată a lemnului se obţine pătura a-   
     

   

        Tzi , Au age
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poasă, care cuprinde acid acetic. Acesta este trecut în 
acetat de Calciu, din care prin distilare cu H,SO, se 
separă acidul acetic. 

Soluţiile concentrate de acid acetic răcite la 00 depun 
acid acetic solid, care se topeşte la 170. 

Soluţiile de acid acetic de concentrare cam 3%, ser- 
vesc în alimentaţie ca oţet. Oţetul din vin are gust spe- 
cial datorit esenţelor conţinute în vin şi cari au mai 
rămas în oţet. Esenţa de oţăt (conc. 80%, acid acetici 
trebue puternic diluată, când urmează a fi întrebuințată 
ca oţet. Esenţa trebue utilizată cu precauţiuni : ea atacă 
mucoasele. Oţătul are încă întrebuinţări la prepararea 
muștarului, la conservarea fructelor, a legumelor, peș- 
telui, etc. 

In tecnică ac. acetic are întrebuințări la prepararea 
unor corpuri mirositoare, la coloranţi (Indigo), la pre- 
parare de medicamente (Aspirina), etc. Acetatul feric 
(CH+CO0O),Fe are întrebuințare în analiza chimică. Ace- 
tatul de Al serveşte în colorare ca mordani. Acetatul 
de Cupru are întrebuinţări la fabricarea unor coloranţi 
tot aşa acetoarsenitul de Cupru, care constitue Verdele | 
de Schweinfurt, întrebuințat în picătură. 

Săruri ale acid. acetic: CHgCOONa, CHgCOOK ; (CHgCO0O),Ca. 
Apoi acelat de Pb (CH3CO0O), Pb. Este numit zaharul lui Saturn. Se 
prepară dizolvind Oxid PbO în acid acetic; cristalizează. Acetatul 
de Pb din comerţ mai are, de multe ori, PbO formând acetat bazic. 
Soluţiile lui se tulbură la aer sau prin adăogire de apă de izvor, căci 
se formează COgPb insolubil. Are întrebuințări medicinale sub numele 
de apă de Plumb. 

In acizi avem grupa funcţională COOH (carboxil). In afară de pro- 
ducerea lor prin săponificarea nitrilelor, avem ca dovadă a acestei struc- 
turi şi sinteza lor. 

Aşa trecând CO, prin CHsNa avem absorbire de gaz cu formare 
de acetat de Sodiu. ! 

CHgNa+ COp=CHgCOONa acetat de Sodiu | 
Tot aşa CHyNa + COp=CHy. CEI. COONa propionat de Sodiu.
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Nomenclatură. Dăm numirile întrebuințate în literatură : 

HCOOH acid formie metanoie 

CH3COOH „„ acetic etanoic, metil carbonic 

CHgCHaCOOH »  propionie propanoic, etil carbonic 

CHgCHp.CHCOOH „„  butirie normal butanoic, propilcarbonie 

CHAN | N , | 
CH. COOH „„  isobutiric, 2 metil propanoic, isopropil CHg/ 

carbonic 

Se mai pot deriva numirile homologilor acidului acetic, plecând 

dela Structura acestuia : 

CHgCOOH ac. acetic 

CHa— CH. COOH +, metilacetic 

CHgCH,. CH. COOH >» etilacetic 

CHa Sc. 000H dimetilacetic CH » 
CHgCH3. CH3. CH. COOH ;» normal propilacetic sau 

valerianic 

CE cr CH,, COOH -„» isopropilacetic, isovaleriani CH, OH: CHa »» isopropilacetic, isovalerianic 

CHg Set —cooH metiletilacetic Coş / » j 
CH3 

CHIg 70. COOH >» trimetilacetic. 

CHg 

De importanță deosebită sunt acizii 

CasHCOOH acid palmitic punct topire 630 

CuFlasCOO0H ,, stearic > „690 

Sunt solizi, cristalini. Se prepară din grăsimile ve- 

getale și animale. In primul avem lanţ de 16 atomi de 
C, iar în al doilea de 18 atomi. 

O dată cu dânșii se obţine din grăsimi un acid numit 

oleic de formula C,sHls,02, care are deci doi atomi de H 
mai puţin decât acidul stearic. 

Acidul oleic este un acid nesaturat, având o legătură 

dublă în mijlocul catenei între C 9 și 10. 

CH3—(CH),—CH=CH—(CH),.COOH 
10 9 

Acidul stearic este 

CH —(CII),s—COOH.
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Acidul oleic poate adiţiona 2 atomi de H şi atunci 
trece în acid stearic; poate adiționa 2 Br, 21. 

De oarece acizii au grupa funcțională CO.OH, ei iau 
parte la numeroase reacţii chimice. Le arătăm luând 

ca exemplu acidul acetic. 

Lectură. A. Radieali acizi,Cloruri acide. — Tratând acidul acetie cu 

PCIz, grupul OH este înlocuit prin Cl (ca la alcoole). i 

3CH3CO. OH+-PCI3= POgH,+3CH3CO. CI 

Grupele ce rămân după îndepărtarea OH dintr'un acid se numesc 

radicali acizi. Avem aşa HCO — formil CHgaCO— acetil ete. 

Corpul CHzCOCI se numeşte clorura de acetil. Există CH,COBr, 

CHgCOI. Combinaţiile dintre Cl şi radicalii acizi se numesc cloruri acide, 

Sunt. licide cu miros înțăpător şi cari iritează mucoasa nazală. In aceste 

corpuri legătura dintre Halogen şi radicalul acid este foarte slabă aşa 

încât halogenul poate fi uşor îndepărtat. De aceia avem cu aceste 

corpuri numeroase reacţiuni : 

reducere cu H , 
a) CHgCOCl ————> CH3CHO aldehida -acetică 

5) CHaCOCI+Hp0— CHgCOOH-+HCI 

c) CHgCOCI-+ HO. CHg== HCI4+ CHzCOOCH, ester, acetat de metil 

d) CHgCOCI + Na0. CH = CINa + CH3COOC,H3 acetat de etil. 

B. Anbidride acide. — Tratând CH3COCI cu CHgCOOK avem reacţia 

CH „CO 

H,co/€ 
Corpul (CHzCO)O se numeşte anhidridă acelică. 

Anhidridele acide apar ca formate prin anhidrizarea acizilor 

CH3CO. |oH CHaCO 
CH3COO H CHg co/0 

CHgCOCI-+-K0. COCHg= CI + 

= H30 + 
    

Clorurele, bromurile etc., acide apar ca anhidride miuie ale unui acid 

organic şi a unui acid halogenat 

CHCO |on] 
= H,O0O+CH,COCI 

C| H 29 Cia 

    

Anhidridele acide sunt licide cu miros înţepător. 
C. Amide acide sau simplu amide. Structura generală R—CO.NH, 

se obţin îu diferite reacţii 

1) CH3COCI+ NHy = HCI+ CHgCO. NH3, din NHg şi Cloruri acide 

acetamida
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2) CH3COx H.NH 
CECO / ENE = H20 + 2CH3CONH, din NHg şi ani de 

3) Imcălzirea sărurilor de amoniu a acizilor organici 

CHa.COO.NH,4 = H30 + CH3CONH3 

4) Saponificarea nitrilelor, la încălzire cu acizii diluaţi conduce, 

cum știm, la acizi. Intermediar se formează amide 

CH3CN + OHg= CHgCONHg 

Prin încălzire, cu acizi diluaţi ori alcaline amidele trec în acizi sau 

săruri ale acizilor 

 CHACONH3+H3O (terbere cu acizi) —y CHgCOONH, 

CHgCONH3-+- KOH (ferbere cu alcaline) —%> CH,COOR-+-NHg 

5) Din amoniac şi ester 

- CHgCOOCH5 + HNH3 = CHgCONHe + CHsOH. 

Amidele sunt substanţe solide, cristaline. Numele lor se obţine adăo- 

gând cuvântul amid 'la numele acidului. : 

HCONH, formamida 

CHgCONH3 acetaimida 

Ele au slab caracter bazic, pe când aminele aveau caracter pulernic 

bazic. Sarea CH;CONHg.HCI dizolvită în apă se discompune. 

Prin încălzire cu P20; amidele sub eliminare de apă trec în nitrile 

CHgCONHg=H30-+ CH3.CN 

“Cu NO.OH, amidele, că şi aminele, înlocuese NH, prin OH 

CH3CONH,-+- ONOH = H30+- N2+ CH3COOH. 

Se elimină în acelaş timp N. 

VII. DERIVAȚI DE SUBSTITUȚIE PRIN HALOGENE 

IN ALDEHIDE, ACIZI. 

Combinaţiile organice se complică prin faptul că există corpuri cari 

au funcţiune de alcool, aldehidă, acizi, ete, dar derivă din hidrocar- 

buri nesaturate; am amintit acidul oleic. 

Mai sunt, complicaţii datorite faptului, că grupa funcţională se 

repetă, ori avem două grupe funcţionale, etc, !
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Amintim numai câteva din corpurile unde grupa funcţională se 

repetă CH,CL, CHCIg CHIg CH, Cla etc. Despre aceste din urmă am 

amintit într'un capitol anterior. 

Putem face substituție prin halogen în alcoole, aldehide, cetone. 

Avem corpul CH>— CH, 

| | 
OH Cl 

Obţinut prin adiţiune de acid hipocloros la etilen 

CH3 CH, OH 
li 2 C0H= = 
CHa CH— Cl. 

Avem CH.CI—COOH acid monoeloracetic 

CHEI — COOH ;»  dicloracețic 

CCI —COOH  ,, tricloracetic. 

O menţiune specială merită aldehida iriclor-acetică CC.CHO, pro- 

dusă prin acţiunea clorului asupra alcoolului etilic. Reacţiile cari au 

loc sunt complicate, când clorul este uscat şi alcoolul fără apă. 

Alcoolul este întâi oxidat de clor, cu formare de aldehidă acetică 

CH3.CH,.OH + Cl; = CH,CHO+2HCL. 

Apoi au loc reacţii între această aldehidă și alcool; în acelaş timp 

Cl substitue H din grupul CHa, dând naştere la o serie de producte 

între cari şi CCI„CHO. Prin adăogire de SO„Hoconc. se obţine cloralui 

CCI CHO ca un licid incolor, oleios, de miros pătrunzător. Dacă îl tra- 

tăm cu apa se formează hidratul de cloral CCI3CHO.H0O cristalizat ; 
în acelaş timp se desvoltă căldură. Se atribue acestui hidrat structura 

/o0H 
CC, CH 

NOH 

de oarece nu mai prezintă toate reacţiile aldehidelor. Acidul azotic 
transformă cloralul în acid tricloracetic CHgCOOH. Alcalinele în soluție 

apoasă îl atacă conform reacției 

CCI;CHO+KOH= CHClg+HCOOK. 

In acest mod se explică reacţiile cari au loc în prepararea clorofor- 
mului din alcool, apă, şi clorură de var. - 

" Cloralul este un narcotic, întrebuințat de multe ori în medicină, 
Aceleaşi sunt şi reacţiile de preparare a iodoformului. 

'
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Există alcoole, aldehide și acizi nesaturaţi. Amintim 

CHo= CH.CH,OH CEH = CH.CHO CH2=CH-—CO0H 
alcool alilic aldehida acrilică acid acrilice 

ori acroleina 

Acroleina se formează când stingem o lumânare, ori când cad pică- 
cături de grăsime pe un corp ferbinte, pe plită. Ea joacă rol în multe 
împrejurări. Are miros rău, iritant. 

VIII. COMPUŞI CU GRUPE FUNCŢIONALE REPETATE 

A. Alcoole cu mai multe grupe OH (alcoole polivalente, poliacide) 

  

a) Din etan avem CHpOH glicolul 

] 
CH>O0H 

Ă ferbere cu 

Se prepară din CH, adiţiune CHACI apă cu PbO CH,OH 
i) >! ————i 
CH, CH,CI CHOH 

Cu CH,COCI reuşim să introducem în moleculă fie odată, ori de două 
ori grupa acetil 

CH. OH 

CH,.OCOCH, 

CH.0H CI.COCH; CHp—.OCOCH, 
+ =2CIH+ | 

CH2.0H CI.COCH, CH2—0.CO.CHg 

Este un eter compus, unde avem din cauza celor 2 oxidrili de două 
ori restul acetil. In glicol avem un alcool primar repetat de două ori 
Prin oxidare vom avea numeroase productie, din cari cităm 

CH,. OH = CH3.0H CHA. OH 

! — | —— |] 
CH. OH CHO COOH 

aldehidă şi acid oxiacetie 

alcool (glicolic) 

apoi CHO CHO COOH 

. —— | — |] 
CHO COOH COOH 

glioxal acid oxalic,
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De asemenea din CH=CH, prin oxidare cu permanganat 

CH, CH. OH 
1 +H20+0=i 
CH, CH. OH 

Glicerina. — Din propan avem glicerina, alcool îriacid, 

trivalent. 

CH,.OH 
| 

CH. OH 
| 

CH, OH 

Licid sirupos de gust dulce (yAyxepoc=dulce). Solu- 

bilă în apă. Are numeroase întrebuinţări, la îiacerea 

alifiilor, a cernelei pentru ştampile, a pastei de cen- 

tigrafiat. 

Se prepară în tecnică în mari cantităţi. De oarece are de 3ori 

grupa OH, putm obținea numeroşi derivați: 

CH,CI CHCI CH,CI 
e 1 , 

CH.OH CH.CI CH.CI 
II 

CHz0H CH,.O0H CH,CI 
monoclorhidrina  diclorhidrina 'Tricolorhidrina 

Cu Clorura de acetil, avem 

CH2.0.COCH3 CH2.0.COCH3 CH,.0.COCHg 

! | . | 
CB.OH CH.OCOCHg CH.O.CO.CHa 

! | j 
CH,.OH CH3.0H CH2.0.COCH, 

monoacetina diacetina Triacetina. 

Cele mai importante sunt: 1) esterurile glicerinei cu 
acizii palmitic, stearic şi oleic. Aceste esteruri constitue 

materiile grase, cu cari ne vom ocupa în cele ce urmează 

2) In tecnică se prepară esterul glicerinei cu acidul 

azotic. El se numeşte nitroglicerină, numire improprie, 
de oarece e un ester şi nu un derivat nitric algli- 

cerinei,
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Nitroglicerina. — Este un trinitat al glicerinei, cu 

structura 
CH,—ONO, 
| 
CH —ONO, 
| . 

CH,—ONO,. 

Se obţine lăsând să curgă cu precauţiune glicerină într'un amestic 

bine răcit de HNO, umani şi SO,„H3 conc. După câtva timp se toarnă 

licidul într'o cantitate de apă rece, de 20 de ori mai mare în greutate, 

decât greutatea licidului. Nitroglicerina se separă la fundul vasului. 

Se decantează licidul apos de de-asupra şi se spală bine licidul oleios 

de pe fundul vasului, până ce apa nu mai arată reacţie acidă. 

Mai bune rezultate şi în chip mai puţin primejdios se operează în 

telul următor : se prepară 1) un licid glicerosulfurie, tratând 1 parte 

de glicerină cu 3 părţi (în greutate) de acid sulturic; 2) un liciă sul- 

fonitric, din amestecaterea în părţi egale de H„SO, conc. şi HNOg "fu- 

mant. Se amestică apoi licidele. Se produce cu încetul nitroglicerină, 

fără ca temperatura să se ridice. Se obţin astfel 200 gr. nitroglicerină 

din 100 gr. glicerină Nitroglicerina este licid oleios, care se solidifică 

pe la 09 şi se topeşte la +110; insolubil în apă; densitatea=1,6 la 180, 
Vaporii ei respiraţi produc dureri de cap. Perfect curată nu se dis- 

compune. Saponilicată cu Sol. KOH dă glicerină şi azotaţi. Este ex- 

plosibil puternic şi are întrebuinţări în tecnica explozibilelor. Face 

explozie sau prin încălzire bruscă sau prin lovire, De aceia este foarte 

primejdioasă. A putut fi întrebuințată numai dupăce inginerul suedez 

A. Nobel, a absorbit-o în porii unor pietre silicioase poroase, numite 

Kieselguhr, Randanită. Materia poroasă încărcată cu nitroglicerină 

(75 %), constitue dinamita. Aceasta detonează numai prin ciocnire vio- 

lentă sau prin explozia unei capse de fulminat de mercur. Este uti- 

lizată la lucrări sub apă, în exploatarea rocelor dure. Amestecând ni- 

troglicerina cu collodion se obţin explosibile foarte preţuite numite 

dinamite — gone. : 

Alcoolele cu mai mulţi OH poartă numirea după nu- 

mărul grupelor de OH; avem astiel 

glicole sau alcoole diacide 

glicerina alcool triacid 

eritrita . tetracid 

Eritrita are structura CH.—CH—CH—CH, 

OH OH OH OH.
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Alcoole pentaacide. Există mai mulţi isomeri, Arabi! 

Xylit de structura CH.—CH—CH—CH—CH, 

Alcoole hexaacide, hexaalcoole. — Cităm Manita, 

CH.—CH—CH—CH—CH—CH; 

Există numeroase isomere optice. 

B. Acizi polibaziei.— Conţin mai multegrupe carboxilice 

COOH: CN 
Acid oxalie. — | Rezultă din gazul cyan 

COOH 
prin saponificare; cianul apare ca nitrilul acidului 

oxalic. Se formează oxalaţi la topirea hidraţilor de carbon 

cu KOH. De asemenea avem acid oxalic din tratarea 
hidraţilor de carbon cu HNO,. 

Incălzind formaţii cu NaOH, am văzut că se obţin oxalaţi. Aceasta . 

este metoda actuală de preparare a oxalaţilor, din cari apoi prin acizi 

se pune în libertate acidul oxalic. 

Incălzind acid oxalic cu H,S0, conc. se obţine a- 

mestic de CO şi CO, 

COOH 
| =H,O+CO+Co, 
COOH 

Trecând amestecul gazos prin sol. NaOH, anhidrida. 

carbonică este absorbită şi rămâne CO. 
In natură acidul oxalic se întâlneşte în măcriş sub 

COOH  COOH 
forma sărei numită tetraoxalat de K, i FI + 

COOH COOK 
2H,0, care este format dintr'o moleculă de oxalat mono- 
potasic, o moleculă de acid oxalic şi 2. mol, apă de cri- 
stalizare.
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. . - 0.0. 

In alte plante există exalat de Calciu ( „a 

Tetraoxalatul dizolvă petele de Fe,0, de pe lenjuri, 
dizolvă de asemenea albastru de Prusia dând o cerneală 

albastră. Oxalatul de amoniu este adăogat la pulberea 
de pușcă îără fum spre a micşora flacăra la aprindere. 

Lectură. — Există un oxalat feros unit cu oxalatul de potasiu, 

CO0 COOK . 
„Fe „| care dă cu apa soluţie gălbie. 

COO COOK - , , 

Este o sare complexă; anionul ei este Fe (C202)4, bivalent. Sarea 

are acţiune reducătoare puternică, separă Ag metalic din AgNOJ, AgCI, 

AgBr. Reduce PiCI, în Pt. De aceia este întrebuințată ca revelator 

în fotografie. Sarea ferică-potasică de formula Fe(C304)3Ka este solu- 

bilă în apă, cu coloare verzie. Soluţia ei expusă la razele solare este 

redusă în oxalat fero-potasic. Aceste schimbări chimice au întrebuin- 

ţare practică. Să îmbibăm o hârtie cu soluţie feri-potasică ; peste dânsa 

să punem placă de sticlă pe care se găseşte negativul unei fotografii, 

să le expunem apoi la soare. In locurile unde trece lumina prin sticlă, 

sarea ferică este redusă în sare feroasă ; în dreptul părţilor întunecate 

ale plăcii, reducerea ne având loc, rămâne sarea ferică, Dacă punem 

acum hârtia în soluţie de PiCI, metalul se depune, acolo unde este 

sarea feroasă, adică în locurile peste cari a căzut lumina. Se oţine 

astfel positivul. Procedeul de obţinere a positivului numit  platino- 

iypie se bazează pe aceste reacţii. Hârtia groasă prevăzută cu o pătură 

de Arrow-root-este sensibilizată cu o soluţie de oxalat ferric, căruia 

i s'a adaos platinoclorura de potasiu. Pusă, după uscare, sub placa 

negativă şi expunând-o la lumină, sarea ferică este redusă pe unde 

străbate lumina. Acţiunea chimică este proporţională cu intensitatea 

luminoasă. Imaginea încă nu se vede, este lafentă. Introducând însă 

hârtia în soluţie de oxalat de K, oxalatul feros produs în locurile lu- 

minate se dizolvă, dând îerooxalat de K; acesta precipită în acelaș 

timp Pt, în stare fin divizată. In locurile neatinse de lumină reacţia 

n'a avut loc. Trecând acum hârtia prin sol. HCI dil, restul de săruri 

se dizolvă şi pe hârtie avem acum imagina positivă. 

In cercetări fotomeirice se utilizază soluția Eder formată din sol. 

oxalat de NH, 4% (2 volume), cu 1 vol. de soluţie 5% sublimat co- 

roziv. In întuneric soluția este stabilă. [a lumină ea se discompune 

şi dă (prin reducere) calomel. Cantitatea de calomel tormată este 

proporţională cu cantitatea de lumină. Avem astfel fotometrul chimic.
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Vom da acum numele și formula structurală a câtorva acizi cunoscuţi. 

, ——COOH 
Acid malonic 2 . 

——CO0H 

Acid | CHg—COOH 
cid succinic CH2—CO0H | 

Lectură. — Cităm şi doi acizi isomeri nesaturaţi, acizii maleie şi fu- 

maric. Structura pentru ambii acizi este 

CH-—COOH 
Il 
CH-—COOH. 

Numeroase cazuri de isomerie despre cari vom 

vorbi la acid lactic şi acid tartric, n'au putut îi 

Fig. 26, explicate prin formule structurale, așezate într'un 

plan, aşa cum am utilizat aceste formule până 

acum. Le Bel şi Vant Hoff pentru a le explica au recurs la ipoteza, că 

cele 4 valenţe ale unui atom de carbon sunt îndreptate în spațiu în felul 

următor : ne închipuim că atomul de carbon se găsește în mijlocul 

Ea f 

Fig. 27. Fig. 27. . Fig. 28. 

unui tefraedru, iar valenţele sunt îndreptate cătră cele 4 colțuri (un- 

ghiuri solide) ale tetraedrului. I)acă aşezăm vertical una din liniile 

cari reprezintă valenţele, celelalte 3 se aşază cum arată fisura 26. Se 

vede bine cu model. 

Legătura între 2 atomi de Carbon, e arătată de fig. 27. Legătura 

între 3, 4 şi 5 atomi sunt arătate de figurile 28 şi 29. 

Legătura dublă între doi atomi de Carbon este arătată de fig. 30 

și 31. Se vede din figură, că în acest caz grupele aa, b,b fixate la va- 

lenţele celor doi atomi de C au posibilitatea să se aşeze sau ca în fig. 31.
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In cazul întâi cele 2 grupe a,a sunt de-o parte, iar b,5 de cealaltă 

parte a planului de simetrie ce trece prin legătura dublă; în cazul 

Fig. 20. 

al doilea din contra avem de-o parte grupele ab, de cealaltă ba. 

In plan se arață configuraţiile în felul următor 

a—C—5 a—C—b 
Il şi ( 

- a—C—b b—C-—a 

Configuraţia cis configuraţia /rans 

a b a b 

  

a b b a 
Fig. 30. Ă Fig. 31. 

La acizii maleic şi fumaric avem coutignraţiile 

HC—COCH COOH-—CH 
|| ]] 

HC—COOH HC—COOH 

ac. maleic ac. fumaric,
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In adevăr în acidul maleic avem grupele COOH apropiate. Din ele 

se poate elimina, prin anhidrizare, apă mai uşor. . 

De fapt acidul maleie dă naştere la o anhidridă. Acidul fumaric se 
găseşte în unile plante. Acidul maleic este product de laborator ; el 
n'a tost găsit în natură. i 

Isomeria aceasta la corpuri cu legătură dublă şi cu aşezări deosebite 
a grupelor, în raport cu planul care trece prin legățura dublă, se nu- 
meşte isomerie geomelrică (Wislicenus). Din cele expuse se mai vede 
că lanţurile de 3, 4 etc. atomi de Carbon, în spațiu nu formează linii 
drepie, pe când în plan le representăm ca mişte catene drepte 
CHg.CH.CH.CH,. Isomeria datorită modului de îndreptare a valen- 
țelor C în spaţiu se numesc Sfereoisomerie. Isomeria geometrică este un 
caz special al stereoisomeriei, 

IX. GRĂSIMILE. 

Se găsesc în plante mai ales în fructe şi seminţe. In 
animale se găsesc în toate organele, dar mai ales sub 
ţăsutul celular, care formează pielea. Servesc ca să apere 
corpul de pierdere prea mare de căldură căci au o mică 
conductibilitate pentru căldură, dar mai ales ca sub- 
stanţe cari prin ardere pun în libertate energie și contri- 
bue la căldura animală: grăsimile din ouă şi lapte 
joacă un rol important la dezvoltarea indivizilor tineri. 

După starea fisică avem : 
Grăsimi solide: săul de (erbivore, oi, vaci) ; untul 

de palmier, de cacao, de cocos. 
Grăsimi semisolide : grăsimea de porc, gâscă; untul. 
Grăsimi licide. Se numesc oloiuri (uleiuri). Avem 

oloiu de măsline (unt de lemn), bumbac, rapiţă, floarea 
soarelui, in, cânepă, etc., de origină vegetală. Untura 
de peşte, uleiu de oase, etc. de origină animală. 

Grăsimile sunt în “genere esteruri ale glicerinei cu acizii palmitie 
Cs Ha GOOH, stearic C7Ha5-COOH şi oleic Cu7Haa-COOH, pe cari i-am 
citat la acizi. 

Esterul format din glicerină cu acidul stearic are formula 

CH3.0.CO.C Has 
| 
CH.O.CO.Cu7 Has 
l 

"CH2.0.CO.C3 Hay
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EI se numeşte Iristearină. 

Esterul cu acidul palmitic se numeşte tripalmitină, are formula 

CH2.0.CO.CsHaa 
| 
CH. O.CO.Cus Ha 

CH, 0.CO.CusHaa 

Simplu se numeşte palmilina. Stearina şi palmitina sunt corpuri 

solide. Esterul format cu acidul oleic, este numit frioleină sau oleină ; 

este licid ; are formula 

CH2.0.CO.C Has 

o 
GH 0.CO.CuHa3 

CH O.CO.Cu7 Has 

In grăsimi avem în genere amesticuri a acestor trei 

esteruri. In untdelem avem numai două: 28% palmi- 

tină şi 72%, oleină. Prin răcire palmitina se separă. Con- 
sistența lor atârnă de cantitatea de oleină. Când în a- 

mestic este multă oleină, avem grăsimi licide sau oleiuri. 

Când oleina este în cantitate mică, avem grăsimi solide. 
De compoziţie intermediară avem grăsimile semisolide. 

Grăsimile sunt corpuri de reacţie neutră mai ușoare 

decât apa, insolubile în apă. Lasă pată persistentă pe 

hârtie. 

Experienţă. — Se încălzeşte o bucăţică mică de grăsime de vacă (câl 

un bob de imazere) într'o prubelă. Se dezvoltă vapori cari pot arde şi 

cari miroase urât (din cauza unei mici cantități de acroleină, o alde- 

hidă nesalurată formală în încălzire, se întâmplă. acest lucru şi în bu- 

cătării) grăsimile sunt dizolvite de Benzină, eter, benzol, -sulțură de 

carbon şi alcool ferbinte. Uneori la căldură devin râncede; schimbarea 

se datorește uneori absorbției de O de cătră oleină cu formare de sub- 

stanțe mirositoare, volatile prin ruperea lanțului atomilor de carbon ; alte 

ori intervin ciuperci microscopice cari disfac resturile acide ; sporii acestor 

ciuperci minuscule se găsesc pretutindeni, Produsele rezultate sunt acizi ; 

de aceia îi îndepărlăm spălând grăsimile cu soluţie de CO3Nas. La în- 

călzire aceşti acizi volatili tree în vapori. Grăsimile râncede devin bune 

de consumat în urma încălzirei sau tratărei cu sol.CO,Na3. Se poate arăta 

experimental, că prin, tratament mirosul lor rău dispare. 

Untul şi Margarina (unt artificial) pe lângă esteruri de-a glicerinei 

mai au şi alte substanțe, ca apă, materii albuminoide, lactosă, săruri. 

P. Bogdan. — Chimia cl. VI. Ed. 1. — 3. “ 0
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Grăsimile solide se obțin de obiceiu prin topirea părților grase din ani- 

male. Grăsimile licide se pot obţine din plante prin presiune, cu presa 

hidraulică. Restul rămas, turta, seveşte ca hrană pentru vite/ Uneori se 

pot obține prin extragerea cu un disolvant potrivit. / 

Experienţă. — Două prubete sunt montate cum arată figura 32. In 

prubeta interioară se pune apă răce; ea serveşte ca refrigerent. In pru- 
beta exterioară se pun 2 gr. de sămânță de in ori cânepă, cari au fost 

sfărmate prealabil într'o piuliţă. Se adaogă peste sământă 5 cmc. benzină. 
„Se încălzeşte pe bae mariană. Dacă punem benzina. pe hârtie, rămâne 

pata persistentă a grăsimilor. 

Experienţă. — Intr'un balon se pun 100 gr. oloiu :de cocos ori de pal- 
mier apoi 30 gr. CaO, 30 cmc. apă şi 200 cmc. alcooi (poate fi şi de-. 
natural). Se încălzeşte timp de două oare sub refrigerent vertical. Se mai 
adaogă după aceia 200 cme. apă distilată şi se conduce prin licid curent 
de CO, spălat bine prin apa dintr'un flacon spălător. Oxidul de calciu 

liber este astfel transformat în COgta. Se filirează şi se 
traiează separat materia rămasă pe filtru şi licidul trecut 

la filtrare. 

Filtrutul este evaporat pe o capsulă de porțelan pe bae 
mariană.  Rămiîne glicerina sub formă de licid sirupos, 

dulce. i 

Parlea solidă de pe filiru este pusă înir'un pahar, 
tratată cu HCl conc. şi încălzită. Se formează o pătură 

Fig. 32. oloioasă, care prin răcire se solidifică, plutind la suprafața 
licidului. In partea solidă avem acizii palmilic şi stearic. 

In această experiență grăsimile au fost saponificate 
de către hidroxidul de calciu. S'a pus în libertate glice- 
rina, iar acizii au format săruri de: calciu, palmilat şi 
stearat. CO, n'a atacat aceste săruri. Dar prin HCL acizii 
au fost puşi în libertate. 

Experienţe. — 1. Se dizolvă 2 gr. de unidelemn ori de oloiu rânced, 
înirun amestic de 5 cmc, Eler şi 5 cmc. alcool; se adaogă câteva pi- 

1 
căluri de fenol jtaleină în alcool. Prin titrare cu sol. — NaOȚ se determină 

n 
gradul de aciditate al oloiului. 

2. Pe o sticlă se depune o pătură de oloiu de in, pe alta untdelemn. Se 
lasă să stee sticlele câteva zile într'un loc cald :pătura de oloiu in se solidifică, 
(se usucă); cea de untdelemn .nu. Oloiul de in, se zice, că este sicativ; 
unldelemnul nu-i sicativ. 

3. Intr'o prubetă se dizolvă 0,3—0,1 gr. de grăsime de oae 'ori vacă 
în acid acetic glacial, (care poale fi solidificat -sau înghețat, prin ră-
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cire). Se adaogă picălură cu picătură soluție diluată de Brom în acid 

acetic glacial. Primele picăluri sunt decolorate. Când coloarea rămâne, 

încelăm cu adăogarea soluției de Brom. Se repetă experienţa cu aceiaşi 

cantitate de untdelemn ori oloiu de in. Acum lrebue să adăogăm mult 

mai mult Brom, până la coloare persistentă. Bromul este adiționat mai . 

mult de oleiuri, de oarece în el se găsesc esteruri ai unor acizi nesa- 

turaţi. In compoziţia oleiului de in intră acidul oleic. CagHaa-0a 17% 

sub formă de oleină; apoi acidul linoleic CygHaoOp, acidul linolenie 

CsHaoOa şi acidul isolinolenic CsgHapO2. Acizii aceştia prin oxidare în- 

corporează oxigen ; eslerurile lor cu glicerina, la oxidare, trec într'un corp 

solid numil Linoxynă ori oxilinoleină. Acizii nesaturaţi au în mole- 

culele lor legăluri duble, de aceia adiionează H,CI,Br,. 

Lectură. — Solidificarea uleiurilor. Uleiurile adiţionând H trec în 

grăsimi solide, oleina trece în stearină. Adiţionarea de FI se face în 

prezenţa Ni fin divizat la temperaturi între 200 —2500. Din grăsimi 

licide se obţin grăsimi solide, ultimele având întrebuinţări mai întinse 

atât în alimentare, cât şi fa fabricarea soponurilor” și lumânărilor. 

Experieiiţă. — Solidijicarea uleiurilor cere mai multe operaţii. 

1. Intrun balon se pun 100 gr. unidelemn (mai bine uleiu de nuci 

ori de bumbac) şi 6 gr. cărbune amimal încălzit prealabil la roş. Oloiul 

şi cărbunele se încălzesc 10 minute la 190 şi apoi se filirează repede 

la trompă. Oleiul a fost asifel purificai. , 

2. Prepararea catalizatorului. Se încălzesc la roș 5 gr.-Kieselguhr în 

pulbere, pe o lamă de plutină, se adaogă apoi peste dânsul soluție de 10 

gr. azotat de Ni în 15 gr. apă. Suspensia de pulbere în soluție este încăl- 

zită sub nişă cu încetul, până ce nu mai degajă vapori roşi. Din corpul 

astfel pregătit de încălzesc 0.5 gr. într'o prubetă așezată orizontal prin 

care trece curent de Hidrogen, curat, fără arsenic. 

3. Fără ca să întrerupem curentul de H, se introduc în prubela 5 cmc. 

din oloiul purificat prin cărbune. Prubeta ţinută vertical este încălzită 

pe bae de năsip la 310—'2309 (termometru în baea de năsip), timp de 30— 140 

minute în cureniul de H. ! 

Distilarea uscată a grăsimilor. Incălzindu-le cu ZuC], (cantitate 10% 

din greutatea grăsimei) la 400— 5000 şi condensând produsele rezullaie, 

se obțin oleiuri ușoare, ca cele dela distilarea petrolului. 

Oloiuri. — Se împart în sicative şi nesicative. 

Ungem o placă de steclă cu câteva picături de unt- 

delemn, cu ajutorul unei bucăţi de vată. Se depune 

astfel pe steclă o pătură de untdelemn. Pe altă steclă 

depunem pătură de oloiu de mac; pe oa treia oloiu de 

in. Le lăsăm să stee câteva zile la aer într'un loc călduţ.
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Pătura de oloiu de in, ori de mac se solidifică ,“cea de 
untdelemn rămâne licidă. Oloiurile de in şi mac s'au 
uscat, sunt sicative ; untdelemnul este nesicativ. 

Oloiuri sicative : de in, cânepă, ricin, mac, nucă. Se 
întăresc în aer prin absorbire de O şi discompunere par- 
ţială. Se produce ozilinoleina solidă. Oloiu de in fert 
multă vreme serveşte la facere de cerneală pentru tipo- 
grafie (5 părţi oloiu fert şi 1 parte cărbunele de fum), 
cerneala pentru litografie. 

Oloiuri nesicative : untdelemn, oloiul de bumbac, se- 
sam, rapiță, migdale, cocs, palmier, soarea soarelui. 

Prin ferberea oloiurilor sicative cu oxizi de plumb, 
de zinc, MnO, absorbirea de oxigen este accelerată. Oloiul 
fert cu oxizi, vernis din oloiu serveşte împreună cu colori 
minerale la preparea de colori pentru pictură, la pre- 
pararea de lacuri, 

In comerţ acest uleiu este numit feri, sicaliv. Cu unele colori minerale 
Minium, oxid de fer (minium de fer) ZnO se obţin boelile peritru dat 
duşamelile, lemnul, tabla de pe case, etc. 

Din vernis de oleiu de in şi pulbere de plută (din care se fac do- 
purile) se fabrică linoleum. 

Din acelaş vernis 'de oleiu şi cridă se obţine chitul sticlarilor. 

Emulsiuni. — Intre proprietăţile fundamentale ale materiilor grase 
trebue amintită, proprietatea ce o au de a se diviza în părticele foarte 
mici, sferice, împrăştiete în apă, a cărei transparenţă o alterează. Sus- 
pensiile acestea de particule sferice, mici se numese emulsii, iar 
emulsionare însamnă proprietatea de a da naştere la emulsii. E- 
mulsiunile se produc în anumite condițiuni. ă 

Experienţa. — Punem o picătură de oleiu ori ceva grăsime în apă: 
 constalăm că nu se amestică, Să adăoyăm însă câleva picături de sol, 

KROH ori NaOH şi să scuturăm puternice amesticul : se obţine un licid 
lăptos, format din suspensii de particule sferice de grăsime ; aceasta este 
emulsia. 

Cum vedem ea se face în prezența unor cantități mici de soluţie al- 
calină. Sunt şi alte substanțe cari favorizează emulsiunea, așa acidul 
nafralinstearosuljonic. Adăogând acest acid la amestic de grăsime şi apă 
şi făcând să treacă vapori de apă, ameslicul licid agitat dă emulsie.
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Saponiticarea grăsimelor.— Există metode foarte va- 
riate pentru saponificare. In industrie saponificarea se 

face prin încălzire cu var, alte ori cu acid sulfuric, alte 

ori cu vapori de apă, prin încălzire în autoclave la 170 

şi 6—8 atm. presiune în presenţa oxidului de Zn ori a va- 

rului, cari servesc drept catolizatori. In aceste condiţii 

se pun în libertate alcoolul (glicerina) și acizii, ca la orice 

saponiticare de esteruri. În încălzirea cu var, se formează 

sărurile de Calciu ale acizilor. 

Saponificarea cu acid sulfuric se face după multe 

metode. 

Uneori se adaogă acid sulfuric la emulsie de grăsimi în apa (cu acid 

naftalin Stearo Sulfonic) şi se încălzeşte amesticul prin vapori de apă. 

Alte ori grăsimea este tratată cu seminţe de ricin, din cari s'a scos 

uleiul se adaogă și H>SOadil. ; din emulsia obţinută se separă la o temp. 

de 30—400 după 2—3 zile acizii grași. In soluție rămâne glicerina, 40— 

50%. Pentru a înțelege procesul chimic, amintim că în organismele 

animale există un enzim numit lipasă, secretat de pancreas, sub a cărui 

influenţă materiile grase sunt saponiticate în timpul digestiunei, în 

glicerină şi acizi graşi; produsele sunt absorbite şi purtate în tot cor- 

pul, iar din ele organismul face la loc grăsimile. 

In seminţele de ricin este un enzim, analog cu lipasa, care favo- 

rizează saponiticarea. , 

Ca rezultat avem totdeauna amesticul celor trei acizi, din care, după 

separarea acidului oleic prin presă, obținem numai acizii solizi, palmitic 

şi stearic. Din ei se fabrică lumânările numite de. siearină. 

Sărurile de Na şi IK ale acizilor palmitic, stearic și oleic constitue 

soponurile. Sărurile de Pb ale acestor acizi servesc la fabricarea 

de emplastre, întrebuințate în farmacie (numirea populară bleastur). 

Exemplu diachilon. : 

Saponificarea untului cu soluţie KOH conduce la săruri de-a aci- 

dului butiric şi ale celorlalţi acizi, cari se găsesc în cantitate mai mică. 

Adăogând HyS0, dil. şi încălzind la ferbere, acidul butiric se volati- 

lizează și este dus de vapori de apă. Acești acizi sunt volatili. In unt 

artificial (nargarinai nu avem acizi volatili. 

Săpunuri. (Soponuri) Experienţe. — 1. Topim într'o capsulă de portelan 

100 gr. grăsime. Se prepară în acelaş timp o soluție de 20 gr. NaOH în 

20% gr. apă. Soluţia alcalină se adaogă puțin câte puţin la grăsimea topită, 

agilând neconienit cu o baghetă de sticlă. Se ţine în ferbere licidul timp 

de un sfert de oară. Se adaogă apoi 55 gr. sare NaCl şi se lasă să se 

răcească. Se obține deasupra o pălură solidă, care constitue săpunul; 

în soluție rămâne sarea și glicerina.



86 

« ASărurile de Na. ale acizilor grași palmitic, stearic, 
oleic constitue săpunul solid, săpunul tare. 

Se repetă experienţa cu KOH, fără a se adăoga sare. 

Acum. toată masa formează un corp moale, omogen, 

care constitue soponul cu baza de K. El cuprinde și 
glicerina. Soponurile cu baza de K sunt moi. 
; SDacă am adăoga sare la soluţia sărurilor de K, am 
obținea soponul fare, cu baza de Na. 

2, Intro capsulă mică emailiată se pun 10 gr. grăsime de Cocos; se 
iopeşie la temperatură joasă, se adaogă 6 eme. apă distilată şi apoi cu 
încetul 1V cmc. soluție care conține 2 gr. NaOH în ea. Se încălzeşte la 
jerbere slabă, agitând necontenit cu o baghetă de lemn, înlocuindu-se din 
când în când apa evaporată. După vr'o 15 minute se obține o masă cle- 
iotsă, aproape incoloră, care se trage în fire. Este săpun de glicerină. 
Din această masă obținem soluţie limpede, prin dizolvire în apă. Dacă 
la soluție adăogăm ceva HCI, obţinem o masă solidă de acizi: graşi.Di- 
zolvând acizii în NaOH ori KOH, prin o uşoară încălzire, avem din nou 
săpun. Putem obținea deci săpun şi din acizii graşi. 

Explicareu întrebuinţării săpunurilor. — Când ne spălăm pe mână 
cu săpun, grăsimele şi alte corpuri străine sunt îndepărtate. Am văzut 
că sărurile acizilor slabi puse în apă dau reacţie alcalină. Aşa se în- 
tâmplă cu carbonaţii de Na ori K, cu borat de sodiu şi sărurile de 
IK ori Na ale acizilor palmitic, stearic, oleic etc. Există o acţiune a 

apei asupra acestor săruri, în urma căreia rezultă hidroxid alcalin 
liber şi acid gras liber. Această acţiune se numește hidrolisă. Licidul 
cu alcaline udă suprafeţele, cari trebuesc curăţite. Acidul liber format 
se uneşte cu sarea peniru a da o combinaţie insolubilă, care cu apa 
formează spurma. Hidroliza este cu atât mai puternică, cu cât este 
mai multă apă. Aceste condiţii sânt îndeplinite, când ne spălăm pe 
mână (întrebuinţăm multă apă) sau spălăm rufele ; cantitatea de hi- 
droxid alcalin produs este suficientă ca să emulsioneze srăsimile, cari 
s'ar găsi pe mână ori în rute; emulsia este dusă odată cu spuma. În- 
trebuinţarea săpunului are avantajul, că în apa cu sopon şi spumă 
cantitatea hidroxidului alcalin se menţine relativ constantă, deşi turnăm 
apă necontenit. In acelaş timp îşi arată acţiunea şi combinaţia inso- 
lubilă formată de acidul liber cu sarea, despre care am amintit mai 
sus. la absoarbe (corect adsvarbe) impurităţile solide (pete de căr- 
bune, de oxid de fer.) cari sar găsi pe piele sau pe rufe, şi le duce o 
dată cu spuma. 

Rolul Sărurilor de ealciu. — Experienţa următoare va clarifica această 
chestiune.
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Dizolvăm săpun în cantitate mică de apă. Din această soluţie punem 

câteva picături: 

1. In apă distilată pusă întrun îlacon de sticlă; 

2. Intr'un flacon cu apă de var; 

3. Intrun flacon în care avem pus până la jumătate acid sulfuric diluat. 

Se astupă aceste flaconaşe şi se agită cu putere. Constatăm că nu 

avem spumă nici în îlaconul cu apă de var, nici în cel cu acid sulfuric. 

Avem spumă numai în flaconul cu apă distilată. Scoatem încheerea 

că numai sărurile de K ori Na ale acizilor graşi dau spumă. Dacă în 

apă este oxid de calciu se formează sarea de calciu a acizilor graşi; 

care este insolubilă. Dacă distrugem prin acid. sulfuric sarea de K 

ori Na a acidului gras, iarăși nu se formează spumă. In adevăr soluţia 

de săpun, pusă în soluţie de acid sulfuric, a dat sulfat alcalin şi a 

pus în libertate acidul. 
! 

Apa de ploae nare săruri de calciu şi nici de alte metale. Când ne 

spălăm cu săpun şi apă de ploae, acţiunea săpunului se realizează 

imediat. Dacă ne spălăm cu ape, cari au săruri de calciu, o parte din 

săpun este consumată prin precipitarea sărurilor de calciu; cu cât 

cantitatea sărurilor de calciu este mai mare, cu atât se consumă, fără 

folos, mai mult săpun. Apele dure (cari au carbonat de calciu mult) 

nu dau spumă cu săpunul. Există chiar metodă, care permite să se 

determine, cu ajutorul soluției de săpun, gradul de duritate al apei, 

adică să se afle cantitatea de calciu din ape. 

Lectură. — Pentru fabricarea săpunurilor se întrebuințează grâsi- 

mile cele mai eftine. Pentru săpunurile bune se întrebuinţează gră- 

simile solide; pentru săpunuri de calitate inferioară se mai adaogă 

diferite rășini la. grăsimi. Materiile sunt ferte în căldări. de fer cu so- 

luţie de NaOH, până când se obţine o masă cleioasă; care se trage 

în fire. Prin evaporare se.obţin săpunuri cari pe lângă sarea acidului 

gras mai au NaOH în exces, şi glicerina. Săpunurile de bună calitate 

sărace în apă se obțin adăogând CINa la masa licidă cleioasă. Solu- 

bilitatea sării de sodiu este mai mică în licidul cu sare şi se separă 

astfel prin sare o pătură solidă constituind săpunul ; în Jicid rămâne glice- 

rina. Săpunul separat este tăiat în bucăţi nici, uscat, amestecat cu materii 

"car-i dau parfum şi coloare. Prin diferite maşini i se dă forma definitivă. 

Pentru a putea extrage glicerina, în mările fabrici se procedează la 

saponificarea, care dă glicerină şi acizi, aşa cum am arătat mai înainte, 

prin acid sulfuric, enzime etc., fie sub presiune ridicată, lie la presiunea 

ordinară, în prezența unor catalizatori potriviţi. După răcire se separă 

acizii, din soluţia apoasă se obţine glicerina, prin evaporarea apei. 

Acizii sunt transformați apoi în săpunuri, fie cu NaOH, fie cu sa- 

luţie de sodă COgNaz. 

Uneori se utilizează săpunuri in pulbere, formate din pulbere de
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săpun şi sodă (CONag). Alte ori se mai adaogă şi substanţe cari dau 
ușor Oxigen, cum sunt perboraţii; avem astiel productul numit Persil. 
Aceste săpunuri au și acţiune decolorătoare. 

Săpunul moale, numit şi săpunul verde este 
sarea de K a acizilor şi se prepară cu grăsimi 
de valoare mai mică. 

In antichitate se cunoşteau săpunurile. După 
Pliniu ele ar fi fost inventate de Gali şi erau 
utilizat ca alifii. Intrebuinţarea lor însă nu era 
răspândită, nici în antichitate şi nici în Evul 
mediu. Intrebuinţarea lor în pături mai largi 
s'a putut face după ce sa discoperii şi s'a 
întrebuințat technic procedeul Le Blanc de pre- 
parare a carbonatului de Soâiu. Ca grăsimi se 
întrebuinţau acelea aduse dela tropice. 
Lumânări.— Acizii obținuți din grăsimi, sunt 

întâi purificaţi şi prin presa hidraulică se separă 
acidul oleic. Amesticul de acid palmitric şi 
stearic se numeşte stearină: pentru a evita 
structura cristalină a lui, care face ca el devine 
sfărmicios, se adaogă parațină. Materia topită se 
toarnă în tipare, fig. 33. Se obţin lumânările. 

Multă vreme s'au ars srăsimile în opaițe. 
Şi astăzi se utilizează fililul şi se arde unt- 
delemn în candele. Multă vreme se fabricau 

„ lumânări din său. O mare perfecţionare s'a 
Fig. 33 „adus prin introducerea acizilor graşi în loc de 

materia grasă. In acelaş timp se îmbibă şi fitilul 
cu numeroase substanţe menite a evita cenușa. Din materia grasă extrasă 
din capul balenei, caşalotului şi altor cetacee (numită spermacoeți) se 
fac lumânările arătate prin numirile stropşite spermanțeia, sperminţelă. 

      

  

IIS O ISȘ 

X. CORPURI CU GRUPE FUNCŢIONALE DEOSEBITE 

Oxiacizi. — Putem avea corpuri cari au în acelaș timp funcțiunea 
alcoolică şi acidă. Cel mai simplu representant este acidul glicolic 

CH3. OH 
| 
COOH 

Se mai numeşte şi oxiacetie. 

Importanţi sunt oxiacizii cari derivă din ac. propionic CH3CH>COOH “pirn introducere de OH. Obţinem doi acizi obţinuţi prin fixarea OH la atomii de Carbon arătaţi cu literele greceşti a şi fi
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acidul a oxipropionic sau 2 oxipropionie 

& 

CH —CH—COOH 
| 

OH 

şi Boxipropionie 

CH, — CH,— COOH 
| 
OH 

In acidul aoxipropionic cele patru valenţe ale atomului de C dela 

mijloc sunt satisfăcute prin patru srupe diferite 

H 
) 

CH—C—COOH 
l 

oH 

Uu asemenea atom de Carbon se numeşte asimetrie. Acidul a 

oxipropionic se numeşte acid lactic. EI ia naştere în unele fermentări 

numite fermentări lactice. Când laptele se înăcrește lactosa din el dă 

naştere la acid lactic sub influenţa bacteriilor lactice. In farmacie 

acestea se găsesc sub numele de ferment lactic ori lactobacilină. 

Acid lactic se mai găseşte în moare (zeamă de varză, zeamă de cas- 

traveţi muraţi) resultat tot în urma unei fermentaţii lactice a celulosei ; 

de asemenea în borş. “ 

Se cunosc trei acizi lactici, cari diferă prin proprietă- 

ţile lor optice. Pentru a le înțelege este nevoe să amin- 
tim, ceia ce au fixat fizicienii relativ la modul cum se 

face propagarea luminei. 

Leetură. Lumina naturală şi lumina polarizată. — Pe o rază de lu- 

mină există mişcări pendulare numite 

vibrații; mişcarea se face dela a la aâ 

b şi înapoi, figura 34. Vibrarea ab 

am desemnat-o noi în planul hârtiei. A . B 

In lumina naturală dela soare, ori i 

dela o lampă, ori bec în care vola- b 

tilizăm Clorura de Sodiu, avem însă 

vibrații nu numai întrun plan, ci Fig. 34 

în toate planurile ce le putem duce 

prin raza AB. Lumina aceasta se numeşte naturală. Oamenii au 

putut realiza şi vibrații cari se fac numai întrun plan; în figură
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am luat acest plan în planul hârtiei, A,B, este raza de lumină; 

se pot executa vibrații şi în plan perpendicular, c, d, e ori de 

câte avem lumină şi vibraţiile se fac numai întrun plan, care 

trece prin raza luminoasă, se zice că această lumină este po- 

larizată. Lumina naturală se poate polariza reilectând-o în anu- 

mițe condițiuni : pe o oglindă. Se mai poate polariza prin re- 

fracțiune, prin trecere printr'un cristal de spat de Islanda, prin 

turmalină. etc. | 

S'a constatat, că dacă, facem să treacă lumină polarisată printr”o 

lamă de quari tăeată în anumite condițiuni, lumina care ese are vi- 

braţiile în alt plan, deosebit de cei al vibraţiilor razei incidehie. Cele 

două planuri de vibraţie (al razei incidente şi al razei care esă) fac 

între dânsele un unghiu. Există lame de guarț cari deviază planul lu- 

minei polarisate spre stânga; acest quarț se numeşte levogir; alte 

lame de quarţ pot devia planul luminei polarisate spre dreapta : quarţul 

- se zice dezirogir, 

b Unghiul de devia- 
ţie (spre dreapta 

sau stânga) este 

A B+ proporţional cu cde Ai : 
grosimea lamei. 

a Fenomenul acesta 

este cunoscut sub 

numele de pola- 

rizație  rotatoare. 

Există și licide cari învârtesc planul luminei polarizate fie spre stânga 
(corpuri levogire) tie spre dreaptaet (deziragire). Sunt altele cari nu schimbă 
planul luminei polarisate ; acestea se numesc inactive, spre deosebire 
de substanţele levogire ori dextrogire, cari se zic optic active. 

Când lumina polarizată străbate o pătură de licid se constată că 
unghiul de rotaţie (spre dreapta ori stânga) este proporţional cu gro- 
simea păturei de licid. 

Fig. 35 | 

Acidul lactic din fermentare este optic inactiv. In muşchii anima- 
lelor există un acid lactic dexlrogir; Din cel inactiv sa puiut separa 
un acid lactic levogir. Când amestecăm acid dextrogir cu levogir în 
cantităţi egale, avem acid lactic inactiv, prin compensare. Un asemenea 
acid lactic inactiv, prin amesticul celor 2 modificări active constitue 
moditicarea racemică. Acidul lactic racemic se obţine şi prin sinteze. 

Cele trei modificări de acid lactic au aceiași formulă structurală. 
Ele constitue 3 isomeri oplici. 

Explicarea isomeriei optice a preocupat pe mulţi învăţaţi, Pasteur 
se exprimă în 1860 în felul următor : „este sigur că atomii în acidul 
levogir sunt aşezaţi într'o ordine inversă ca în acidul dextrogir”, Care
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este: ordinea n'o poate precisa ; dar el admite că ar putea îi aşezarea 

pe o spirală, sau că atomii ar sta în colţurile unui tetraedru ; „este 

însă sigur că avem înaintea noastră un cas de aranjare asimetrică, a 

cărei configurații nu se pot suprapune”. Este vorba de configurații 

ca mâna dreaptă şi cu cea stângă, simetrice faţă de un plan median, 

CH3 | CH3 

cooH COOH 

Fig. 36. 

dar cari nu se pot suprapune, sau de configurații ca acelea ale unui 

obiect şi imagina lui într:o oglindă plană. In 1873 Wislicenus face 

observaţia „„fapiele ne silesc să explicăm deosebirea moleculelor isomere, 

cari au aceiaşi formulă structurală, prin așezarea deosebită a 

„atomilor în spaţiu”. In 1874 Le Bel şi Van”! Hofj introduc ipoteza 

cărbunelui asimelric, care formează baza Stereochimiei. 

Explicarea isomeriei optice se face ușor prin modele, făcute “din - 

o sferă de plută sau alt material, în cari sunt întipte 4 sârme ori an- 

dele îndreptate simetric în patru direcţii ; sfera represintă atomul de 

Carbon, cele 4 andrele valenţele, îndreptate cătră colțurile unui te- 

iraedru. 

Pentru acizii lactici activi am avea configuraţiile, fig. 36. 

COOH . COOH 

LEI on OH H 

Fig. 37. 

una ar representa acidul lactic dextrogir, alta pe cel levoyir. Ames- 

ticul lor în cantităţi egale ar da isomerul racemie, inactiv, din care 

putem separa pe cele două active, 

De oarece tetraedrul are patru unghiuri solide (rârpa patru) şi patru 

feţe triunghiulare, putem reprezenta configurațiile de mai sus, aşa 

cum le-am vedea, dacă le-am privi de sus în_jos. tig. 37,
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Figurile sunt simetrice, una faţă de alta, ca un obiect şi imagina 
lui în oglinda plană. Dacă vrem să realizăm şirul COOH,H,OH trebue 
să mergem într”o configuraţie invers ca acele unui ceasornic, şi în cea- 
lalt exact în direcţia. acelor. 

In fig. 38 redăm mărite de 1200 ori bacteriile lactice. 

Mai cităm următorii oziacizi : 

CH; CH, CH,.COOH 

CH, CH.OH OH-—C—CO0H | 

COOH COOH CH,.COOH 

ac. propionic ac. lactic | ac. citric. 

0 

  

A 

COOH COOH COOH 

CH, CELOH (2) CHLOH 

CH, cu, (3) CH.OH 

COOH Coon | Coon 

ac. succinic ac. malic ac. tartric. 

Acidul succinic și malic sunt corpuri cristalizate. 
Acid tartric. Atomul de C (2) şi cel notat cu (3) din 

acidul tartric sunt asimetrici. Ei pot îi 1) amândoi le- 
vogiri; avem atunci acid tartric levogir; 2) amândoi 
dextrogiri, dând acid tartric dextrogir; 3) unul levogir 
şi altul dextrogir, avem un acid tartric inactiv prin com- 
pensare interioară. Din el nu putem separa un acid le-
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vogir şi altul dextrogir. In sfârșit amestic de cantităţi 

egale de acid levogir şi dextrogir dă 4) acid tartric inactiv, 
dar separabil în ac. levo şi dezirogir. Se cunosc toţi aceşti 

patru acizi tartrici, cari au fost studiați de Pasteur. 
Intre compușii cari derivă din acidul tartric cităm 

1) Sarea lui Seignette  CH(OH).COOK 
| 

CH(OH).COONa 
2) Emeticul stibic CH(0H)—CO0K 

| 

CH(OH)-—C00.Sbo 

3) Tartrat monopotasic. Se găseşte în drojdia de vin. 

CH(OH)—COOK 
| 

CH(OH)—CO0H 
4. Peste soluţie de Sulfat de Cupru punem soluţie de sare Seign- 

etie; prin adăogire de KOH nu se mai precipită Cu(0H), căci sa 

format sarea 

9 CH-—CO0K „/0.-CH.C00 
| cu anionul Cu 

NO=CH-—COONa NOCHCOO 
Soluţia ne mai având acum ion de Cu, nu mai este precipitată de 

IKOH ; Soluţia aceasta constitue licoarea Fehling, de care ne-am ocupat 

la aldehide. Ea este redusă de aldehide cu formare de Cu,O roş-galben, 

insolubil. Licoarea Fehliny are numeroase întrebuințări. De obiceiu 

se preferă două soluţii, cari amestecate în volume egale formează li- 

coarea Fehliny. Prima soluţie conţine 34,6 gr. Sulfat de Cupru la litru; 

a doua 173 gr. sare Seisnette şi 60 gr. NaOH la litru. 

Acidul citric. — Se găseşte în sucul lămâilor necoapte, Se prepară 

din glucoză prin fermentare cu ciuperci, Citromyces. Este procedeul 

tecnic de obținere a lui; corp solid. 

Cu 

XI. HIDRAȚII DE CARBON. 

Se găsesc în regnul vegetal numeroase corpuri formate 

din C,H şi O, și în cari proporţia dintre H şi O este 
aceiaşi ca în apă. Pentru un număr m de atomi de C 

se găsesc H şi O în proporția H.nOn=nH,0, ca: şi cum 
apa ar fi repetată de n ori. Formula lor generală este 

Cm(H30O)n.
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Din cauza acestei proporţii de H şi O, aceste substanțe 
au fost numite Hidraţi de carbon. După valorile lui m 
și a lui n avem următoarele grupe principale : 

Ce(H30); este grupa Celulosei şi Amidonului. 
C2Ha3Oun - ;»  Saccharosei (zahar dinsfecle) 
CeH20e >»  Glucozei, zaharul din fructe 

A. Zaharuri de formula C$H,3Oe. 

In fructe se găsesc două zaharuri de formula de mai 
sus ; unul din ele se numește Glucosă sau deztrosă ; celalt 
este fruclosa sau levulosa. Le găsim în sucurile din poamă 
(Struguri), cireşe, smochine, miere de albine. Au putut 
Îi izolate; au gust dulce. 

Glucosa (Dextrosa).—Poate cristaliza. De obiceiu cris- 
talii au o moleculă de apă de cristalizare, CsH.20s+H20; 
dar a putut fi cristalizată (din acid acetic ori alcool me- 
tilic) şi fără apă, adică CgH,.Oe. Cristalii fără apă se 
topesc la 1460; sunt foarte solubili în apă, insolubili 
în alcool absolut. 

Fructosa (levulosa).—Cristalizează foarte greu. Este 
foarte solubilă în apă, dar mai greu decât dextrosa. 
Ambele au gustul dulce. Se deosebesc prin acţiunea 
asupra luminei polarizate. Glucosa este dezirogiră fructosa 
levogiră ; din cauza aceasta glucosa se mai numeşte și 
dezirosă, iar fructosa levulosă. 

Se pot obținea și artificial din ceilalți hidrați de 
Carbon, cum vom arăta mai la vale. 

Glucosa (dextrosa) şi fructosa (levulosa) au unele pro- 
prietăți comune. Cităm câteva: 

a) Reduc soluţia amoniacală de azotat de Argint ; de asemenea 
reduc licoarea Fehling ori Ost, formându-se Cuz0O, galben-roşietic. Re- 
petând experienţa cu fructosa, constatăm acelaş lucru : licorile Fehling, 
Ost sunt reduse. Cerceţări îndelungate au arătat că această reacțiune 
se datoreşte presenţei grupei aldehidice CHO, în dextrosă. Formula ei 
este 

CH,(0H).CH(OH).CH(OH).CH(OH).CH(OH)—CHO
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Este Aldehidă şi alcool în acelaș timp ; fiind aldehidă reduce licoarea 

Fehling. Prezenţa grupelor Ol se arătă cu CHsCOCI. In fructosă ori le- 

vulosă avem grupa cetonelor, CO ; formula structurală a Fructozei este 

CH. CH — CH— CH—CO—CH, 
| | ) | 
ON OH OH OH OH 

Este cetonă şi alcool primar. Şi ea reduce licoarea Fehling. Prezenţa 

Hidroxililor se arată prin aceia că putem introduce acetilul CHCO, 

de cinci ori tormind esteruri. (Vezi la CHsCOCI şi Ia anhidrida acetică) 

Cu ajutorul reacţiilor de mai sus, putem vedea în 
cari fructe şi în ce corpuri naturale se găsesc zaharurile 

de mai sus. Acţiunea asupra luminei polarizate arată 

care din acestea este singur, sau dacă avem amestic 
de-ale lor. 

Glucosa (dextrosa).—Se găsește în cantitate mare în 

sucul bobiţelor din strugurii de poamă şi în fructele cu 

gust dulce : prune, smochine,ete. In cantități mici se 
găseşte în urina oamenilor sănătoşi, în cantităţi mai 
mari în urina oamenilor, cari sufăr de diabet. Este dex- 

trogiră. 

Glucoza se poate obținea curată din amidon cum vom vedea în alt capi- 

tol. Fructosa. Se găseşte, împreună cu dextrosa, în fructele dulci. Se 

obţine curată din /nulină, care se găseşte în bulbii de Dahiia. Fructosa 

cristalizează greu. Este levogiră. Se dizolve în apă mai greu, decât 

dexirosa. 

In mierea de albine şi în mierea artificială avem cantităţi egale de 

dextrosă şi levulosă. , 

Din zahărul de stecle ori trestie, obţinem prin încălzirea soluţiilor 

cu HC1 foarte diluat (ori alt acid diluat) un amestic de cantităţi 

egale de dextrosă şi levulosă, numit zahăr inveriii. 

De oarece unghiul de rotaţie al luminei polarizate la dreapta este mai 

mic la dextroză, decât rotația la stinga datorită unei cantităţi egale 

de fructosă, amestecul lor în cantităţi egale în soluţie este levogir. 

b) Amestecate cu drojdie de pere, atât dextrosa, cât 
şi fructosa fermentează, transformându-se în alcool şi CO, 

Ca1,2 05 —2CaH40 -+2C0,
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Pentru a arăta aceste fermentaţii ne “putem servi de 
aparatul fig. 15, în care am arătat fermentarea zahărului 
din trestie, ori sfecle. 

Experienţe. — Toamna putem arăla fermentarea mustului, punîndu-l 
întrun balon de vr'o 14 litru. In apa de var din prubelă se formează 
COzCaj insolubil. 

Selpoate face săjfermenteze în balonul din fig. 15 şi miere de albină. 
In acest scop se pun în balon (% litru) 
30 gr. miere, şi 280 gr. apă căldufă. 
Se adaogă. drojdie de bere şi se fine 
balonul la o temperatură cuprinsă între 
250— 200, 

Printrun tub abductor se conduce gazul 
Fig. 39. Celule de Saccha- fn apă de var. 
romyces ellipsoideus mărite 

de 1100 de ori. 

  

Lectură. — Rolul microorganismelor în 
fermentație. A tost clarificat de Pasteur. 

Dacă le distrugem prin căldură ori prin substanţe antiseptice, 
fermentarea nu mai are loc. Eduard Buchner a arătat că fermen- 
tația se datoreşte unor substanțe secretate de bacterii. Buchner a 
sfarmat celulele (fig. 39 şi 40) prin frecare cu năsip şi bioxid de Siliciu 
(Kieselguhr). A îiltrat apoi ! : 
masa prin păreţi poroși, si- 

lind-o să treacă prin ei prin 

presiune puternică. Obține 

un Suc, în care nu se mai 
găsesc microorganisme. A- 

dăogână acest suc la soluţii 

de dextrosă, fermentarea 

are loc, fără bacterii. După 

Buchner în acest suc se gă- 

seşte o substanţă, Zymasa, 

secretată de celulele vii, 

miroscopice; această zy- Fig. 40. Celule de Saccharomyces 
cerevisiae mărite de 1100 ori. 

  

masă produce fermentarea, 

prin acţiune catalitică. Pen- 

tru producerea fermentaţiilor este nevoe deci de Zymasă şi nu de 
bacterii. - 

Fiecare îel de bacterie secretează un catalizator de aceştia, specifie 
bacteriei. Acești catalizatori secretaţi de bacterii sunt arătaţi printr'un 
nume mai general, acela de Fnzime. Zymasa este o enzimă ; substanţa 
secretată de bacteria lactică şi care produce fermentarea lactică este 
un enzim, deosebit de enzimul secretaț de Saceharomyces.
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Zaharurile de formula CH.20, se mai numesc mo- 

nose ori monosaccharide. Li se mai spune şi hexose. 

In afară de glucosă şi dezirosă există şi alte zaharuri isomere cu dân- 

sele. Cităm. galactosa. 

Glucosa se prepară în tecnică. Ea serveşte la facere de siropuri, în 

cofetării, farmacii ; cu ea se fac băuturi alcoolice dulci, liqueur, 

In industrie se obţine din amidon. Se poate prepara şi din celulosă, 

pânze, prin acţiunea acidului sulfuric (zahăr din pânze=sucre de chif- 

tons), cum vom vedea, când ne vom ocupa de celulosă, 

B. Zaharuri de formula C„2Ha20aa: 

“Se cunosc mai multe zaharuri de acestea. Noi vom 

aminti numai trei din ele: Zaharul din trestie ori din 

sfecle ; lactosa sau zaharul din lapte şi Maltosa. 

Zaharul din sfecle ori trestie, Se găseşte în multe plante : trestia de 

zahăr (Saccharum officinarum), în sfecle (Beta vulgaris), în sorgho (malai 

tătărăsc, sorghum saceharatum) ; apoi în îructele dulci, alături de 

Dextrosă, fructosă,... nu însă în fructele acide. 

Se extrage din trestia de zahăr ori sfecle (1747 Marggraf găsi că este 

zahăr în sfecle; 1801 Achard făcu prima fabrică de zahăr din sfecle, 

în Silezia). Zahărul se topeşte la 1600 dâna prin solidificare la răcire 

repede o masă stecloasă, transparentă, care (serveşte la fabricarea bom- 

boanelor, bomboane de Malt) după câtva timp trece într'o substanță 

cristalină, netransparentă. ” 

Experienţă. — Se introduc câteva bucățele de zahăr în apă, apoi se 

încălzesc într'o capsulă de fer; apa se evaporează iar zahărul topit se 

colorează în galbăn. Se toarnă acum masa topită pe o tablă unsă cu ulei. 

Se obține masa numită Malt ori zahăr pentru bomboane, din care se jac 

bomboanele. 

La 1809 zaharul se topeşte dând un licid viscos. Prin răcire se obține 

iar zaharul pentru bomboane, masă amorjă care devine din nou cristalină, 

Dacă însă încălzim zaharul la 2009, el se colorează în brun dând Ca- 

ramelul (zahăr ars); caramelul nu mai este dulce. El este amestic de di- 

ferite producte de discompunere a zahărului. Caramelul se dizolvă în apă 

și-i dă coloare brună. Cu zahăr ars se colorează multe licide, de exemplu, 

rom, cognac, ete. Soluţia de zahăr apără fructele de putrezire şi de aceia 

serveşte la conservarea lor (compoluri). 

Acizii transformă zahărul într'un amestic de glucosă 

şi levulosă ; acest amestic se numește zahăr invertit şi 

P, Bogdan. — Chimia cl. VI, Ed. ]. — 3. 7
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serveşte la facerea mierei arfițiciale. De aceia în fructele 
acide, nu avem zahar C,3H+20,a. Îl găsim numai în su- 

curile neutre ale plantelor. 

Experienţă. — Incercăm o soluţie de zahăr cu licoarea 

lui Febling ; constatăm că nu are acţiune asupra acestei 

licori. Dacă însă adăogăm soluţiei, o cantitate mică a 

unui acid diluat, de exemplu acid clorhidric, ori sulfuric 

şi lăsăm să stee licoarea câteva minute la 500, constatăm 

că acum ea reduce licoarea Fehling, de oarece s'a trans- 

format în zahar invertit (dextrosă +levulosă). 
Reacţia care are loc se arată astfel: 

C2H220uu +H20 =CeH2O0s-t Ce Ha20s 
Dextrosă Levulosă 

In presenţa acidului intră apa în reacțiune, dar nu acidul. Acţiunea 

acidului este deci o acțiune! catalitică. De oarece din o moleculă de 

zahăr, rezultă două molecule de monosaharid, zaharul de sfecle apare 

ca fiind format din o moleculă de destrosă şi alta de levulosă cu 

eliminarea unei molecule de apă. In compoziţia lui intră două monose 

de aceia i se mai zice acestui zahăr şi disaccharid sau biosă. Simplu 

i se spune zahărului de trestie sau sfeclă, Saccharosă. 

Saccharosa este dextrogiră ; zaharul invertit, obținut 

din el este levogir. Direcţia de rotaţie s'a schimbat, s'a 
inversal ; de aici numele de zahăr invertit. 

Experienţă. — Din saceharosă putem prepara glucosa, în felul urmă- 

tor: Se adaogă 5 cme. de acid clorhidric conc. la 75 cmc. de alcool 

80%; se adaogă apoi cu încetul pulbere de zahăr, scuturând necontenit, 

câtă vreme soluţia îl poate dizolvi. Soluţia limpede e lăsată să se evapo- 
reze. Se depune deztrosa pură sub forma unei mase cristaline. Dacă vrem 
să obținem fructosa, tratăm soluţia de zahăr invertit cu var stins; sareă 

de Calciu a fructosei este mai greu solubilă decât acea a glucosei şi se 
separă. 

“ Laetosa C,2H220,,.—Zaharul din lapte. In laptele de 
„vacă cantitatea de lactosă este de 4—5%. Sub influenţa 
unor microorganisme lactosa sufere transformare în acid 
lactic. Aşa se înăcrește laptele. In Şviţera, după ce s'a 
procedat la închegarea laptelui prin chiag şi s'a separat
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brânza, se lasă restul licid să se evaporeze la căldură 
moderată. Se separă lactosa sub formă de cristali. 

Şi lactosa este un disaccharid ori o biosă, căci poate 
fi hidrolizată în glucosă şi galactosă sub acţiunea acizilor. 

Maltosa. Este cristalizată. Formula C.sH3sOsa-t+Hs0. 
Sub acţiunea acizilor diluaţi dă două molecule de dezirosă. 

Cum se vede la formarea disaccharidelor ori bioselor 
contribue două molecule de monosă; formula biosei se 

obţine din acelea ale monoselor scăzând o moleculă 

de apă 

2C6FH1206—H20=Ca2Ha0Ou 

Enzime. 

Lectură. — Enzime. Hidroliza bioselor se face nu numai prin acizii 

diluaţi, ci şi prin acţiunea unor enzime. Aceste enzime sunt cataliza- 

tori. Ele joacă un mare rol în lumea plantelor şi animalelor. Fără en- 

zime n'ar exista viafa. Cunoştinţele noastre asupra enzimelor sunt 

destul de reduse. Despre dânsele ştim numai, că 

1) au acţiune la temperaturi, cari nu sunt prea depărtate de cea or- 

dinară. La încălzire ele se discompun şi acţiunea lor încetează. Aduse 

la temperaturi mai mici de 00 acţiunea încetează, dar prin încălzire 

la temperatura ordinară, începe din nou acţiunea lor. 

2. Cantități mici ale unor anumite substanţe, fac să înceteze ac- 

iunea ; asemenea substanţe, ca acid cianhidric, sunt otrăvuri. 

3. Un enzim lucrează numai asupra unor anumite substanţe. Se 

zice că au o acţiune selectivă, specifică. Aşa ele determină fermentarea 

monosaccharidelor considerate de noi mai sus, dextrosă, levuloasă; 

disaccharidele fermentează numai după ce au fost disfăcute în mono- 

saccharide. Drojdia de bere are un enzim numit invertasa care inverteşte 

saccharul şi numai după aceasta are loc fermentarea dextrosei 

şi levulosei, rezultate din invertire. Microorganismele cari n'au inver- 

tasă nu pot activa fermentarea saccharosei. Aşa Scehizosaccharomyces 

octosporus fermentează maltosa, dar nu saceharosa. Acest ferment are. 

o enzimă maltasa, care transformă, prin hidroliză, maltosa în glucosă, 

dar mare invertasa. 

Tn orzul încolţit (mal?) există un enzim numit diastasă, care trans- 

formă amidonul în maltosă. Enzimul dat de drojdia de bere, numit 

zymasă, produce fermentarea alcoolică. Piialina există în salivă şi ser- 

veşte şi ea la transformarea amidonului în glucosă.
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Invertasa, maltasa, ptialina au asupra hidraţilor de carbon, aceiaşi 

acţiune, ca şi acizii diluaţi : sub influenţa catalitică a lor, apa se adaogă 

la moleculele hidraţilor de carbon şi le desface în molecule mai sim- 

ple (hezose). Acţiunea aceasta a apei se numeşte hidroliză. Zymasa 

transformă mai departe hexozele, în COş şi alcool. 

Enzimele sunt produse în celulele vii, ele lucrează cataliiic în afară 

de aceste celule. Ele accelerează anumite procese chimice, anume dis- 

compunerile acelor corpuri, a căror structură chimică sterică se po- 

triveşte cu structura moleculelor de enzim. Emil Fischer, pentru a con- 

cretiza acest lucru, face comparaţia : se potrivesc cum se potriveşte 

cheia în broască. 

C. Polisaccharide. 

Sub acest nume înţelegem numeroase substanţe, cari 
se întâlnesc în regnul vegetal și sunt cunoscute sub nu- 
mele de amidon (amil), Gume, celulosă, etc. Moleculele 
lor au formula 

(CH.o0s)n 
adică grupa C.H.90, este repetată de un mare număr 
de ori n, în molecula lor. 

Amil, amidon, feculă. 

Experienţă. — Se face din făină de grâu şi apă un aluat pe care-l 
punem într'un sac mic făcut dintr'o pânză deasă (de în ori matasă). 
Ținând sacul sub apă frământăm câtva timp aluatul din el. Prin pânză 
trece o substanță care se depune la fundul vasului, în care am [ăcul 
operaţia, iar în sac rămâne o materie numită gluten. Substanța care a 
trecut prin pânză este amidonul, ori amilul. ! 

Amidonul din grâu constitue Scrobeala (crohmoala) din comerţ. Me- 
toda descrisă pentru obținerea lui este metoda prin spălare. Ea are avan- 
tajul că izolează glutenul, din care se jac paste alimentare, cum sunt 
macaroanele. Altă dată făinele se puneau în căzi cu apă unde erau lă- 
sale să sufere o fermentare: glutenul era distrus, rămânea numai ami- 
donului. Se .mai exzirage amidon din orez. | 

Se poate repeta operaţia sfărmând cartoje pe o răzătoare și aluatul 
cu apa fiind frământai sub apă într'un sac mic, lasă să treacă materia 
albă care constitue amidonul din cartofe, numit teculă. In industrie 
frămintarea se face în mod mecanic, de-asupra unor săâte şi sub curent 
de apă, care curge în mari rezervorii, unde fecula se depune. Se alege 
pătura de la fund, albă, unde fecula, este curată. Cu păturile de de-asupra 
se hrănesc vitele ; alte ori fecula din ele serveșie la fabricarea spirtului.
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Proprietăţi. — Cercetat la microscop în glicerina, ami- 

donul se arată format din granule rotunde, formate 

din pături concentrice fig. 41, 42, 43. Diametrul granu- 

lelor de feculă este circa de 
0.185 mm, al granulelor din 

mazăre, grâu, popuşoiu (po- 
rumb), fasole de circa 0,005 

mm. 
Amidonul este insolubil în 

apă şi alcool. 

Experienţă.—Punem 30 sr. 

amidon în puţină apă rece, 
şi agităm, ca să se amestice; 

turnăm apoi în %4 litru de 
apă care ferbe. Amidonul se 
umilă formând o masă lipi- 

  

Fig. 41. Granule de feculă 
mărite de 350 ori. 

cioasă, care constitue cleiul din scrobeală (crohmoală). 

EI servește la lipit hârtie pe diferite obiecte la îa- 

bricarea hârtiei, la crohmolit rufele, la legat cărțile 

la apretura stofelor de 
in şi bumbac. Amido- 

nul la răce este colorat 
intensiv în albastru Îprin 

  

Fig. 42. Feculă. din Fig. 43. Granule de amidon 

    
Canna discolor. din grâu mărite de 200 ori. 

iod. La cald coloarea dispare pentru a reveni prin răcire. 

Experienţă. — Incălzim înirun vas un litru de apă la ferbere. Inir'o 

piuliță de porțelan se freacă bine 5 gr. de amidon cu ceva apă şi con- 

ținutul se toarnă în apa care ferbe. Se fillrează la cald. Licidul opalescent
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serveşte ca reacliv peniru iod, care îl colorează în albastru. Se poate 

pune tinctură de iod (f. puţin iod) peste felii tăete în cartofe, crude ori 

ferte. Coloarea albastră arată reacția. 

Experienţă. — Se fierb 50 cmc. din pasta care formează cleiul de amidon 

cu 10 cmc.soluţie de acid sulfuric 10 %, timp de 15 minute. Se încearcă cu Li- 

coarea Fehling, afât licidul opalescent cât şi soluţia fiariă cu acid sulfuric, 

Reactivul opalescent nu dă reacţie, dacă a fost pregătit cu amidon curat. 

Din contra, lucidul obținul prin ferbere de amidon cu acidul sulfuric (ori 

clorhidric) reduce licoarea Fehling. Prin ferbere cu acizii amidonul trece 

în glucoză. Aceiaşi acțiune are diastaza din malţ (orz, încolțit) asupra 
amidonului. Moleculele de amidon sunt formate dinir'un mare număr 

de molecule de glucoză unite între dânsele prin eliminare de apă. 

Experienţă. — Inir'o capsulă de porjelan se încălzește amidonul la 
2000 (înir'o etuvă) agitând necontenii, pînă ce ia coloare gălbie. După 
răcire se adaogă puţină apă rece. De data aceasta materia se dizolvă, dând 
o masă cleioasă. Prin încălzire, amidonul s'a transformat în dextrină. 
Dezirina se prepară în industrie în mari cantilăți. Ea serveşte ia fa- 
cerea de cleiu de lipit, în loc de gumă arabică, de exemplu, la mărci 
peniru scrisori. Serveşte apoi în industria hârtiei. Ea se formează şi când 
încălzim amidon cu apă peniru a face cleiul de serobeală. Lăsând acest 
cleiu să se usuce se obține o masă tare strălucitoare. Transformarea în 
deatrină şi întărirea au loc la calcatul gulerilor, ete. crohmolite (scrobite). 

Se găseşte amidon şi în alte plante. Menţionăm produsele obținute şi 
cari au întrebuinţări : sago din Sagus Rumphii, Tapioca din latropha 
Manihot (țările tropice din America), Arrow-Root din Maranta indică, 
întrebuințate la supe. 

Amidonul se găseşte aproape în taote părţile unei 
plante. Cantități mai mari, constituind depozite, cari 
servesc la hrana plantei, se găsesc în colții seminţelor 
și în țesuturile lor nutritive, în bulbi și radicele. 

Experienţe. — 1. Intr'o capsulă de porțelan se lasă să siee, la tempe- 
ratura camerei, boabe de grâu ori de orz între două hârtii de filtru ţi- 
nute umede. Capsula este acoperită cu o placă de sticlă. Boabele încol- 
fese şi au acum gust dulce. Din orzul ori grâul încolțit se extrag acum 
cu apă materiile solubile, extraciul se adaogă la cleiu de amidon şi se 
încălzeşie amesticul la 50—600 pe bae mariană. Cleiul de amidon trece 
în licid; prin iod se colorează licidul în violet ori brun. In licid avem 
acum maltoză. 

Acelaş rezultat îl avem, dacă tratăm cleiul ce amidon cu extract de malt 
(acesta are diastoză), ori cu diastază, ambele se găsesc în comerț. | 

2. La soluție de amidon se adaogă salivă. Se încălzeşte la 35—400
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limp de 15 minute. Se cercetează cu licoarea Yehling şi se constală că în 

licid este glucosă. Saliva are ptialină. 

3. Udăm amidon cu 1% FNOg. Se lasă să se usuce la aer, apoi se 

încălzeşte o oră în etuvă la 110— 1200; se obține dextrină. ” 

Amidon solubil în apă rece. 7! preparăm încălzind la 1900 amidon 

cu un exces de glicerină şi precipitând cu alcool. Pulberea albă obținută 

astfel este amidon solubil. 1 se dă numele de amylodrextină. Iodul îl co- 

lorează în albasiru la răce. 

Incălzind mai mult timp amidonul cu acizii diluaţi 

se obține glucoza, Deztrosa, în restul care rămâne după 

evaporare. Acizii joacă rol de catalizatori. Reacţia este 

(CeH,005)e +rH20 = 202H.20- 
amidon glucosă 

Prin enzimul din salivă numit pfialină şi prin Diastasa 

care se găseşte în orzul încolţit, amidonul sufere schim- 

bări asămănătoare ; în aceste din urmă cazuri se obține 

o biosă, anume Maltosa. Probabil, moleculele de amidon 

sunt formate din molecule de maltosă, cu eliminare de apă. 

-De oarece la formarea amidonului iau parte mai mult 

decât două molecule de monosă, amidonul constitue 

“un polisaccharid, ori poliosă. 

Amidonul este una din cele mai importante substanţe alimentare. 

In technică el serveşte sub formă de cleiu la legatul cărţilor, la ta- 

pete, la scrobit (crohmolit) lenjurile, la apretura pânzelor de în şi bum- 

bac, la fabricarea glucozei, a siropurilor, a dextrinei şi la încleiat hârtia, 

Amidonul este substanţa care serveşte la fabricarea berei şi a alco- 

olului. | . 

In cslulele animale există un polisaccharid asemănător cu amidonul. 

E] se numeşte glicogen. Se găseşte de obiceiu în ficat şi în muşchi, 

când alimentarea este bogată în hidraţi de Carbon. 

Deatrina este product intermediar între amidon şi mal- 

tosă. Pulbere gălbie solubilă în apă dând licori sirupoase, 

lipicioase. Se colorează cu iod, roșietic ; reduce lic.iFefling. 

Serveşte în locul gumei arabice, la făcut colorile și 

mordanţii mai denşi, la apretura ţesăturilor. Dextrina 

se găsește în coaja de pâine.



104 

Inulin. — In tuberculele de Dahlia, Helianthus, în rădăcinile plantei 

Imula Helenium se găseşte o substanţă asămănătoare cu amidonul, 

numită Inulin. Este insolubilă în apă rece, solubilă în apă care îerbe. 

Prin încălzire cu acizii dă fructosă. 

Gumile. — Arborii din regiunile noastre, secretează o substanţă 

moale numită cleiu care în aer se întăreşte. Asemenea substanţe sunt 

secretate şi de plante din alte regiuni. Dizolvite în apă rece dau so- 

luţii viscoase, cari servesc la lipit. Ele șe numesc gume. Aşa avem 

guma arabică din Acacia arabica, Acacia gummitera etc., cari cresc 

în Arabia, Egipt, Senegal. In regiunile acelea gumele secretate se mă- 

nâncă. Gumile sunt insolubile în alcool. 

Mueilagii vegetale. — Alte substanţe se umilă în apă, fără să se 

disolve. Aşa avem Guma de Adragani din Astragalus verus. Se aduce 

din Orient. Este întrebuințată la lipit, la prepararea pînzelor pentru 

colorat. Aspectul ei este (mucilaginos) gelatinos, după îerbere eu apă. 

Guma din arborii dela noi este amestic de gume şi de gelatină. 

Mucilagii vegetale se găsesc în bulba orchideelor, în rădăcinele de 

Althea, în seminţele de in şi cânepă. Prin ferbere cu acizi gumile şi 

mucilagiile nu dau zaharuri. 

Lectură. Asimilarea eloroiiliană. — Din CO, din aer şi apa Juată - 

din pământ prin rădăcini plantele sintetizează polisaccharidele, între 

cari avem amidonul şi celulosa. S'a constatat că aldehida formieă, 

poate în anumite condiţii să se transforme în zahar de formula CgH,20 

GHCHO = CgH.90g 

Ţinând seamă de acest fapt precum şi de legăturile cari există între 

polisaccharide şi Monose, s'a dat următoarea explicare fenomenului 

de asimilare (de cătră un vestit chimist german A. von Bayer). Din 

apă şi CO, se formează întăi aldehidă formică cu punerea în liber- 

tate a unei părţi de Oxigen 

H30-+ CO3= HCOH-+ Op 

Prin polimerizare se obţin întăi monose şi apoi acestea dau poliose 
ori polisaccharide prin eliminare de apă. Aceste sinteze au loc în ce- 

lulele frunzelor, unde s'a şi constatat presența amidonului. Zahărul 

care străbate prin învălişul celular şi este purtat de sucuri în cele- 
lalte părţi ale plantei, dă naştere la disaccharide, polisaccharide, gră- 
simi, din plante etc. Oxigenul dezvoltat în asimilarea din plante, 
înlocueşte pe cel consumat prin respiraţie. . 

Asimilarea are loc sub influenţa luminei solare şi formarea de monosă 
este însoţită de absorbire de căldură, luată din energia solară, -Canti- 
tatea de energie absorbită este o parte foarte mică din energia primită
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de pământ dela Soare. In putreziri sau când ard plantele (lemnele), 

energia este eliberată sub formă de căldură, Din plante s'au format 

cărbuni de pământ; deci când ardem aceşti cărbuni, noi utilizăm tot 

energia solară acumulată în pământ în curgerea vremilor, tot din energia 

solară. ” 

Celulosa. 

Are formula (CsH.,004)x. Este principala substanţă de 

susținere a plantelor. Formează păreţii celulelor din 

plante. Măduva de soc, bumbacul, vata, hârtia de filtru 
sunt formate din celulosă aproape curată; 
2/, din lemn este format din celulosă. Fi- 

brele de in, cânepă, bumbac sunt celulosă ; 

ele servesc la ţăsutul pânzelor. In afară 

de aceasta celulosa mai are numeroase 
întrebuinţări tecnice, de cari ne vom ocupa 

în cele ce urmează. ” 
Celuloza este albă, insolubilă în apă 

şi alcool. Se dizolve în licoarea numită 

Schweizer.     Experienţă. — Se freacă într'o piuliţă 2 gr. de sulfat 

de Cupru cu 20 cmc. sol. NHg conc., în altă piuliță 

se freacă hârtie de filtru cu puțină sol. NaOH. Masa Fig. 44. 
obținută se adaogă peste licoarea Cupro-amoniacală 

şi se freacă din nou. Celulosa se dizolvă dând uneori un licid clar. 

La nevoe se [ilirează prin lână de steclă. Adoăgând la această soluție 

exces de acid, se observă că se separă celuloza sub. forma unui precipitat 

alb, voluminos. 

Discompunerea celulosei. Bucăţi de vată ori de hâriie de [iliru sunt 

îmbibate cu puţin acid sulfuric conc. care trebue să le pătrundă. Sunt 

frecate înir'o piuliță. Se aruncă peste masa de celuloză udată cu acid 

ceva apă. Acum celuloza se dizolvă în acid, dând un licid colorat brun. 

Se diluează cu câţiva cmc. de apă distilală şi se încălzeşte la ferbere, 

care continuă vr'o Y, oră. Dacă la licid adăogăm soluție KOH în exces, 

așa ca licoarea să fie alcalină şi dacă încercăm licidul cu licoarea Fehling, 

- aceasta este redusă. Din licid s'a putut isola şlucosa. Reacţia care are 

loc se poale arăta astfel, ca și la amidon : 

(CgH005)x + 2H30 = 2 CgHOg 

celuloză glucoză   
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Deci și celulosa este un polisacchard, ori o poliosă. 

Hârtie pergament. Se întroduce o foae de hârtie de filtru 

în acid sulfuric diluat cu un volum egal de apă. Se 
ține 5—15 secunde la o temperatură sub 140. Hârtia 
este apoi scoasă, muiată în apă și apoi spălată bine cu apă. 

Hârtia ia aspect de membrană ; se colorează în albastru 

cu iod. Avem astfel hârtia pergament, care fiind rezis- 

tentă, este întrebuințată de multe ori în locul membra- 

nelor animale. 

Acidul sulfuric concentrat transformă cu încetul, la rece, celulosa 

în dexzirină. O acţiune mai îndelungată dă glucosă. 

Se arată experimental această acțiune, tratând 100 gr. de scamă 

(ori pânză scămoşetă) cu 140 gr. H„SO, conc. Se freacă într'o piuliţă 

de sticlă. Materia se înegreşte, devine viscoasă ca guma şi este solu- 

bilă în apă. In această stare avem deztrină. Dacă diluăm cu apă şi 

fierbem, se formează glucosă. Pentru a o isola, se saturează acidul 

sulfurie cu cridă, se filtrează, iar licidul este evaporat. Din licid se 

formează aglomerate cristaline de glucosă. Avem astfel zahar din pânză 

(Sucre de chiitoris). 

Nitroceluloză. — Dacă se udă 2 gr. vată cu un amestic 

de acid sulturic conc. (20) cmc. şi ac. azotie concentrat 
(10 cmc), de temp. camerei, se produc azotaţi de celuloză, 

cunoscuţi sub numele de nitroceluloză. După 15 minute 

se spală cu îngrijire vata cu multă apă, se stoarce ușor 
și se usucă la temperatura ordinară în aer. O parte din 

vata astfel tratată este ţinută cu un cleşte în flacără: 
ea arde cu putere fără fum. O altă parte este tratată 
cu un amestic de alcool şi eter (vol. egale). Se obţine 

o soluție numită Collodium, care turnată pe o placă 

de sticlă, lasă, după evaporare o pătură fină transpa- 
rentă de Collodium. In vata supusă tratamentului de 
ac. sulfuric și azotic avem Nitroteluloză. Ea serveşte 

la îabricarea prafului de pușcă fără fum. Din nilroce- 

luloză (numită şi fulmicoton) cu camtoră se fabrică sub- 

stanța numită celuloid, care are așa de numeroase între- 
buinţări. De și i se spune nitrocelulosă, în realitate avem 

în corpul cu acest nume, un amestic de azotați de celulosă.
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XII. INDUSTRII IN LEGATURA CU HIDRAŢII DE 
CARBON. 

Aplicaţiunile industriale ale hidraţilor de Carbon sunt 
toarte numeroase. Intre acestea vom trata pe scurt in- 

dustriile zaharului, apoi acelea cari sunt în legătură 

cu amidonul și celulosa. 

A. Fabricarea zaharului. 

Lectură. Isturie. — In expediţia pe care Alexandru cel mare a făcut-o 

în India în 327 înainte de Hristos, s'a aflatcă în India creşte un fel 

de trestie, care dă ,,miere tără ajutorul albinelor”. Este vorba desu- 

curi extrase din planta numită acum irestia de zahar, pe cari indienii 

şi persanii le concentrau în căldări. Sucul dulce, din cauza aceasta 

era totdeauna colorat. Despre zaharul solid se pomenește de-abea pe 

la 627 după Hristos. Impăratul Heraclius din Constantinopol într'o 

expediţie în Persia, a dărămat locuinţa de vară a regelui acestei ţări, 

luând o pradă bogată. Pe lista lucrurilor luate, pe lângă mărturi in- 

diene, mătăsuri, covoare, hairie de bumbac, piper, aloes (sabur) se 

găsesc trecute și câteva Kgr. de zahar solid. Pe la 500 după Hristos 

trestia de zahar fu adusă din India şi cultivată în Persia. Arabii au 

cunoscut zaharul pe la 640 după Hristos ; şi au întrodus cultura trestiei 

de zahar în Egipt, Maroc, Palestina. In Veneţia, cel d'intăi zahar solid 

este menţionat pe la 996 după Hristos. Intimpul cruciatelor europenii 

Pau cunoscut mai de aproape şi pe la 1150 cultura trestiei de zahar 

tu introdusă în Franţa de sud. In acest timp zaharul era o mariă 

mult cerută (căutată). In genere se extrăgea sucul dulce al trestiei 

de zahăr, se concentra în căldări şi prin redisolviri şi cristalizări suc- 

cesive, era purificat. Natural era obiect de lux, căci era foarte scump. 

„In Europa era importat din Palestina, Siria, Cipru, Egipt. 

Se cunoştea şi zaharul în cristali mari transparenţi, numit la noi 

zahar de ghiață. Veneţianii Pau întrodus în Europa mijlocie. Prin sec. 

14 şi 15 zaharul şi preparatele dulci din zahar veneau din Orient. In 

a doua lui călătorie în America (1493) Columb a introdus cultura tre- 

stiei de zahar la St. Domingo, (Haiti) de unde apoi s'a răspândit în 

Antile. Zaharul întrebuințat în Europa înainte de 1796 era Zaharul 

colonial fabricat exclusiv din trestie de zahăr. După ce Marggraf a 

arătat (1747) ca acest zahar există în sucurile din sfecle, s'au făcut 

în Europa fabrici de zahăr din sfecle. Cea d'întâi fabrică de acest fel
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îu pusă în funcţionare în Silezia de către Achard în 1801. De la această 

dată fabricarea lui din sfecle se răspândi în toată Europa. 

Fabricarea zaharului din trestia de zahăr. Trestia tăiată este. supusă 

la presă pentru a-i extrage sucul. Acesta este tratat imediat cu lapte 

de var, care neutralizează acizii ; altfel aceştia ar inverti o bună parte 

din zahar. După încălzire se lasă să se limpezească și licidul cu zahar 

este repede supus evaporărei, pentru a evita eventuale fermentări po- 

sibile. Când siropul este destul de dens, este turnat în forme de lemn 

şi răcit. O parte din zahar cristalizază, iar siropul rămas, melasa, este 

scursă şi serveşte, mai departe, la prepararea romului (după ce a îer- 

mentat) și a altor corpuri. Zaharul solid era gălbui ori brun; el se 

numea casonadă şi era adus în Europa, unde era rafinat. 

Zaharul din sfeele. — Când Napoleon I a decretat blocul continental, 

importul de zahăr din America fu oprit şi atunci a luat mare dez- 

voltare extragerea zaharului din sfecle. Industria aceasta s'a dezvoltat 

cu încetul, perfecţionându-se, până la starea înfloritoare din zilele noa- 

sire. 

Extragerea zaharului din sfecle se face prin o serie de operaţiuni: 

a) extragerea sucului sau a zahărului din sfecle ; b) purificarea soluţiei 

obţinute ; c) concentrarea soluţiei ; d) cristalizarea ; e) raiinarea. 

După strângerea sfeclelor, se procedează cât mai grabnic la punerea 

în lucru, căci cantitatea de zahăr scade în stecle, când acestea stau 

în depozite. Materialul este supus la operaţiile de extragere, ziua şi 

noaptea, timp de 3—5 luni, în campania de lucru. Fabricarea se îace 

toamna şi iarna ; în timpul verei fabricele nu funcţionează. 

a) Extragerea sucului din sfecle se făcea la început cu ajutorul 

unor prese. Astăzi se utilizează aproape exclusiv procedeul difuziunei. 

Stfeclele spălate, curăţite sunt tăiate cu ajutorul maşinelor în foiţe 

subţiri de vr'un mm. şi late de 4—6 mm., având forma de pene (ca 

acelea cari servesc la dispicat lemnele). Foiţele sunt puse în difusori, 

cilindri înalţi de fer, legaţi între dânşii. Apa circulă prin difuzori şi 

zahărul trece prin difuziune din feliile de sfecle în apă. In primul 

difusor se găsesc bucăţile din cari s'a extras cât mai mult zahăr, (prin- 

cipul contra curentului) în ultimul difusor avem soluţie aproape .sa- 

turată care trece peste siecle proaspete. Indată'ce întrun difuzor za- 

hărul a trecut în liciă, cilindrul acela este scos din serie, pentru a îi 

deşertat şi umplut din nou. Bucăţile de sfeclă scoase sunt întrebuin- 

ţate ca hrană pentru vite. 

b) Puriţicarea sucului. Apa care conţine acum zahar este supusă 

„la tratamentul care are de scop de a îndepărta substanţele străine, 

Se tratează cu var (operaţia se numeşte separare), care precipită acizii 

fosioric, oxalic coloranţi, materii albuminoase, fosfaţi etc. şi trans- 

formă zahărul în zaharat de calciu. Prin curent de CO, (saturație),
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se precipită Oxidul de Calciu, atât cel liber, cât și cel din zaharat. 

Se filtrează. Se obţine sucul diluat, care este supus din nou la tra- 

tare, cu var (separare) şi curent CO, (saturație). Pentru distrugerea 

complectă a materiilor colorante şi precipitarea restului de Ca se tra- 

tează cu SO,. Substanțele solide rămase pe filtre au carbonat de Calciu, 

acid fosforic 1,5%, materii azotoase 0,5%. Ele servesc ca îngrăşă- 

minte agricolă. 

c) Concentrarea sucului (12—13% zahăr), se tace prin evaporare 

la început la presiunea ordinară apoi în vid, operaţia este întreruptă 

când începe cristalizarea. 

d) Siropul (cu circa 85% zahăr; 7% apă, 8% alte corpuri), este răcit, 

Se obţine o masă cristalină, care este separată de sirop prin centri- 

fugare. Masa solidă are 95% zahăr ; licidul numit melasă, este supus 

din nou la concentrare, centrifugare etc. Se mai extrage zahar şi din 

acesta. Licidul din urmă, sirupos, brun este supus ori la operaţii spe- 

ciale cari au de scop să mai extragă zahăr, ori la fermentare alcoolică, 

hrană pentru vite. 

e) Zahărul obţinut este supus rafinării. Operația se face cu canti- 

tăţi mari de zahar, obţinute dela mai multe fabrici, în instalaţii spe- 

ciale, cari constitue rafinăriile de zahar, sau fabricile de rafinat zahărul. 

Zahărul brut este dizolvat din nou şi Siropul este tiltrat prin cărbune 

de oase, care reţine impurităţile, materiile colorante etc., apoi concen- 

trat din nou prin vid şi căldură, până ce prin răcire depune zahăr. 

In comerţ zahărul îl avem în două forme: deosebite 

cristalizat (zahăr Candi şi în masă cristalină formând 

căpăţinile de zahăr, zahărul cubic. Pulberea formată 

din cristali mici este zahărul tos. 

Câna siropul este răcit cu încetul în vase, în cari am pus fire lungi, 

zahărul se separă sub formă de cristali pe fire şi pe pereţii vasului. 

Aceşti eristali sunt apoi uscați. Avem zahărul candi. 

Cânăa voim să obţinem o masă cristalină, siropul este concentrat 

mai tare şi apoi este turnat în forme conice de argilă ori de tablă de 

fer smălțuită. Formele au la partea de jos deschideri, cari la început 

sunt astupate. Siropul concentrat se răceşte cu încetul şi cristalizează, 

dând cristali mici, între cari se mai găseşte licid. După scoaterea do- 

pului, siropul se scurge prin deschiderea dela partea de jos. Pentru 

a scoate din masa cristalină şi ultimele resturi de sirop încă colorat, 

se toarnă pe de-asupra soluţii concentrate incolore de zahar, care 

curgând în jos, îndepărtează siropul colorat. Masele cristaline după 

răcire şi scurgerea siropului sunt scoase din forme şi puse să se usuce. 

Pentru rafinare se utilizează uneori direct procedezul de tratare prin
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soluţii curate de zahăr. Siropurile obţinute sunt supuse din nou la 

operaţia de extragere a zahărului solid ; siropurile rezultate dau un 

al treilea product solid și un al patrulea product, Metasa este brună 

şi este supusă la fermentarea alcoolică, şi la operaţii pentru obținerea 

altor producte. ii ” 

Pentru a grăbi separarea siropului de masa cristalină, formele conice 

sunt de multe ori așa făcute încât să poată [i legate ca pompe de vid. 

B. Industriile în legătură cu fermentarea alcoolică. 

Am văzut că zaharurile C.H,20, sufăr transformări 

chimice, din cari rezultă alcool şi CO, 

CsHu2Os = 2C2HsO + 2C 0; 

alcool 

Această transformare chimică are loc sub influența 

unei enzime numită zimasă care se găseşte în sucurile 
obţinute din unele microorganisme Saccharomyces cere- 

visiae, fig. 39, 40 din cari este formată drojdia de bere. 
Transformarea chimică de mai sus are loc, natural și 

în prezenţa acelor microorganisme, cari secretează su- 
curile cu enzime; ea se numește fermentarea alcoolică. 

Produsele rezultate poartă diferite numiri, după ma- 
terialul dela care plecăm. 

Din miere se obţine prin fermentare alcoolică un vin 
numit mied sau hidromel. 

Din mustul obţinut din mere avem cidrul. Cidrul, vinul, 

miedul sunt băuturi alcoolice. In legătură cu produ- 
cerea de alcool avem două industrii a berei şi a alcoo- 
lului, cari necesitează instalaţii speciale, constituind fa- 
bricile de bere şi de alcool. 

Lectură. Fabricarea berci. — Ea se afce de obiceiu din orz şi cere 

următoarele operaţii : 

1. Incolțirea orzului. Orzul pus în contact cu apa încolţeşte. In 

acest scop este pus în pături la temperatură de circa 250; sub influenţa 

aerului şi umezelei el încolțeşte. Se utilizează în acest scop şi mari 

butoae de fer, fig. 45 cari sunt supuse unei mişcări de rotaţie, uşoară. În
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butoae se pun grăunţele de orz. După 4-—8 zile colţul a ajuns la 2/3—85/4 

din mărimea bobului fig. 46. De aici înainte orzul este uscat fie în 

aer, fie prin încălzire.la 500—800; prin uscare colții devin sfărmicioşi 

şi pot îi îndepărtați de granule prin ajutorul unui ciur. Orzul uscat 

obţinut după îndepărtarea col- 

ților, constitue mailul. 

În orzul uscat se găsesc urmă- 

toarele substanțe: 64% amidon, 

11% albuminoide, 7% celuloză, 

15% apă, restul săruri. In timpul 

încolţirei iau naştere două enzime 

numite, diastază şi peptasă. Dia- 

staza transformă, cum ştim, ami- 

donul în maltoză, deztrină. Peptaza transiormă maţeriile albuminoase 

în substanţe solubile numite peptone. 

2. Zaharificare. Maltul fin, obţinut prin sfărâmare este” tratat cu 

apă, şi încălzit câteva ore la temperaturi cuprinse între 60—650. Din 

Fig. 46. Orz încolţit 

  

Fig. 45. 

amidon rezultă în această operaţie Maltosă, ceva dextrosă, dextrină 

şi peptone, toate solubile în apă. Insolubilă este celulosa, care este 

separată prin site dese şi serveşte de hrană vitelor. 

3. Punerea hămeiului. Licidul este încălzit la ferbere ; în timpul îer-
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berei se adaogă hameiul. Substanțele din această plantă dau berei 
gustul plăcut amărâu şi contribue pînă la un oarecare punct, la con- 
servarea ei, de oarece precipită materiile albuminoase. Licidul este apoi 
răcit repede. In operaţiile acestea licidul este sterilizat, diastasa distrusă 

şi materiile albuminoide precipitate. 

4. Se adaogă fermentul, adică drojdia de bere, care conţine Saccharo- 
myces cerevisiae, îig. 44, curat. Fermentarea se face în vase mari. 
Maltasa transformă maltosa în glucoză; zymasa transformă glucoza 
în alcool şi CO. Fermentarea are loc la temp. joasă şi e întreruptă, 
mai înainte de a se transforma toată glucosa în alcool şi CO». 

Când fermentarea are loc la 10—150 ea durează 2—3 zile ; Bioxi- 
dul de carbon se dezvoltă cu putere şi duce repede cu dânsul, la supra- 
faţă fermentul. Berea obţinută astfel se alterează ușor. Ea este nu- 
mită bere de fermentare de suprajaţă. Aşa este berea berlineză numită 
Weissbier. Dacă "fermentarea are loc la 40-—50, ea durează 10-—12 
zile ; fermentul cade ia fund. Aceasta este berea bavareză (de Miinchen), 
apoi berea de Pilsen, Kulmbacher etc, berea care se conservă bine în 
deopzite. 

In timpul fermentării curge din butoae o spumă abudentă, care 
este prinsă, stoarsă în saci şi care constitue apoi drojdia de bere, 

5. Depozitarea berei. Este o operaţiune foarte importantă. In depo- 
zite temperatura nu trebue să treacă de 20—30; în bere au loc încă 
fermentaţii încete; o dată cu ele se face şi limpezirea. Aceasta din 
urmă este ajutată în diferite moduri, mai ales prin întroducere de ge- 
luituri de lemn, pe cari se depun materii albuminoase şi fermentul. 
După o depozitare de cel puţin 4 săptămâni, berea este dată spre con- 
sumare. 

Berea are 3,5%-—4% alcool, 4—5% Dextrină, 0,7%, zahăr nefer- 
mentat, 0,5% materii albuminoase, circa 90% apă, 0,2% cenuşă. 

Lectură. Fabriearea alcoolului. — A fost obţinut prin distilarea vi- 
nului şi i s'a dat numele de spiritus vini, de unde numele obicinuit 
de spirt. Se fabrică din substanţele cari au zaharuri sau amidon ; acest 
din urmă trebue întâi zaharificat, adică transformat în glucoză termen- 
tescibilă. 

In cea mai mare parte se fabrică din cartofi. Se mai prepară din 
cereale, melasă, etc. ... 

Fabricarea din materiale cu amidon (cartoți, cereale.) reclamă urmă- 
toarele operațiuni : 

1. Zaharițicare. Cartotele sub acţiunea vaporilor de apă la 1400—1500 
sunt transformate cu apa într'o suspensie omogenă subţire. Se adaogă 
Mali, la o temperatură de 600_— 620; amidonul este transformat în mal- 
tosa în 20 de minute sub acţiunea diastazei din malt. 

2. Masa licidă răcită repede la 330 este traţată cu drojdia de bere,
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Are loc transformarea maltosei în glucoză şi apoi fermentarea al- 

coolică. | 

3, Distilarea. Separarea alcoolului din licid se face prin distilare. 

Licidul rezultat din fermentare are cel mult 18% alcool. El este pus 

în căldări încălzite la ferbere cu vapori de apă; vaporii rezultați 

sunt trecuţi prin coloane, în cari sunt poliți sprijinite pe mici tubu- 

şoare verticale. Vaporii sunt siliţi să facă un drum lung așa cum este 

indicat în fig. 47. Aici ei se condensează şi vaporii ferbinţi, cari merg de 

jos în sus, în contact cu licidul se 

răcesc, pe când licidul este încălzit. 

De oarece alcoolul este mai volatil 

decât apa, (alcoolul ferbe la 780, 

“apa la 1009), din vaporii răciţi se 

condensează mai mult apa, din lici- 

dul încălzit trec în vapori mai mult 

cei de alcool, decât cei de apă. In 

acest fel, în coloană, cu cât ne 

urcăm mai sus, cu atât şi vaporii 

sunt mai bogaţi în alcool. Ei sunt .—H 

trecuţi apoi prin refrigerente şi de 

$ 

— E    
Fig. 47. Fig. 48. 

acolo în rezervorii anume pregătite. În drumul acesta licidul trece 

printr'un vas de sticlă, în care este pus un alcoolometru, aşa că în 

fiecare moment putem şti concentrarea lui în alcool. In instalaţiile 

moderne căldările sunt înlocuite cu coloane, prin cari. circulă vapcrii 

de apă fierbinţi, fig. 48. 

Licidul obţinut din această distilare are circa 90% alcool. Partea 

rămasă în căldări, numită Borhot, este întrebuințată ca hrană pentru 

P. Bogdan. — Chimia cl. VI, Ed, Ed. 1. — 3. 3



114 

vite, de oarece conţine materialele cari nu au suferit schimbări în 

timpul fermentării, anume albuminoase, săruri etc..... 

Spiritul acesta numit spirt brut este supus unei noi distilări (Recli- 

ficare), care dă alcoo! 96% în volume. Restul, care ferbe la tempe- 

ratură mai înaltă, constitue un product numit fuse, în care avem 

mai ales alcool amilic. , - 

Prin tratare cu var şi distilare se pot scoate şi ultimile resturi de 

apă. Se obţine astiel alcoolul etilic, cu miros particular care ferbe la 

780; el se aprinde uşor; absoarbe vaporii de apă din aer (este hi- 

groscopic). 

Alcoolul etilic constitue partea principală a băuturilor alcoolice, atât 

a celor distilate (Cognac, obţinut prin distilarea vinului, rom obţinut 

din Melassa după termentare, fuica din prune ori alte îructe, rachiu) 

cât şi a celor nedistilate vin, bere, sampanie, madera, etc. 

Alcoolul etilic este otrăvitor. 

Consumat zilnic şi în cantităţi mari (mai mult de 1 gr. pentru fie- 

care kgr. din greutatea corpului) produce tulburări serioase a organis- 
mului, tulburări, cari merg până la delirium tremens etc., şi ale căror 

consecinţe se arată şi la urmaşi. ă 

Alcoolul are şi numeroase întrebuinţări în farmacie la prepararea 
tincturelor. In industrie servește la preparare de lacuri, verniuri şi în 
numeroase alte operațiuni; industria consumă deci mari cantităţi de 
alcool. De aceia s'au luat măsuri, ca acest alcool să fie mai ejtin ; pentru 
ca el să nu poată servi la băut, este amestecat cu diferite substanţe, 
care-l îac impropriu pentru băutură. Acesta constitue alcoolul ori spirtul 
denaturat. Pentru denaturare se întrebuinţează alcool metilic, piri- 
dină. Alcoolul are întrebuinţări numeroase în laboratoare. 

Vinul. — Sucul din bobiţele de poamă (struguri) are 10—20%, dex- 
trosă, apoi acizi liberi, tartrat monopotasie şi alte substanțe. Prin prese 
se disparte mustul de părţile solide, (tescovina) învălişul bobiţelor, 
ciorchine, hoaspa. Fermentarea are loc fără adăogire de bacterii, căci 
fermenţii cari se găsesc: pe bobiţe ori în aer, pătrund în must. Când 
învălişurile bobiţelor sunt colorate, în fermentare colorantul este di- 
zolvit de alcoolul format; el trece astfel în soluţie, împreună cu ceva 
tanin. 

Fermentarea este cunoscută sub numele de fierbere. Fermentarea 
principală durează 1—2 săptămâni ; 

cu slabă degajare de CO,. 
Vinurile spumoase conţin mult CO;, in disoluţie. Se produc adăogind 

fermenţii selecționați cu ceva zahăr la vinul nou pus în flacoane bine 
închise, în care are loc o nouă fermentare. 

continuă apoi fermentarea a două
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Fabricarea pâinei. 

Lectură. — Dacă se face o secţiune într'un bob de grâu, se con- 

stată că în interiorul învălişului, spaţiul cel mai mare este ocupat de 

amidon ; pătura imediată învălişului este formată din celule cu ma- 

terii albuminoide ; în învăliş şi această pătură avem şi materii mine- 

rale, cari la ardere dau cenuşa. In bob se găseşte și embrionul, care 

are şi materii grase. La măcinat învălişul este stărâmat, părţile cu al- 

bumină rămânând iegate de bucăţelele de învăliş ; granulele de amidon 

devin libere. Prin cernere, cu ajutorul sitelor, rămâne pe pânza lor 

tărâța, care conţine părţile de învăliş şi grăsimile. Făina fină ( (fără 

tărâţe), nu conţine nici materii grase, nici albuminoide şi este mai săracă 

în cenușă. Deosebirile se văd din alăturatul tablou unde dăm canti- 

tăţile la 100, relative la grâu. ” 

  

            

a v2 

> & SEE 

EI a 9 Ș = A 3 a se 
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“3 
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In boabe de srâu 1,9 2,3 15,0 5,0| 66,0 2,5 7,9 

Făină foarte fină 0,5 1,1 13,2 21| 79,3 0,1 2,6 

Tărâţă fină ... 5,8 54| 183 9,0 15,7 9,8] 22,5                     
Când frământăm făina cu apă și lăsăm să curgă apă multă, granulele 

de amidon sunt luate de apă, iar partea rămasă, numită gluten, conţine 

materiile albuminoase. Această parte sufere coagulare; la coacerea 

pânei albuminoasele coagulate servesc la lipirea boabelor de, amidon. lăi- 

nele sărace în gluten (cea de orez, popuşoiu) nu pot servi la facerea pânei. 

Pentru pregătirea pânei se frământă aluatul format din făină şi 

apă ; pentru ca la coacere să se umile şi să dea pâne cu pori mari, uşor 

digestibilă, i se adaogă substanţe, cari pot dezvolta gazuri, şi-i deter- 

mină creșterea. In acest scop se adaogă drojdie de bere, ori alt aluat 

cu gest acriu, produs prin păstrare la loc cald a unui aluat pregătit 

mai înainte. Aluatul cu drojdie ori cu plamadă, este lăsat să stea la 

20250, In aceste condiţii zaharul suferă fermentare, care dă alcool 

şi CO3. Gazurile se dilată şi formează golurile mari âin aluat ; acesta 

crește. In cuptoare (temp. 2000.—2500) o parte din apă se evaporează, 

CO, şi alcoolul se degajă, fermenţii sunt ucişi. Granulele de amidon 

pile. La suprafaţă o parte din amidon 
se umilă şi devin mai digesti 

care cu âlte producte formează coaja. 
este transformat în dextrină, 

;
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Pentru creştere se poate adăoga şi pulbere peniru copt (Backpulber) 
formată din COjHNa şi fosfat biacid de Calciu, în loc de fermenți. 

Acestea în aluat reacţionează dând CO; necesar creşterei. S'a arătat 
că prin fermentare se pieră 2—4% din hidraţii de Carbon, cari sunt 
transtormaţi în substanţe volatile. - 

In adevăr la 60.000.000 oameni ar trebui zilnic 15.000.000 Kgr. 
pâne ; admițând o pierdere de 1%, încă avem pierdere de 150.000 Kgr. 
de părţi de făină, cari corespund la hrana a 600.000 de oameni. Pentru 
cruțarea acestei pierderi s'a propus întrebuinţarea pulberei pentru 
copi. In genere însă întrebuinţarea ei se limitează la pregătirea unor 
aluaturi de cofetărie. Facerea pânii se mai numeşte panificație,. 

Lectură. Conservarea lemnelor. — Am văzut in dezvoltările an- 
terioare ce rol important joacă microorganismele în fermentaţiile alco- 
olică, acetică, şi în panilicaţie. La formarea azotaţilor în natură, se 
arată, că există microorganisme, numite fermenţi nitrici, cari trans- 
formă azotul amoniacal din pământ în azotaţi. In topitul inului şi câ- 
nepei avem iarăşi fenomene datorite microorganismelor. Felurile de 
microorganisme în natură sunt foarte numeroase ; unele, bacteriile pa- 
iogene, sunt cauza unor boli. listă o categorie de microorganisme, 
câri produc puirezirile, Pentru a: feri pieile de acţiunea lor, se proce- 
dează la tăbăcitul pieilor, despre care am amintit ceva la alun. Vom 
mai avea ocazie să ne ocupăm de această chestiune. 

Pentru moment voim să arătăm în ce chip se procedează pentru 
a feri cât mai mult lemnele de putrezire. Uneori se carbonizează partea 
de lemn care trebue pusă în pământ Alte ori lemnul este dat cu gu- 
dron (catran) obţinut din distilarea lemnului (Creosot), ori din căr- 
bune. Pentru traverse la căile ferate şi stâlpii de telegraf, se pot în- 
trebuinţa şi lemne gudronate; pentru conservare durabilă se reco- 
mandă împregnarea lor cu acid fenic, creosot, soluţie de sulfat de Cupru 
şi mai ales cu Clorură de Zinc. Impregharea se face prin presiune. 

In aceste condiţii bacteriile nu se pot dezvolta și deci acţiunea lor 
este înlăturată. 

C. Industrii în legătură cu celulosa. 

i. Hârtia. 

Lectură, — Multă vreme oamenii au scris pe plăci de argilă, ori 
ceară, pe piatră, pergament (făcut din piele de animale), frunze de 
pahnier. Egiptenii utilizau toi de Ppapyrus, un arbust dela 2—5m. 
înălţime, înrudit-cu stuhul, papura dela noi. Egiptenii ştiau să facă 
din măduva papyrusului o hârtie specială, Se tăiau fâşii de măduva 
din tulpina arbustului, se udau cu apă, se împleteau, se dădeau cu
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gumă (cleiu vegetal) şi se presau : după uscare aveau foaea de hârtie. 

Pe de altă parte, Chinejii au cunoscut hârtia ; dela dânşii ea a trecut 

la Arabi, Egipteni şi prin cruciati, în Europa mijlocie. Prima moară 

de hârtie îu înfiinţată în 1390 la Nirnberg (Germania). După inven- 

tarea tiparului, nevoia de hârtie s'a simţit din ce în ce mai tare și 

consumul ei merge paralel cu dezvoltarea culturală. 

La început hârtia se făcea din cârpe. Dar cererea de hârtie fiind 

din ce în ce mai mare, cârpele, ca materie primă, mau mai ajuns şi s'a 

recurs la lemne şi pae. 

Hârtia din cârpe (petici). — Fabricarea ei se făcea pe vremuri, în 

felul următor : cârpele erau scămoşete prin suluri prevăzute cu (dinți 

longitudinali) cuțite, purtate cu apă. Scama era transformată în cele 

din urmă, cu apa întrun aluat, care se usca pe site metalice. Se adăoga 

cleiu şi pasta era întinsă în pături subţiri. După uscare foile obţi- 

nute constituiau colile de hârtie. In loc de cleiu, se pune săpun ră- 

şinos, alun şi amidon. Dacă nu se adaogă nici cleiu, nici alun nici 

amidon, coala apare ca o pâslă poroasă, pe care cerneala se lăţeşte; 

această hârtie formează hârtia sugătoare, hârtia de filtru. Prin cleiuri 

porii se astupă iar suprafaţa suge puţin. 

Acum toată hârtia se fabrică cu ajutorul maşinilor. Materialele sunt 

înălbite cu hipoclorit de Sodiu ori Ca; după spălare bună cu apă, îi- 

brele din cârpe sunt fin sfărâmate, aşa că nu se mai recunosc fibrele. 

Pasta amestecată cu cleiu, alun şi soluţie de răşini în NaOH, este 

pus în mari vase de ciment. De aici masa trece pe o sită metalică, 

mişcată fără sfârșit prin suluri, cari se învârtesc. Pe aceste site îi- 

brele se lipesc, formează pâsla, iar apa se scurge prin ochiurile sitei. 

Pâsla umedă este trecută printr'o serie de suluri, presată, întinsă, 

uscată şi călcată. I-a capătul maşinei avem hârtia gata în suluri, sau 

tăeată în coli. 

Din cârpe se fac hârtiile cele mai bune. Ă 

Hârtia din lemn ori păe. — De oarece cârpele nu mai ajungeau să 

acopere nevoia de hârtie, “a recurs le alt material, lemn, pae. In 1843, 

Keller, un maistru ţesător din Saxonia, a arătat că se poate face o 

bună pastă din apă şi pulberea obţinută prin şlefuirea lemnului de 

brad cu piatră de șlefuit. In 1845 apăru prima gazetă pe hârtie din 

lemn şeliuit. 

Dacă se tratează lemn ori hârtie de jurnale, nârtie de filtru, cu clor- 

hidrat de anilină se constată că hârtiea de filtru nu se colorează, pe 

când lemnul ori hârtia de şurnale se colorează în galben. 

Lemnul conţine 50—60% celulosă. Restul este format în cea mai 

mare parte din lignin, substanţă de compoziţie necunoscută și care 

nu este rezistentă faţă de aer, lumină şi agenţii chimici. Lignina se 

colorează în galben prin clorhidrat de anilină. Scămoşind lemnul de
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brad pe mari pietre de șlefuit se obţine material care nu dă o hârtie rezistentă. Pentru hârtie de jurnale se mai adaogă celuloză de lemn şi astfel se obţine o hârtie bună, La microscop se recunosc în hârtia de jurnal, părţile lemnoase. 
Pentru a avea hârtie de mai bună calitate, materialul lemnos este supus la operaţii, cari au de scop de a îndepărta din el cât mai mult lignina şi substanțele, cari nu-s celuloză. 
In industrie se alege ca material paele ori lemnul de pin ori brad. Paele şi lemnul de pin sunt tratate cu sol, NaOH ; fibrele mai lungi de brad ori pin sunt tratate cu sulfit de Calciu, Ca(HSOJ), şi încăl- zite sub presiune. Materiile străine sunt dizolvite şi se obţine o ce- luloză destul de curată, care este transformată prin maşini în hârtie. Cu NaOH se obţin 30—35% celuloză, iar cu sulfit 40—45%, din ean- titatea de lemn întrebuințat. 
In Germania este întrebuințat mult procedeul cu sulfit. Din tra- tament rezultă licid, care este lăsat să curgă în râuri, numai după ce a fost puternice diluat. In acest licid se găsește 1—2% zahăr. O parte este lăsată să fermenteze şi se obţine alcool. 

2. Industrii textile. 

Lectură. — Ne gândim la pânzele făcute din bumbac, in, cânepă. Inul şi cânepa se tae la timp trebuitor, se lasă să se usuce şi apoi se pun la topit în bălți. Cât stau sub apă au loc schimbări chimice, în urma cărora fibrele se desprind uşor de partea lemnoasă. După uscare se face separarea fibrelor prin trecere la meliță. Partea lem- noasă este sfărmată şi cade formând puzderia, fibrele rămân, cons- tituind fire lungi. Se tree apoi acestea prin pieptănuși : fibrele lungi se separă, formând fuiorul, iar o parte, încâlcită, constitue bucii şi servesc caldararilor la spoit vasele, mecanicilor la şters maşinile etc. Din fuior se face caer; toarcerea dă tortul sau firele de tort; depă- natul le face ghem. 
Instrumente simple servesc la ţăsut: 

războiu (Stative), cu toate anexele sul, ifă, spată, suveică, letcă ; cum vedem o întreagă serie de nume (la cari mai trebuese adăogate ur- 7eală, bătătură), cari fac limbaj special şi cari au trecut şi în minu- nate expresii (eaerul vremii, s'au incurcat iţele, etc.) literare. Figura 49 arată cum se văd la microscop fibrele din tort a dife- ritelor plante. 

Din capsulele cari formează fructul plantei numită bumbac se uti- lizează perii, cari sunt transformați în aţa de bumbac, în bumbac de ţesut, etc. Bumbacul se cultivă în regiuni întinse din America de Nord (Georgia, Virginia, Florida); cu o varietate în Peru, Brazilia, Ecuador, 

vârtelniţă, Tâşchitor, urzitor,
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Uruguay, Antile etc., altă varietate (Gossypium arboreum) în Egipt, 

India, Arabia. După experienţele făcute, varietatea Gossypium hir- 

sutum originară din India, ar putea fi cultivată şi-n ţară la noi. Din 

seminţele de bumbac se extrage şi un oloiu (ulei) „oleiul de bumbac”. 

Din unele plante străine se scot fibre, din trunchiuri ori îrunze, cari 

au întrebuinţări : iarba chinezască (Urtica nivea), cânepa Ramie (Urtica 

utilis, Juta (specia Corchorus), cari cresc în India şi China. Din ele 

se fac împletituri, ţăsături, fringhii. 

Mai cităm: phormium tenax, din care se scoate aţa de Noua Ze- 

landa ; cânepa aloe, americană (agave americana) pentru sfoară, perii: 

cânepa de Manilla (Musa textilis) dă material pentru sfoară de Ma- 

nilla, ţăsături, împletiturri. Din nuca de Cocos (Cocos nucifera) se scot 

fibre elastice de mare resistență; din material scos din ea se fac 

frânghii, preșuri etc. 

k 

  

Bumbac Cânepă In lută 

Fig. 49. 

3. Mătasă artificială. 

„Lectură. Experienţă. — O soluţie de celulosă în reactiv Schweilzer, 

de consistenţă sirupoasă se lasă să curgă în soluţia 30% NaOH prin- 

trun tub de sticlă prevăzut cu un vârf ; se obţine un fir de celuloză, 

constituind mătasa artificială. | 

Incălzind într'o prubetă matasă naturală se desvoltă compuşi de-ai 

azotului, între cari avem şi NHg (reacţia cu hârtie lacmus). Din mă- 

iasa artificială se obţin corpuri de veacţie acide, ca şi Gin celulosă. 

Experienţa de mai sus a dat mătasă cu soluţie de Cupru. Mai mult 

se fabrică mâtasă prin procedeul Viscosei. In acest procedeu se di- 

zolvă celuloza din lemn în sol, NaOH şi (Sg; se diluează cu apă şi se
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trece soluţia prin tuburi fine în sol. il H2SO, sau în sol. Sultat d, Amoniu. Firele se torc şi se ţese. Prin viscosă se prepară Celofanule întrebuințat la facere de pachete (ambalaj). 
Se obţine mătasa şi din esterurile acetice ale Celulozei, precum şi din nitroceluloză, 

4. Nitraţi de celuloză (Nitrocelulosă) 

Lectură. — Prin acţiunea acizilor azotic conc. şi sulfuric conc. celu- loza este transformată în nitrați (azotaţi) de celuloză, numiţi pe ne- drept Nitroceluloză, de oarece nu sunt derivați nitrici. S'au putut prepara dinitrați de celuloză sau lână de collodium, CsHgOg(NOJ)z şi trinitrați CgH7O2(NO3)g sau fulmicolon (bumbac ezxplosihil.) Din dini- traţi se prepară collodium, celuloid şi mătasă artificială. Acest pro: cedeu de preparare al mătasei artificiale este numit procedeul nitric. Firile de dinitrat obţinute din soluţie eterică sunt supuse denitrifi- cărei, cu ajutorul unor anumite soluţii, (SCa, alcaline etc.). Avem astfel celuloza (mătasa artificială). 

Soluţia de dinitrat întrun amestic de alcool și eter este Collodium- Lăsând o pătură de soluţie să se evaporeze obţinem o peliculă de col- lodium. De aceia soluţia e întrebuințată la acoperirea rănilor mici, apoi Ia lipit. Din collodium şi camioră se prepară Celuloidul, din cari se fac numeroase obiccte, filme fotografice etc. Obiectele de celuloid se aprind uşor şi ară repede. 

Trinilraţii de celuloză servesc la prepararea de praf fără tum, cum vom vedea imediat, 
: 

5. Acetat de ecluloză. 

Este un triacetat. Din soluţiile de acetat de celulosă se prepară : 
1. Filme de cinematograf. Sunt mult mai puţin inflamabile, decât cele cu nitroceluloză, 

2. Pelicule pentru ambalaj, sticle de ceasoarnice, geamuri, cari nu se strică ; ele înloculese celuloidul. Au multiple numiri : Rhodoid, A- celoid, ete. Liin ele se fac articole de birou, pentru îumători, auto.- mobile, aviaţie, cutii, discuri de sramofon, fabricare de lacuri pentru metale, 

3. Vernisarea aripelor de avioane. 

4. Mătasa artificială: fabrici la I.yon. 
Vezi articolul Alera, Rev, Adamachi Vol, NXI, pag. 9 (1935),
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Cianuri. Acid cianhidrie. 

Dacă în aparatul fig. 22 trecem amestic de Hidrogen 

şi azot, sub influenţa arcului voltaic dintre electrozii 

de carbon, cele trei elemente C,H şi N se unesc și dau 

compusul CNH numit acid cianhidric. El se produce 

şi la trecerea scînteelor electrice prin amestic de acetilen 

şi azot 
CH + Na =aCNH. 

Incălzind CO cu NH, şi trecând curentul gazos peste 

CO,Na, fin divisat, şi încălzit la 6509, se obţine CNNa. 

Reacţia este complicată. Simplu o arătăm în felul ur- 

mător 
CO+NH,=H,O0+CNH 

Şi 2CNH + CO,Nas =CO+Ha O-L2CNNa 

Compusul CNNa este cianura de Sodiu. Se prepară 

tecnic în cantităţi mari, căci serveşte la extragerea au- 

rului. Cianura de Sodiu este sarea acidului CNH numit 

acid cianhidric (ori acid prusic). Intre cianuri impor- 

tante mai avem, CNK, cianură de Potasiu, CN.NH, 

cianură de amoniu. 

In lecnică se obţin cantităţi mari de CNNa, încălzind' Na metal 

cu mangal într'o atmosferă de amoniac la 6000, Reacţia este 

2NH,+2Na-+C= NagCN2+-3H30 
NaCNp+C=2CNNa. 

Când trecem NH, peste amestic de KOII, CO,Ka şi C, la tempera- 

tură înaltă şi în presenţa ferului (catalizator), se produce din C cu 

KOH şi COzK, întâi K metalic, care cu NH;, şi C dă CNK. 

Ferocianura de potasiu. Experienţă. — Se pune soluţie de so, Fe 

peste sol. CNK, căreia i s'a adăogat puţin KOH. Se obţine la început 

un precipitat roş-brun Fe(CN) care la încălzire cu soluţia CNK se 

dizolve. Din soluţie se separă cristali de formula Fe(CN)g. 3H0. 

In soluţie în apă substanța aceasta sufere disociaţie electrolitică dând 

anionul tetravalent Fe(CN)g şi pairu calioni K.
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Substanţa Fe(CN),K, se numește ferocianura de po- 
tasiu. Tratată cu Cl ea trece în Fe(CN),K, fericianură 
de K după reacţia 

Fe(CN) IS, +-Cl= KCI+Fe(CN),I, 
Atât tferocianura de K, cât şi fericianura de K au în- 

trebuințări numeroase. 
Tratând o soluţ'e de sare ferică, FeCl, cu ferocicianură 

de K, se obţine un precipitat albastru numit albasiru 
de Prusia (sau de Berlin), 

aFeCls -+-9Fe(CN) KE, = 12KC1-H(Fe(CN), Fe, 
albastru de Prusia 

Tratînd o soluţie de sare feroasă cu fericianură de K, 
se obţine un corp albastru, numit albastrul lui Turnbull 

3SO,Fe-+-„Fe(CNK,=3S0,K+-(Fe(CN),Fe, 
Lectură. — Cu albastru de Prusia şi cu acel al lui 'Turnbull se pot 

colora fibre textile, pieile, lemnul, când lăsăm să se formeze precipi- 
tatele în porii lor. 

Experienţa. — Fire de bumbac sunt puse în soluţie de FeClz, apoi 
stoarse sînt puse în soluție de Ferocianură de potasiu. Coloarea ob- 
ţinută este stabilă: ea nu poate fi îndepărtată nici: prin ferbere. Fe- 
rocianura de potasiu încălzită cu H3SO, diluat, dă acid cianhidric. 

Leetură. — Tratând soluție de sare feroasă SO,Fe cu ferocianura 
de potasiu, se obține un precipitat alb, care la aer trece repede in al- 
bastru, de oarece se formează prin oxidare albastru de Prusia.” 

Tratând o sare ferică cu fericianură de potasiu se obţine o coloare 
roș-brună (Reacţiile reuşesc numai cu corpuri perfect curate. Ca sare 
feroasă se poate întrebuința sarea lui Mohr SO,re. SOJ(NH,)p. 6H,0). 

O aplicaţie practică interesantă a găsit reacţia de trecere a săru- 
rilor ferice în săruri feroase în presenţa corpurilor organice şi a luminei. 
Pe această reacțiune se bazează întrebuinţarea hârtiei de copiat cu 
care reproducem desemnele şi facem copii fotografice. (Lichtpaus- 
papier). 

Experienţă. — Se îmbibează o hârtie cu o soluție de sare ferică şi 
fericianură de potasiu. Foaea de hârtie este uscată la întuneric. Pu- 
nând hârtia sub un clişeu negativ şi expunînd ambele la lumină, 
apar trăsături slabe pe dânsa. Punând-o 'apoi în apă, părţile cari n'au 
fost expuse la lumină devin albe, căci sările rămase neschimbate, se
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dizolvă. Părţile luminate devin albastre, căci sarea feroasă rezultată 

sub acţiunea luminei şi cu fericianura de K dau albastrul lui Turnbull. 

Dacă pe sticlă era un desemn, el apare pe hârtie alb pe fond al- 

bastru. Coloarea albastră este întreruptă (este cu întrerupere = pausă) 

acolo unde a fost lumină. Inginerii şi desenatorii se servesc mult de 

acest procedeu. . 

Există cianură de Amoniu, NHACN. Se prepară trecând amoniac 

gazos peste diferiţi oxizi (Oxid de thoriu la 4500, Oxid de Mg lu 7000). 

CO+HA.NH= H30+CNH 
CNH+NHp=CN. NHy. 

Din NH,CN cu KOH ori Na OH avem uşor KCN, NaCN. 

In aceste cazuri N din NH, a fost trecut în cianuri. 

HCN, Acid cianhidrie. — Se obţine lăsând să cadă 

picături de sol. 15% KCN peste acid sulfuric diluat 

încălzit la 60,. Produsele rezultate sunt condensate prin 

sare şi ghiață ; avem în licid HCN. 

Acidul cianhidric este otravă violentă, ca şi KCN, 

NaCN. In câteva minute un om este ucis. HCN este 

licid cu miros de migdale amare. 

In cazuri de otrăvire se pot încerca pentru readucere 

la viaţă, spălarea stomahală, respiraţia artificială, tur- 

nare de apă răce, când nu-i prea târziu. 

Lectură. Acid cianie, isocianie. — Cianurile, KCN de exemplu, sunt 

reducătoare. Incălzind întrun tub închis puţin Oxid As90Og cu CNI, 

se' depune pe tub As metalic, formându-se corpul CNOK numit cianat 

de potasiu. De fapt există săruri şi esteruri, cari derivă din doi acizi 

acid cianic  N=COH 

acid isocianic O=C=NH 

Isocianatul de amoniu OCN. NH, în soluţie, trece prin încălzire 

într'un compus isomer, urea.; 

OCN.NH, _ —> co NE: Curea) . Jrea 
4 —NH, 

In felul acesta a preparat Wâhler în 1828 un corp organic (urea), 

din unul mineral (isocianat de amoniu). 

Există săruri şi derivați a acizilor cu S în loc de O.
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Acid liocianic şi isotiocianic. CNSK este tiocianat de K sau rodanat 

de K. 

Acid tulminie. — Are formula CEN—OH. Este isomer cu acizii 

cianic şi isocianie. Importantă este sarea lui de Mercur, numită 

fulminat de Mercur (CNO)Hg. Se prepară făcând să lucreze. al- 

coolul etilic cu acid azotic asupra Hg. Fulminatul de Mercur, ca și 

cel de argint CNO Ag lovite, dau loc la explozii. Aceste explosii pot 

determina aprinderea altor corpuri explosibile. De aceia fulminatul 

de Mercur este întrebuințat la fabricarea capselor cu fulminat (petiţe) 

pentru arme de foc. Din cianatul de argint se fac pocnitori, jucării 

pentru copii. 

Intre compuşi cari au grupe cian CN avem de amintit 
încă: 

CICN Clorcian 

NH=.CN Cianamida. Din această din urmă rezultă 

compuşi îoarte importanţi, când se înlocuesc atomii de 
H prin metale. 

Na,N.CN este Natrium cianamida.. 

CaNCN =CaCN, este Calcium cianamida. 

Ea se obţine din carbură de Ca și azot prin încălzire 
la incandescență 

CaCz + N,=CN,Ca-+C. 

Acesta-i procedeu tecnic. Se mai produce, când în- 
călzim var cu C într'o atmosferă de azot. De aceia se 
mai spune cianamidei şi var azot. Este importantă, de 
oarece tratată cu apă dă NHg 

CCaN,-+,H20 CaCO, +2NH, 

Prin reacţiile acestea se poate transforma azotul at- 
mosferic în amoniac. 

Calcium cianamida este product industrial. Servește 
ca îngrășăminte, căci adăogată la terenuri agricole, ea 
dă, cu apa, amoniac, pe care bacteriile îl transformă 
în azotiţi, azotaţi. 

La noi în ţară avem fabrică de varazot _(Calcium cia- 
namida) la Dicio Sân Martin.
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XIV. Derivaţii acidului carbonic. 

Acidul liber CO.H, de structura co OH nu se cunoaște. 
OH 

Când ar trebui să se formeze, el se discompune în CO, 

şi H,O, sistemele cu doi ori mai mulţi OH la acelaș atom 

de Carbon fiind nestabile. Prin înlocuirea H din OH 

cu metale ori grupe alkil, obţinem sisteme stabile. Așa 

avem 

Carbonaţii: COsCa CO.Na,, etc. 

Esteruri CO,(C.H,)2 sau scris altfel CO(OC.H4), - 

Clorura de carbonil, fosgen co €i 

Din fosgen prin alcool avem 

co Cl Hoc,H,=00 0025. nuc 
—l CI 

Se obţine un ester al acidului clorearbonic CO o. 

Acţiunea prelungită a. alcoolului conduce la esterul 

CO(OC,H,)., licid insolubil în apă, cu miros eteric. 

Din acţiunea NH, asupra fosgenului, se obţine amida 

acidului carbonic 

—C1  EHNH3 —NH, 
COC, + prop 2HIC1-+CO app, Urea 

Lectură. — CS este analoagă cu CO,. Corespunzător acidului car- 

bonic ipotetic COzH, avem acidul CS3H3 acid tritiocarbonic. Sărurile 

zultă din adiţiunea de sulfuri la CS,. Avem CSp+ SBa=CS,Ba 
lui re 

SaKa serveşte la combaterea tiloxerei. Prin adiţiune de alcoolat 
Sarea C 

la CS rezultă săruri a acidului xantogenic. Așa sarea de K, 

—SK . 

Xantogenatul de K are formula CS. O.CaHz: 

i de celulosă 
In locul grupei CH, putem pune res i 

lasă să se scurgă soluţia; se 
Se udă vată cu sol, 20% NaOH; se
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pune vata într'un vas închis, care conţine CS, ; se obţine cu încetul 
o masă viscoasă, cleioasă, care conține restul de celulosă legat în sare. 

„SNa 

C=sS 

O — Rest de: celulosă 

Aceasta trecută prin tuburi capilare în sol, SO,H, pune celuloza 
în libertate sub formă de fire, cari constitue mătasa „artificială. Acest 

mod de preparare constitue metoda viscosei. 

Urea, co NHe O pie (CON,H) 
Se găsește în urină. Un om mare eliminează cam 1,5 litr. 

Urină pe zi; în ea se găsesc cam 2% Uree, adică omul 
eliminează normal cam 30 gr. uree în 24 oare. Urea 
poate îi extrasă din urină. 

Experienţă. — Se concentrează prin evaporare urina şi se adaogă 
HNO,. Se precipită azotatul de uree CON.H,: HNO. Acesta-i colorat 
în galben prin unii coloranţi din bilă. Prin dizolvirea azotatului în 
apă şi adăogare de permanganat coloranţi sunt distruşi. Soluţia de 
azotat de uree este tratată cu carbonat de Bariu ; are loc reacţia 

2CON2H4-HNOg-+ COgBa=C03+ H20-+ Ba(NOJ), + 2CON,H, 

Din soluţia puternic evaporaţă se extrage urea cu alcool, 

Se prepară prin reacţiile următoare : 

—CI _ ——NH, CO gy+2NHs=2HC14-CO- NEL 

-O0CH5- _on zi =—NH, CO OC, re r2NHa=2CH,OH-+-CO NE: 

Prin adiţiune de NH, la acidul isocianic, rezultă iso- 
cianat de amoniu, care prin ferbere cu apă dă uree (Woeh- 
ler 1828). 

NH __NH; 
+-NH3=CO 

O O NHp 

C 

I
N
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Urea se prepară tecnic în cantităţi mari, prin încălzi- 

rea la 130—1400 a carbonatului de amoniu 

——ONH4 
CO_ONH, 

NH, 2H,0-+C0 spa? 

Urea cristalizază. Este solubilă în apă şi alcool. Are 

caracter slab bazic. Adiţionează numai o moleculă de 

acid CON,H,.HNO,, azotat de Uree. 

Cu acid azotos are loc reacția 

(NE „ ON-OH 
O NH,tON OH =3H30+2N3+ COz 

'Pratată cu soluţie de Br în NaOH (conţine hipobromit) are loc reacţia 

CO. pp -FSBrOK =—2H1p0-F-3BrIC-+ COg +-Np 

Prinzând azotul, după absorbirea gazului COz, putem determina 

cantitatea de azot şi deci de Uree. ” 

Experienţă. — Se dizolvă 2 gr. uree în 50 cnc. apă întrun balon, 

se adaogă țărână proaspătă şi un mic cristal de COzNa,, se astupă balonul 

cu un dop de vală de care atârnă hârtia roşie de turnesol şi se lasă să 

stea vr'o 2 zile. Hârtia de lacmus devine albastră şi se resimte mirosul 

de NH,. In pământ sunt bacteriile de puireţacție, cari discompun Urea 

în COg şi NI Acest proces are loc în grajduri; gunoiul udat cu urina 

animalelor dă NH, din Urea conținută în urină. 

Inorganismse produce Urea, din arderea materiilor albuminoide. De aceia 

când se mănâncă multe albuminoide, există Uree multă în Urină. 

Acidul uric. 

Lectură. — Sub forma sării de amoniu se găsește în excrementele 

paserilor, reptilelor ; excrementele şerpilor constitue un bun material 

pentru prepararea acidului uric. Sarea neutră de sodiu, uratul de sodiu, 

este mai solubilă în apă, decât cea acidă. 

CH>OaN4Nap-t+- H2O este urat neutru de Sodiu 

2C;H3O3N4,Na+- H3O0 > „„ acid de Sodiu 

Sarea neutră de Litiu este mult mai uşor solubilă. Există multe sub- 

stanţe, cari se găsesc în strânsă legătură cu acidul uric, în ce priveşte
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structura lor chimică. Emil Fischer a reușit a clarifica structurile lor. 
E] consideră corpul de structura 

6 

1 N=CH 

| | 7 
2CH 5C —NH 

] Il CH 8 
3N-— C-—N= 

4.9 
E. Fischer numeşte acest corp purin. In acest corp atomii de C 

şi azot formează lanţuri închise. 

Se vede ușor că atomii numerotaţi 1, 2, 3 şi 7, 8, 9 formează lan- 
ţuri ca în uree ! 

H,N-—CO—NH, 

Pentru memorizare, putem fixa că aceste două lanţuri analoage cu 
cel din uree, sunt legate prin lanţul de 3 atomi de Carbon 4, 5, 6. 
Dăm acum câteva corpuri, a căror structură derivă din acea a pu- 

riaului 

NH-—CO 

| | - 
CO C-NH- acidul uric 

| I CO 
NH-— C—HN-- 

NH-—CO NH-—CO | CH.—N-—CO 
] ! | | | | CO C-NHj CO  C—N-CH3 CO  C—NCH, 
| I CH l LN | | NH-— CN CH;N— C— NCH CHAN— CNC 

Xanthin Theobromina sau Cafeina sau 
dimetilxanthin trimetil xantina, 

Xanlina se găseşte în toate ţesăturile corpului animal. 
Teobromina se găseşte în boabele de cacao. Greu solubilă în apă. 
Cajeina ori Theina constitue partea activă a boabelor de cate şi 

în ceai. Este destul de solubilă în upă. 
Structurile de mai sus arată legăturile strânse cari există între aceste 

substanţe, în ce priveşte structura chimică. 
In cazuri patologice se depun săruri greu solubile ale acidului 

uric în articulaţii. De multe ori se recomandă ca tratament 
ape bogate în combinaţii de Lătiu, de oarece uratul de Litiu este mai 
uşor solubi].
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XV. AMINOACIZI. 

Lectură. — Sunt corpuri cari conţin atât funcțiunea de amină, cât 

şi cea de acid. Se cunosc mulţi aminoacizi. Cităm câțiva: 

1) acidul aminoacetic, NH3.CH.COOH. Se mai numeşte Glykokoll 

ori glycin. | se mai spune zahar de cleiu, căci rezultă din fierberea 

cleiului, gelatinei, cu soluţii diluate H,S0O, ori cu apă de barită, Ba(0H). 

Se mai extrage din acidul hipuric, un corp, care se găseşte în urina 

cailor. Ă 

2) Betaina. Este un glicocol, în care 3 atomi de H au îost înlo- 

cuiţi cu 3 grupe CHs 

(CH3)g— N— CH3— CO | . 

—0 

Este o substanţă foarte stabilă. Se produce din alipirea ac. mono- 

cloracetie la (CH3)3N şi din acest punct de vedere ar” putea îi con- 

siderată ca o amină quaternară 

(CH3)N — CH — CO 

“Il | 
C HO 

Prin separare de HCl corpul trece în betaină. Inlocuind Cl prin OH 

  

am avea baza quaternară 

(CH3)a— N — GH3, CO 

„l | 
oH HO 

care prin separarea de apă dă belaina. Se găseşte în sfecle, beta vul- 

garis, şi la iabricarea zaharului rămâne în melasă. Din aceasta se prepară 

irimetilamina, Pe vremuri se prepara CH,Cl din clorhidratul de iri- 

metilamină. 

3) Alanin sau acidul a aminopropionic (2 aminopropunoic) 

CH, —CH-—COOH 

| 
HN3 

1) Leucin acid a« amino isobutil acetic 

CFi9— CH —C90H 

NHa 

5) Asparagina, care se găseşte în embrionul leguminoaselor, în spa- 

rangă etc. . 
| 

6) Tyrosina. Apoi o serie foarte numeroase de alţi aminoacizi. Foarte 

numeroşi aminoacizi au fost obţinuţi din materiile albuminoide. 

P. Bogdan. — Chimia cl. VI. Ed.1.-- 3% 
9
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XV. MATERII PROTEICE ORI ALBUMINOIDE 

Experienţe. — 1. Se dizolvă albuș de ou (care n'a fost încălzit) într'o 
cantitate de apă, de vr'o 5 ori mai mare. Se filirează prin o pânză. 

2. Se întălzeştie o porțiune de soluţie. Se obţine un precipitat alb ; 
substanța din care el este format este albumina. Precipitarea solidului 
prin încălzire se numeşte coagulare (închegare:. Când fierbem ouăle mai 
mult timp avem ouă răscoapte. Acum albuşul este coagulat, formând 
un corp solid, alb. 

3. O porțiune de albumină solidă sau albuş de ou răscopt, se încăl- 
zeşte înir'un tub închis. Se degajă gazuri. Cu hârtia de turnesol roşie se 
arată, că prinire dânsele se găsește NHg. Cu hărtia cu acetat ori azotat 
de Pb se dovedeşte existenţa HAS. 

In albumină avem deci S şi N. Se poale dovedi ușor că în albumină 
este și C. 

O altă porțiune din albumină solidă precipilală prin încălzire este 
încălzită cu acizii tari, ori cu alcaline ; ea se disolvă. 

4. Soluţii de albumină sunt tratate cu sol. concentrate de săruri, 
SO„(NH,), SO, Mg ete. ; albumina este precipitată. Coagulare prin săruri. 

5. Alcoolul precipilă albumina din soluţie. 

6. Incălzind soluția de albumină cu THNOg conc. avem acum preci- 
pilat galbăn. Picături de HNOg pe piele, lasă pete galbene. Reacţia * 
Xantoproteică, Ă 

Materii albuminoide sau proteice. 

Sub acest nume se înțăleg corpuri azotoase cari există 
în plante și animale, formând constituanțţii lor tun- 
damentali. Ele se formează exclusiv în corpul vegeta- 
lelor și apoi trec în animale, odată cu hrana vegetală. 
Dacă facem abstracție de grăsimi şi părţile minerale 
ale plantelor și animalelor, restul este format din ma- 
terii proteice, absolut indispensabile pentru hrana o- 
mului și animalelor. 

Materiile proteice sînt formate din cinci elemente, a căror cantităţi 
variază, la diferitele proteine înire limitele arătate î n tablou 

C 50 —55% 

H 6.5—7.3% 

N 15 —176% 
O 19 —24%, 

Ss 0.3—2.4%



131 

Există o grupă de proteine, numite nucleine, cari conţin şi P. 

Soluţiile lor sunt optic active şi anume levogire. La dialisă protei- 

nele nu trec prin membrane : în soluţii se găsesc deci în stare coloi- 

dală. Pondul lor molecular nu-i suficient cunoscut. La ferbere cu apa 

unele sunt precipiitate; se zice că sufăr coagulare (inchegare). Coa- 

gularea poate avea loc şi sub influenţa alcoolului, acizilor, sărurilor. 

Lectură. Clasificare. — Materiile albuminoide se împart în trei grupe 

principale : 1. Albuminoide propriu zise sau proteine. 2. Productie de 

1ransformare. ale celor: d'îniâi. 3. Proteiile. 

Cităm la' fiecare grupă subgrupele cu unii representanţi. 

]. Proteine sau materii albuminoide propriu zise. 

a) albumine : albumina din albușul de ou, âin serum, din muşchi, 

din lapte; - 

b) globuline, în serum, plante, lapte; | 

c) albuminoide cari se pot coagula prin căldură, alcool sau unii fer- 

menţi : fibrinogen, miosin. 

d) keratine, substanţele din unghii, coarne, păr, copite, pene; 

e) elastine, ţăsuturi elastice. i 

/) kollagene, cleiu, gelatina, oseina și alte grupe, pe cari le lăsăm 

la o parte: histone, protamine. 
- 

II. Producte de transformare a proteinelor. Unele se fac cu ruperea 

moleculelor de albumină, cum sunt peptonele, albumosele ; altele fără 

“ruperea moleculelor : acid albumine, albuminate alcaline. 

III.  Proteide. Sunt albuminoide complicate, cari pot îi distăcute 

în proteine şi alte corpuri. N 

1. Proleide cari conţin P; avem 

a) Nucleoproleide, combinaţii de proteină cu acid nucleinic. 

b) Nucleoalbumine, cum este caseina, vitelina 

c) Cromoproteide, Hemoglobina; . 

c) Glycoproleide, Combinații de proteine cu hidraţi de carbon, cun 

sînt Mucinele. 
! 

Ni vom acupa de unele in albuminoidele citate mai sus. 

Albuminele. — Se găsesc în albuşul de ou, în lapte, serum, plante. 

Sunt solubile în apă. Au putut fi obţinute sub forma de cristali : Se 

coagulează când soluţia Jor în apă 0 încălzim la 700—750. Nu sunt 

precipitate prin săruri, ca ClNa, SO„Mg din soluţiile lor neutre. 

Globuline. — Insoţesc de obiceiu albuminele. Sunt precipitate prin 

săruri ; insolubile în apă. O globulină este țibrinogenul din plasma 

sangvină ; când. sângele curge ea trece în fibrină prin coagulare, deter- 

mintă astfel închegarea sângelui. 

Keratine. — Se găsesc numai în animale şi anume în părţile osoase, 

în cartilagii, tendoane, epidermă, păr, pene, solzi, copite, coarne etc. 

Cu HNO, dau coloare salbenă.



Collagene. — Sînt albuminoidele cele mai răspândite. Ele formează 

partea principală a ţesuturilor osoase, cartilagiilor, şi ţăsuturilor de 

legătură. Prin ferbere cu apa ele trec în Cleiu ori Gluien. Cleiul curat 

constitue gelatina. Ea este întrebuințată la prepararea plăcilor foto- 

grafice, (cugelatino-bromură). Cleiul de peşte este gelatina cea mai 

curată, obţinută din membrana beşicei inotătoare a peștilor. 

Oseina. — Când tratăm oasele cu acid clorhidric, părţile minerale 

(fosfat, carbonat de Calciu) se dizolvă. Ceia ce rămâne constitue Oseina. 

Ea se găseşte şi în țesuturile pielei şi cartilagiilor. Oseina fiartă mult . 

timp cu apă se transformă în gelatină. De aceia, când fierbem în apă, 

în autoclave piele, tendoane, cariilagii etc. obţinem gelatina, 

Struetura materiilor proteice. Analiza lor 

Leciură. — S'au studiat productele rezultate din distilarea uscată, 

topire cu IKOH, oxidare, putrefacție. Natura productelor rezultate 

nu permitea să se tragă concluzii cu privire la structura materiilor pro- 

teice, de oarece, în afară de unele producte simple ca HCN, SH, 

H30, nitrile, NH;, ete.. rezultă în cea mai mare parte o masă amorfă, 

deosebită dela o experienţă la alta şi în care nu s'au putut identifica 

substanţele componente. Un mare progres s'a făcut, din acest punct 

de vedere, când Schiitzenberger a reuşit să identifice numeroase sub- 

stanţe rezultate din încălzirea la 2000 a materiilor albuminoide cu 

sol. Ba(OH), în tuburi închise. Prin cristalizare s'au separat nume- 
roase substanţe cristalizate, bine definite. Separându-le de Ba, s'a 
constatat că suma productelor obţinute, bine cristalizate, era mai mare 
decât cantitatea de albumină, luată în experienţă. S'a tras atunci con- 
cluzia, că în încălzirea cu apa de barită moleculele de albumine sunt 
discompuse în urma intervenţiei apei, care sa fixat la albumine, dând 
naștere apoi la productele de discompunere. Acţiunea apei ar îi deci 
în acest caz un fenomen de hidroliză, analog cu acel al discompunerei 
disaccharidelor şi a polisaccharidelor sub acţiunea apei, în presenţa acizi- 
lor, sau a saponificării esterurilor sub influenţa soluţiilor de acizi ori baze. 

S'au putut isola o serie de amino-acizi, leucin, Tyrosina ete. Lu- 
crările lui Schătzenberger au condus la concluzia că aminoacizii sînt 
corpurile din înlănțuirea cărora cu eliminare de apă rezultă albuminele, 
în acelaș fel cum din monose rezultă poliose, 

Metoda însă nu conducea la cunoașterea cantilativă necesară a acestor 
aminoacizi. Problema fu rezolvată, din punct de vedere cantitativ, 
de Emil Fischer. In loc de cristalizare îractionată, Fischer introduce 
metoda hidrolizei prin fierbere cu HCI cone. ori 25% Hg SO, şi trans- 
rormarea aminoacizilor în esteruri, a căror separare o face prin disti- 
are în vid. După saponitficar i , i i 

cizii liberi, Prin metoda lui Piso sm | D De obtine Da putut identifica numeroşi, ami-
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noacizi, constituenți ai materiilor albuminoide. Aşa Glycocol, alanin, 

leucin, acid glutaminic, asparaginic, Tyrosin, ete. şi alte productie nu- 

meroase. - 

Structura albuminelor. Sinteza. 

Inlăntuirea aminoacizilor pentru a torma compuşi mai complicaţi 

se face prin separare de apă între —COOH al unui acid şi NH, a ce: 

luilali. Așa din 2 molecule de giycocoll am avea 

NHJCO.|OH+ FI|NEI.COOH = H,0-+-NH2-CO.NHCOOH 

Corpul astfel obţinut şi în care avem două grupe de glycocol este 

numit glycilglicin. | 

Emil Fischer a reuşit să prepare lanţuri de aminoacizi, cari constitue 

corpuri cu proprietăţi ca ale unor materii albuminoide. Corpurile astiel 

obţinute de dânsul fură numite polipeplide. 

Polipeptidul cel mai complicat preparat de Fischer conţine 18 ami- 

noacizi, înlănţuiţi, prin eliminare de apă, așa cum s'a arătat mai sus. 

Cercetările întreprinse în numeroase Jaboratorii de cătră alţi chi- 

mişti au arătat că organismele sunt în stare, ca dintr'un amestic de 

aminoacizi, să sinietizeze albumine. Hrănind în adevăr animale cu 

amesticuri de aminoacizi aceste animale au continuat să trăească. Me- 

ţodele sintetice în organisme sunt total deosebite de acelea extrem de 

grele, executate, în laboratorii. 

In urma acestor lucrări s'a obţinut o idee mai exactă despre schim- 

bările ce au loc cu materiile proteice introduse ca hrană în organisme. 

Sub acţiunea sucului gastric acid şi al unui catalizator din acest suc 

(pepsina), albuminoide sînt parţial hidrolizate, dând naştere la al- 

buminoide cu mai puţini aminoacizi, numite peptone, solubile în sucul 

gaştric. Hidroliza peptonelor este complectată în intestine sub acţiunea 

altor substanțe catalizatoare, ca Trypsina pancreatică, ete. Amino- 

acizii trecuţi în sânge sunt duşi în diferitele ţăsături, unde sunt sin- 

tetizate albuminele corespunzătoare acelor ţăsături. Din cercetări s'a 

mai putut desprinde rezultatul, că în diferitele proteine se înlănţuesc 

maximum 20 de aminoacizi. 

Această constatare a permis să se scoată și altă încheere,. 

Fie AA Ag- - A20 

cei 20 de acizi, cari prin înlănţuirea peptică (adică cu eliminare de 

apă între COOH a unui acid şi NHg al altuia dau un polipeplid, adică 

o proteină. 

Şirul acestor aminoacizi diferiţi poate să fie cel indicat 

A Ap . Ap 

Dar putem avea şi Ag A+ +: A2o» etc. 

Vom căpăta atâtea polipeptide cu aceşti 20 de aminoacizi câte
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schimbări (permutări) vom putea face între aceşti 20 de aminoacizi, 
Calculul matematic arată că s'ar puiea obținea 

2X3X4xX5,..c... x 19 x 20—2,3 x 1018 isomere, 

adică 2,3 milioane de bilioane sau 2,3 trilioane de izomere. Dar nu- 
mărul acestor isomere creşte și prin faptul isomerelor sterice, căci: 
mulţi aminoacizi au C asimetric. Numărul isomerelor posibile este deci 
aşa de mare, încât am putea să ne închipuim că fiecare fiinţă vie- 
ţuitoare are albumina sa proprie. „Infinita diversitate de forme a na- 
turei organizate, poate fi căutată în isomeria moleculelor proteinelor”, 

XVI. COMBINAȚII CICLICE ŞI ACICLICE. 

Am cunoscut o serie de hidrocarburi, Olejinele, cari 
aveau formula generală C,H,, și presentau o legătură 
dublă între atomii de Carbon din molecula lor. Așa erau 
etilenul (eten C,H,), Propileriul (propen C3H4), butilene 
(CAF, butene) pentene (CsH.o), Hezene (CH) ete. 
Principala lor proprietate era de a adiționa CLIC 
etc. Isomere cu pentenele avem substanţe CH, la cari: 
proprietatea de adițiune este redusă sau chiar dispare. 
Pentru structura lor s'a admis atunci lanț închis de atomi 
de carbon. Unui asemenea lanţ închis i se zice ciclu. 
Aşa avem 

  

CHe JS 

CHa CHa 

CHa CHa 

SA pi 

CH CHa | CH2 

Cliclopentan ori ciclohexan ori 
pentametilen hexamețilen 

In aceste combinaţii apare grupa metilenică CH,, de 
cinci ori în pentametilen şi de 6 ori în hexametilen. Există 
şi alte hidrocarburi de felul acesta. Ele se numesc în
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genere cicloparajine. În petrolul din Caucas se găsesc 

naftenele, cari aparţin acestei grupe. Ele sunt inso- 

lubile în H,S0,, pe când olefjinele CH2, se dizolvă, 

adiţionând H,S50, cu care formează acizi alkilsulfu- 

ric. se găsesc combinaţii de felul acesta şi în unele 

plante. 

În pentan CHg—CH—CH—CH—CH, şi penten 

CH—CH,—CH, —CH=CH, avem lanțuri deschise de 

atomi de Carbon, pe când în cicloparafine avem lanţuri 

închise ori cicluri de atomi de Carbon. Combinaţiile cu 

lanț închis de atomi se numesc combinaţii ciclice, cele 

cu lanţ deschis se numesc aciclice. 

In combinaţiile ciclice inelele pot îi formate numai 

din atomi de Carbon; combinaţiile atunci se numesc 

carbociclice. Când pe lângă atomi de Carbon intervin 

în lanţuri și alţi atomi, cum sunt N, O, S, etc. combi- 

naţiile se numesc heterociclice. 

La rândul lor combinaţiile ciclice cuprind două grupe : 

a) acea formată din polimetilene C„H2, (pentametilen, 

hexametilen, etc.) sau derivatele lor ; ele formează grupa 

combinațiilor aliciclice ; 

5) Combinaţiile cari au la bază benzolul ori benzenul ; 

ele constitue seria benzenică. Fiindcă printre dânsele 

se găsesc numeroase substanţe cu miros plăcut, extrase . 

din plante, sa dat conbinaţiilor benzenice şi numele 

de combinaţii aromatice. Ni vom ocupa de combinaţiile 

aromatice ori benzenice, în capitolul următor. 

Combinaţiile aciclice studiate, cuprind și materiile 

grase. De aceia în Chimie s'a dat numele de seria grasă 

la combinaţiile aciclice. Benzenul și derivații benzenului 

constitue Seria aromatică. 

Incepem studiul seriei aromatice (sau al combina- 

ţiilor aromatice) cu benzolul ori benzenul, care se gă- 

seşte în gudronul obţinut din distilarea cărbunilor de 

pământ.
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XVII. DISTILAREA USCATA A HUILEI 

Supunând lemnul la distilare uscată se obţin ca pro- 
ducte mangalul (solid), gudron cu o pătură apoasă acidă 

(licid) și gaz de luminat. Din distilarea uscată a huilei 

obţinem de asemenea producte solide (cocs, cărbune 
de retortă), licide (gudron şi apă amoniacală) şi gaz 

de luminat. In gaz avem mult Hidrogen, Metan, etc. 
dar şi H,S, CNH şi CNSH. De aceia gazul de luminat 

este purificat, fiind trecut prin camere în cari se găsește 

aşa numita masă a lui Laming, formată din tărîțe de 

lemn, sulfat feros și var. La aer se formează Fe,0,. 

Acesta reține HCN, HCNS, SH,, ete. Când masa a pier- 
dut din activitate, este scoasă la aer: aici prin oxidare 

se reformează Fe,0, şi se pune în libertate S. Masa a- 

ceasta desulfurantă devenită inactivă serveşte ca ma- 
terial din care se extrage S, ferocianură de K, etc. 

Gazui ce luminat purificat presintă cam următoarea compoziţie 

FH(40—50%), CH,(30—35 %), CO (8—12%), C02(2—3 4%), No(4—7%). 

El mai conţine etilen (4%) şi benzol. In ultimul timp benzolul este ex- 

tras din gaz de oarece, cum vom vedea, este punctul de plecare pentru 

prepararea a numeroși şi foarte importanţi compuşi. 

Gazul de luminat este condus prin ţevii, la extremitatea cărora 
sunt lămpile, în care el este ars. Aceste lămpi au forme foarte variate. 

Muite din ele sunt făcute din porţelană. Flacăra gazului poate îi lu- 
minoasă, când el are mult etilen, benzol. Când nu-i destul Ge lumi- 
noasă gazul este supus la o operaţie numită carburare. In acest scop 
gazul este trecut prin benzină ori peste naftalină încălzită; acestea 
ard cu flacără luminoasă și fiind antrenate de saz, îi fac deci flacăra 
luminoasă. Alte ori la lămpi se adaogă sita Auer. In laboratoare gazul 

este ars în becuri Bunsen, Teclu, etc. El poate fi ars în gospodărie, 
în maşini de pregătit bucate, în mașini de călcat etc. In industrie ser- 
vește pe de o parte ia încălzirea unor căldări, a instrumentelor etc,, 
iar pe de altă parte la punerea în mişcare de mici motoare, în indu- 
stria mică. Cu gazul acesta pot fi alimentate şi motoare cu explozie 
de circa 0.5—20 cai putere. 

Experienţă. — Intr'un tub greu fusibil se pun bucăţi de huilă de 
mărimea boabelor «de fasole. La încălzire iuu naştere producie, cari sunt
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răcite în cilindrul pus în apă, fig. 49 bis In acest cilindru se condensează 

producie licide. La capătul iubului se aprinde gazul. 

Incălzind huilă întrun tub închis, gazul degaja înegreşte hârtia cu 

soluție de acetat ori asotat de plumb, din cauza hidrogenului sulțurat 

ce se găsește în gaz. Părţile gazoase degajate la urmă înalbăstresc hărlia 

de turnesol, (presența NHa), 

In industrie se prepară şi alte combustibile gazoase: așa gazul ge-: 

nerator, gazul de apă, gazul amestecat etc. j 
. ()) 

ÎN 

Gaz de luminat Fig. 49 bis. Gaz de luminat din 

din huilă. . tărâțe de lemn, 

XVIII. A. COMBINAŢII AROMATICE 

Compoziţia gudronului. — Multă vreme gudronul constituia un pro- 

duct fără valoare. In a doua jumătate a sec. 19 s'a arătat că din el 

se pot obținea numeroase substanţe, din cari se fabricau medica- 

mente, coloranţi, explosibile. 

Gudronul este product licid, negru, de miros greu, obţinut din distilarea 

cărbunilor de pământ îie în uzinele de gaz, fie în fabricele pentru Coks. 

Distilarea la temp. joase şi vid a huilei, dă gudronul de rid care 

are numai cicloparaține. Acestea trecute printr'un tub cu cocs la roşu, 

dau gudron analog cu cel obţinut în uzinele pentru gaz ori coks. 

Gudronul se formează deci în două faze : 1) formare de cicloporafine 

la temp. joase din părţile răşinoase ale cărbunilor şi 2) formarea de 

gudron la temp. înaltă. 

Gudronul este supus distilărei. Se obţin din el 4 fracţii: 

1. Oloiuri uşoare, distilarea până la 1800, dens. 0.9—0.9%6. 

2. Oloiurile cu acid carbolic 1800—2300, dens. 1.01 

3. Oloiuri grele, cu Creosot 230—9700, dens. 1,04. 

4. Oloiuri cu antracen 270 —3500, dens. 1,10. 

Aceste fracţii sunt licide. În căldări rămâne smoala din huilă. 

Distilarea uscată a permis să se separe din gudron următoarele cor- 

puri : Benzol (Benzen), CeHg Toluol ori Toluen CgHIzCHs Najltalen (mai- 

talina) CyoHe Fenol CsHzO0H, Anilina CgHz.NHa. Din gudronul din 

distilarea lemnului se extrage mult Creosoi. 

Un procent însemnat (50—55%) din gudron îl constitue smoala



  

întrebuințată la asfaltarea străzilor, la facerea Asfaltlacului pentru dat fe- 

rul şi tabla de pe acoperişurile caselor, fabricarea de brichete din sfărmătu- 

rile de huilă, în sfârşit ca combustibil. Arderea necomplectă a smoalei dă 

posibilitatea de a obținea un cărbune pulberulent, un cărbune de fum, 

din care se fabrică cerneala de imprimerie, tuşuri, obiecte de Cauciuc. 

B. Benzolul ori Benzenul CH,. 

Se arată ușor experimental că benzolul este licid, de 

miros caracteristic, care se soldifică la 5%,5 şi ferbe la 

800. EI disolvă grăsimile cauciucul, rîşinile. Este insolubil 

în apă. Arde cu flacără luminoasă şi care dă mult fum. Se 
găseşte în gazul de luminat, din care se poate extrage. 

Experienţe. — Se arde benzol. Se dizolvă în el rîșini, 

etc. Se tratează benzol cu soluţie de Br în acid acetic 
glacial : se constată că coloarea nu sufere schimbare. 

Benzolui prin diferite transformări, serveşte la fabri- 
carea de coloranți. 

Toluol (Toluen). Are structura CH;CH.. Apare ca 

homologul superior al benzolului, din care derivă prin 

înlocuirea unui H prin CH,. Este întrebuințat la fabri- 
care de coloranţi, explosibile, Sacharină. 

Naftalina C,gHg.— Este corp solid, cristalizat în foiţi 
strălucitoare, insolubile în apă. Se lopeşte la 810 şi ferbe 
2180. Se evaporează char la temperatura ordinară. 

Experienţa, — Se încălcesc într'o prubetă ciițiva cristali de naftalină. 
Se topeșie, apoi începe a jerbe. In părțile reci ale prubelei se depun 

prin sublimare cristali foliculari de najialină. 

Naftalina este întrebuințată ca mijloc de apărare 
contra moliilor. In tecnică este utilizată la- prepararea 
de coloranţi, în special indigo. 

Antracenul CsaH.o este solid, cristalizat în table. Ser- 
vește la prepararea coloranților de alizarină. 

Reacţiile chimice ale benzolului. 

Benzolul dă loc la 2 serii de reacții : de substituție 
şi de adiţiune. Formula C4H,, care arată că are mai puţin
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H decât hidrocarburele din seria grasă C„Hapye ori 

CH, arată că substanţa este o hidrocarbură. nesaturată. 

1) Producte de substițiune. 
Derivaţii halogenaţi.—a) Acţiunea halogenelor. Clorul 

şi Bromul în lumina difuză, și în presența unor cata- 

lizatori, FeCl, ori FeBr, anhidre dizolvindu-se în Ben- 

zol îl atacă, dând producte de monosubstituţie 

CgHg-tCl=HCI+CgH;Cl elorbenzol. Cu Bromul și 

FeBr, se formează C4H,Br brombenzol. Pentru pre- 

parare de iodbenzol se încălzește benzolul cu Iod și acid 

iodic în tuburi închise. 

Se cunoaște şi fluorbenzolul CHE. 

In aceste combinaţii halogenii sunt puternic uniţi 

în moleculă. Putem să le încălzim cu KOH, CNK, KSH 

NH, în soluţii alcaline sau alcoolice, fără ca halogenul 

-să intre în reacţie. In aceleaşi condiţii derivații halo- 

genaţi ai hidrocarburelor grase intrau în reacţie; ha- 

Jogenul era separat şi înlocuit prin OH, CN, SH, NHs, 

ete. Avem deci o deosebire esenţială între hidrocarbu- 

rele grase şi cele aromatice din acest punct de vedere. 

Derivaţii menţionaţi mai sus, cari cuprind un singur 

halogen sunt derivați de monosubstituţie. 

Supunînd derivații de monosubstituţie la acțiunea 

clorului în prezenţa FeCl,, ori a Br în prezenţa FeBr; 

în condiţiile de mai înainte, se obţin producte de disub- 

stituție 4 CgH,Cla CeHBre. 

Este”de accentuat faptul că avem 3 isomere de diclor- 

benzen, şi trei de dibrombenzen ; aceste isomere au fost 

numite  ortodiclorbenzen,  metadiclorbenzen,  paradiclor- 

benzen. Tot aşa avem trei isomere, orfo, meta şi para 

dibrombenzen. | 

Se cunosc și isomere triclorbenzene, tribrombenzene 

etc. cari se deosebesc prin alte numiri. 

Derivaţii nitrici. — Pe când hidrocarburele grase sînt 

în genere rezistente la atacul acidului azotic, se constată 

că cele aromatice ca benzolul, Xylolul etc. sunt atacate 

de FHNO, conc, cu formare de derivați nitrici.



  

CHg+HO.NO,=H,0+CH.NO, 
| nitrobenzen . 

In seria grasă derivații nitrici erau preparaţi pe altă 
cale : C.H,CI+AsNO-=ClAg.+CsH,.NO, | 

Prin reducerea derivaţiilor nitrici obţinem amine şi 

în seria aromatică, ca şi în cea grasă. 

CH. NO, +3H3=2H,O0+C$H;.NH, 
anilina 

Nitrobenzenul CgH.NO;, ca şi anilina constitue mo- 
noderivaţi prin substituție. 

S'au putut obținea și produși nitrici de disubstituţie, 
„dinitrobenzene CgHa-(NO,),; acestea există iar în trei 

isomere orto, meta, para. In aceşti derivați azotul este 
fixat la Carbon. 

Există și amine cu două grupe NH,; și acum trei 
izomeri, orto, meta și para. 

Derivați sulionici.— Pe când, în seria grasă, hidrocar- 

burele nu erau atacate de acid sulfuric, se constată că 

Benzolul este atacat cu formare de acid benzen sulfonic 

CH gs +H0.S0-.0H =H,0+CH;.S0,.0H 

S este direct legat la carbon. 
De asemenea în derivații disubstituaţi, CAH,(S0,.0H), 

avem iarăși trei isomeri, orto, meta, para. 
Cum se vede, între proprietăţile hidrocarburelor grase 

și a celor aromatice sunt diferenţe esenţiale, cari au 
făcut pe chimişti să le studieze în grupe aparte, consti- 
tuind seriile grasă şi aromatică. 

Cu această ocazie amintim că s'au putut obținea de- 
rivaţi de substituție cu OH, CN, COOH, ete. 

In derivații monosubstituaţi avem totdeauna grupa 
CH; numită fenil. 

C$HsCl, CeHsBr, CeHs.NOz, CgH;.COOH, ete. 
Există numai un corp derivat monosubstituat. Nu există 
isomere la derivații monosubstituaţi. Din contra deri- 
vații disubstituaţi de formula CH,X, unde X indică
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un substituent (CI, Br, NOsetc.) se cunosc totdeauna 
în trei isomere, cărora li s'au dat numele de orto, meta, para. 

Produete de adiţiune.— Se ştie că HI este un reducător 
foarte prețuit, căci el cedează ușor H. Incălzind benzol 

cu HI se obţine corpul CeH,z, adică se adiţionează 6 
atomi de H. In alte condiţii se poate obținea productul 

CH. Ha=CsHl, dihidrobenzol 

sau Ce He- Ha Ce Ha tetrahidrobenzol. 

Tot aşa dacă Clorul şi Bromul lucrează asupra ben- 

zolului în lumina solară directă se obţin productele 

CsHsCls şi CeHeBre. Sau putut prepara și derivați de 

adițiune 
| CgHsCla CeHeBra 

CeHsCla ?  CelleBra 

Adiţiunea se face deci treptat sub forma a 2 atomi, 

sau 4 sau 6. La etilen aveam adiţionare de 2 atomi, ca- 

racteristică unei legături duble 

CH, = CH, +Bra=CHBr—CH,Br. 

Proprietăţile amintite mai sus se întâlnesc și la toluen, 

CgH.CH,, şi la alte hidrocarburi, homoloage ale ben- 

zenului. 

Avem un singur toluen CsHs-CHa 

Avem trei isomene Xilene CgH,(CH3)2, orto, meta și 

para. Aceste hidrocarburi apar astfel ca derivați de 

substituție. 

C. Structura benzenului. 

In 1865 August Kekule ţinând seamă de toate proprietăţile arătate 

mai sus, precum şi de altele cari p'au fost expuse, a dat cu: 

fo:mula benzolului, adică a arătat cum ar trebui să ne / N 

închipuim legătura dintre atomii de Carbon şi dintre CH CH 

aceştia şi cei de Hidrogen. Kehule a propus formula | 

ciclică cu trei legături duble, în forma hexagonală, 

Intre atomii de carbon ar îi alternativ legaturi CH Pi 

duble și simple. Din cauza celor trei legături duble, N 

s'a dat benzolului, în nomenclatura sistematică, numele 

“de cielohexatrien. V'ormula aceasta este în acord cu sinteza benzolului
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din acelilen. Incălzind acetilenul pîn la roş, Berthelot 'a obţinut benzol. 

Este un tenomen de pvlimerizare. i 
CH - CH In “această formulă atomii de hi- 

/ pf EN drogen sunt legaţi la Carbon în 
CH CH acelaş fel. Aceşti atomi de H sunt 

| | | deci. egali în privinţa proprietăţilor. 
CH (H Din cauza aceasta avem un singur 

“S CH N, / derivat de monosubstiluiie şi nici nu 
CH se cunosc isomere la productele de mo- 

nosubstituţie. S'a dis- ț 
cutat mult în privinţa existenţei celor 3 legături duble. 
Pentru formulele cari urmează vom representa benzolul 6 2 
printr'un hexagon ; la fiecare unghiu trebue să ne închi- 
puim că există câte o grupă CH ; benzolul îl vom arăta 
deci prin o formulă, unde atomii de carbon sunt nume- 5 3 
rotaţi. 

Derivați de monosubstituţie avem : 4 

Oc 
Unde este substituentul, avem la un unghiu numai C, și nu CH, 

căci H a fost substituit, 
Isomerele orto, meta şi para la derivați de disubstituţie sunt ară- 

tuţi de ee 

900 
para orto meta



  

Derivați trisubsti- 

tuaţi putem avea: 

srafit etc., cu aju- 

torul razelor X. 

In lumina acestei 

structuri a  benzo- 

a X X - X 

Această aşezare * X 

hexagonală a atomi- 

lor de Carbon în ben- 

zen şi derivații lui ă . 

este acum dovedită 

şi prin studiul cri- Ă X X - X. 

stalilor de benzol, . 

| - X 
vicinal asimetric simetric 

lului, dăm câteva structuri ale unor hidrocarburi citate mai înainte. 

CH3 

toluol 

  
antracen 

CH. CH 

NA NZN 

jj 
€ C CH NAN 

Cu 

naitalină . naftalină 

CH CH CH 

CH CH 

CH CH 

CH CH CH 

antracen
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Din benzol derivă compusul cu două grupe carbonilice CO, numit 
chinonă. 

CO CO 

[) 
CH CH 

NJ a 
chinona antrachinon 

Intre derivații antracenului avem un compus cu două grupe CO 
la hexagonul din mijloc ; 

Acest compus se numeşte antrachinon, 

Derivați prin OH. 

D. Fenole. 
Experienţe. — O soluţie de fenol înroseşte slab hârtia 

de turnesol. Se dizolve fenol în soluţie de NaOH. Prin 
adăogare de acid HCI, H,SO,, ori la trecere de CO, fe- 

nolul se separă. Fenolul sau acidul 
fenic se găseşte în gudron, în pătura 

OH mijlocie. Cristalizat. Se dizolve greu 
în apă. Soluţia saturată este numită 
acid carbolic. Este antiseptic. Se pre- 
pară în mari cantităţi fie din gudron, 
fie prin transformarea benzolului în 
fenol. Structura lui este acea a unui de- 
rivat ozidrilic al benzolului. 

Un H din benzol este înlocuit prin OH. Ca derivat oxidrilic el corespunde alcoolelor din seria grasă. Totuși . are alte proprietăţi : reacţionează acid, pe cînd alcoolele erau neutre. 
i Din toluen avem trei derivați hidroxilici, numiţi Cresole Se găsesc în gudroane (de huilă ori de lemn).



OH Cresole 

Soluţie de cresole şi sopon serveşte sub numele de - 

Lysol ca dezinfectant în locul acidului fenic. 

Există difenole, rezultate prin înlocuirea a 2H din 

Benzol prin două grupe OH. Avem trei isomere CH,(0H), ; 
ortodiozibenzenul (pyrocatechina), metadiozibenzol (Resor- 
cina) şi paradiozibenzol (Hydrochinona). Hydrochinona 

este întrebuințată în fotografie, la developare. 

_ Trioxibenzolul vicinal, este numit pirogalol sau acid 

pyrogalic, CsHa(0H)s 
OH Experienţă. — In 20 cmc. se pun 3 

picături de sol. dil. AgNO, și tot atâtea 

de sol. KBr. Adăogând 2 —3 cm. de so- 

OH  luţie de hydrochinonă, căreia i s'a adău- 

gat ceva CO,Na,, se observă că AgBr 
coloidală este redusă înAg metalic.; 

OH 

Aleoole aromatice. Aldehide, acizi, 

pirogalol aromatici. 

CH CHz CH3 | 

OH 

| OH 

Când introducerea de OH se face în radicalii alcoolici 

din homologii benzenului, avem adevărate alcoole. Așa 

din toluen C;H,.CH, avem CH;.CH.OH, alcoolul ben- 

zilic. Prin oxidare trece în aldehida benzoică CsHe-CHO, 

care la rândul ei oxidată dă acid benzoic C$Hs.COOH. 

p. Bogdan, — Chimia cl, VI. Ed. k — 3 10
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Acidul benozic se găseşte în răşină de Benzoe, Smirna, din carg poate îi scos prin sublimare acidum benzoicum ex resina. Incălzit cu Yar dă benzol şi CO, 

CgH;-COOH=CgHg+ CO, 
Ka acid dă naștere la o clorură acidă CgH.CO.Cl, clorura de benzoil glicocolul avem acidul benzoilglicocolic sau hippuric 

     C$H5—CO—NH.CH,.COOH. 
Acesta se găseşte în urina cailor. Ferbână acidul Ripuric cu acid HCI are loc hidroliza, care conduce la desfacerea moleculei în CgH;—COonH şi NH3— CHa— CO0H. Se obţine astfe] acidum benzoicum ex urina. * Benzoaţii au întrebuințări în medicină, 
Acidul benzoic este cristalizat ; greu solubil în apă rece. Aldehida benzoică se găseşte în esența de migdale amare, unde re- zultă din hidroliza amigdalinei sub influenţa unui enzim, enulsina, din sâmburele de migdale amare. Odată cu aldehida benzoică se tor- mează HCN şi glucoză. 'Trecâna curent de vapori de apă, aldehida şi HCN sînt luaţi de vapoare. Condensarea aă aldehida sub formă de oloiu, iar în apă rămâne cea mai mare parte din HCN. Pătura apoasă formează apa de migdale amare, întrebuințată în medicină. Pătura oleioasă formată âin aldehida  benzoică şi HCN 1.5—4% constitue esența de migdale amare. 

Benzoatul de sodiu este întrebuințat la conservarea de iructe și de marmelade. 

"Acid salieilie. CEO Există cei trei isomeri 
orto, meta, para. Acidul ortoozifenil carbonic sau ortoozi- benzoic este acidul salicilic. Este greu solubil în apă. Prin încălzire puternică a unei cantități mici 0.5 gr. acid sali- cilic într'o prubetă se arată că se discompune în fenol (care rămâne în prubetă) şi CO,, care tulbură apa de var. Se prepară tecnic din CO, şi fenat de Na, prin încălzire în vas închis la 1300, Acidul este utilizat la conservarea „ alimentelor. Sub formă de salicilat de sodiu sau salicilat de metil se întrebuințează contra reumatismului articular. 

Se cunoaşte esterul acetic al acidului salicilic 

— OCOCH CH 3 irină $ 4—CooH Aspirină.



Salicilatul de fenil este medicamentul Salol 

—0H 
CH 

6 4_CO0CH, 

Fenolul, acidul salicilic etc. cu FeCl, dau colorare violetă, caracte- 

ristică caracterului fenolic. COOH 
   

  

Experienţă. — Se fierb 2 gr. aspirin cu 10 

cme. din o soluţie 10%/, NaOH. Saponiticarea 

dă salicilat de Na şi acetat de Sodiu. Se pre- 

cipită din această soluţie acid salicilic cu ceva 

sol. H,SO, dil. Acidul solid este dizolvit în apă 

ferbinte ; cu feCl, dă coloarea violetă. Licidul 

rezultat din filtrare încălzit cu alcool. şi HoSO, OH OH 

conc. dă mirosul caracteristic de acetat de etil. 

Acidul galie.— Este un acid /riozi- “OH 
benzoic. Se găseşte liber în ceaiul acid galic 

" chinezesc. Cristalizează în ace fine solubile în apă. 

Combinat cu dextrosa acidul galic formează corpul numit anin 

Acesta se găseşte în nucuşoare, cari crese pe îrun- 

zele unui arbore quercus infecloria, cână acestea sunt 

pişcate de o insectă eyneps gallae tincloriae. Există în 

natură numeroase corpuri 'cari sub acțiunea acizilor 

diluaţi sau a unor enzime sufăr hidroliză, punând 

în libertate glucoza şi alte corpuri. Asemenea corpuri 

se numesc giucoside. 

Experienţă. — Se fierb cu apă nucușoarele sfărâ- 

mate sau scoarță de stejar, ulm, castan ori brad fă- 

rămată. Soluţia dă cu Clorură ferică un precipitat fin 

divizat, colorat verde închis. In licoare este fanin. 

Im cantităţi mari -se extrage taninul tratând pul- 

bere de nuca galică (nucuşoare) cu eter, care conține 

apă şi alcool. Materiile se pun într'o alonjă fig. 50 

prevăzută la partea interioară cu un dop de lire de 

asbest. Licidul se scurge picătură cu picătură în fla- 

conul inferior unde formează 3 pături. Pătura in- 

ferioară sirupoasă conţine faninul. Este corp pulbe- 

Fig. 50 rulent astringent. EI precipită albumina și este pre- 

cipitat de dânsa. De aceia se adaogă lapte la ceai ; 

prin precipitarea taninului de către albumina din lapte, dispare şi 

gustul neplăcut al ceaiului, când a stat mai mult în apă ferbinte. 

Cu pielea formează o materie care nu putrezeşte. Cu FeCl, dă pre- 

cipitat negriu-verziu,  



Dacă îierbem tanin cu acizi diluaţi, el este hidrolisat şi discompus 
in glucosă şi acid galic; taninul este deci un glucosid. Soluţia de tanin 
expusă ia aer sufere fermentare galică, sub influenţa unor mucegaiuri, 
ca penicillium glaucum. Acestea secretează un enzim special tanasa, care 
transformă taninul în acid galic şi glucoză. Aceasta din urmă sufere 

- fermentarea aşa încât în soluţie rămâne numai acidul galic. în loc de 
fețmentarea tanică şi alcoolică, se poate fierbe pulbere de nucă galică cu 
aid H2S0, dil. După evaporare la uscare se extrage taninul cu alcool 

re ferbe. Acidul galic cristalizează. Incălzind acidul galic în auto- 
avă la 2000, pierde CO, şi trece în pyrogalol, 

Intrebuinţări industriale. 

Lectură. Tăbăcirea (dubirea) pieilor. — Pieile animale umede pu- 
trezesc uşor. Dacă le uscăm, ele se întărese şi devin sfărmicioase. Pentru 
a le feri de putrezire şi a le pune în stare să rămână elastice şi rezis- 
tente, sunt preparate prin tratare cu anumite substanţe. Această prepa- 
rare constitue tăbăciera pieilor sau dubirea lor. Substanţa care serveşte 
la tăbăcit este taninul. Din cele trei pături, cari se găsesc suprapuse 
în piele numai cea din mijloc este potiivită pentru tăbăcire. De aceia 
se îndepărtează în prealabil celelalte două. Pentru tăbăcire se între- 
buinţează taninul din scoarța arborilor, în special stejar. Pieile cu- 
răţite de păr şi de păturile aderente inutile, se așează în gropi al- 
ternativ cu pulbere de coajă de stejar. Se udă şi se lasă mai mult timp 
expuse astfel la acţiunea taninului. După grosimea pielei dubirea poate 
dura 1%4—2 ani. Se poate reduce durata, tratând pieile cu extrase de 
tanin din lemn de Quebracho, plantă străină. In acest caz în câteva 
săptămâni operaţia este terminată, Durata se scurtează și mai mult 
prin curenţi electrici. 

Se poate tace tăbăcirea şi cu bicromat de potasiu. Se obţine o piele 
bună și rezistentă la umezeală. După 8—10 zile de tratament, porii 
pieilor sunt complect tăbăciţi. Se astupă apoi porii cu parafină. Tă- 
băcitul ţine în total 20—25 de zile. La tratamentele de mai sus se supun 
pieile de oae, capre, vițel. Prin tratament cu tanin se obţin pieile numite 
iuți, marochin. Pentru pregătirea lor se mai făceau şi tratamente su- 
plimentare. Pielea. întrebuințată la legatul cărţilor (franţuzeşte i se 
spune chagrin) este piele de cal ori magar şi este sl 
mentul este pregătit fără tăbăcire. 

Pielea fină pentru mănuși este tăbăcită cu alun (piele de Suedia), 

ab tăbăcită, Perga- 

Cerneala 

Experienţe. — 1. O soluţie 2%, de tanin dă cu sol. sulfat feros o coloare 
slabă, care se închide din ce în ce, când licidul vine în contact cu aerul.
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Din contra soluţia de tanin cu sol. Fe Cl, dă imediat un precipitat 

negru, in divizat. Dacă în ambele experiențe s'a adăogat la soluția de 

lanin, în prealabil, ceva HCI, nu au loc schimbări vizibile la tratarea 

cu soluţiile feroasă și ferică. 

2, Se împrăşiie pe hârtie soluția de tanin, care conține puțin acid clor- 

hidric şi sarea feroasă ; de data asta se obține coloare închisă, care în- 

celul cu încetul devine şi mai închisă. Tralând cu NHg gazos părțile 

udate, coloarea devine imediat neagră. 

Se vede deci că a) ianinul (ori acidul galic) cu sarea îeroasă nu 

reacţionează ; cu sarea ferică dă precipitat negru, solubil în HCI. Dacă 

scriu pe hârtie cu soluţia care are tanin, sare feroasă şi puţin HCI, 

acidul este neutralizat de oxizii din hârtie (41203), iar taninul 

poate reacţiona acum cu sarea ferică formată din cea feroasă prin oxi- 

dare în aer. Neutralizând HCl cu NHg gazos, reacţia are loc mai re- 

pede. Ca scrisul să apară pe hâriie, se adaogă şi un colorant, (indigo). 

Fără colorant trăsăturile ar fi palide. Cu indigo ele sunt la început ai- 

băstrii apoi se închid până ce ajung la negru. Adăogire de gumă ara- 

bică favorizează curgerea uniformă din peniță pe hârtie. Cerneala se 

prepară fie cu acid galic, fie cu tanin. 

Iată o reţetă pentru prepararea cernelei din nuca salică. Se lasă 

să se facă intusiune din 1 ISgr. pulbere de nucă galică în 14 litr. de 

apă ; se filtrează ; la licidul clar se adaogă mai întâi 500 gr. gumă ara 

bică, apoi o soluţie de sulfat feros (500 gr. sulfat feros în două litruzi 

de apă). Se agită amesticul cu aer până ce ia o frumoasă coloare neagră. 

Alte ori se mai adaogă indigo şi ceva acid sulturic (foarte puţin; 

altfel ei atacă peniţile metalice). 

E. Derivați nitrici. 

Experienţă. — Intr'un pahar se pun 10 cmc, HSOA conc. şi 10 cm 

HNO, conc. (dens. 1,4)/ se lasă să se răcească la temperatura camerei. 

Se lasă să curgă în acest amestic benzol în picături, agitând necontenit. 

"Licidul este apoi încălzit 10 minute pe bae mariană, la 70%—8090; apoi 

este vărsat în apă rece. La fund se separă un licid oleios, cu miros de 

migdale amare. 

- Se poate face experiența şi înir'o prubelă, cu 2 cme. H3SO, conc., 

2 cmc. HNOg conc. și un cmc. de benzol, turnat în picături în amesticul 

de acizi. După ce încălzim 5 minute vărsăm licidul în apă rece. 

Sub influenţa acidului sulfuric, are loc următoarea 

reacţie între HNO, și Benzol 

CH, + HO.NO, =H20 +CH.NO, Nitrobenzol.
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Se obţine un derivat nitric, Nitrobenzolul. Amesticul 
de H.,S0, și HNO, concentrați se numește amestic nitric 
şi operarea niirare. În seria grasă atacul hidrocarburilor 
cu HNO,, nu conducea, în genere, la un derivat nitric. 

Nitrobenzolul este licid gălbui otrăvitor ; ferbe la 2110. 

OH 

NOz NO2 

NO2 
"trinitrofenol 

Este preparat în tecnică în can- 
tităţi mari. Are miros de migdale 

amare. Cu dânsul se prepară esența 

de Mirbane întrebuințată în par- 
fumerie. 

Intre alţi derivați nitrici importanţi, cităm : 

1. Zrinitrofenol (acid picric). 

In cantitate mică se obţine uşor punând 

întrun balonaş 2 gr. fenol, la cari se adaogă 

15 cme. HNOg (dens. 1,3), sub agitare 

continuă (sub nișă). La urmă se încălzește - 
la îerbere. Prin răcire se separă cristali aciculari galbeni de acid picric. 

Încălzind acid picric uscat, el se aprinde şi arde cu flacără tume- 
gândă. 

Cristalii de acid picric sunt otrăvitori, au gust amar ;"sunt solubili 
în apă. Fibrele animale se colorează în galben când sunt puse în so- 
lujii de acid picric. De aceia el este în- 
trebuinţat ca colorant. Acidul picric este 
explosibil. A fost întrebuințat la umplerea - 
granatelor. Acum se întrebuinţează mult în 
acest scop alt derivat nitric, trinitrotoluenul, 
numit şi frotil. 

Experienţe. — Intr'o prubetă se scutură 
o picătură de nitrobenzol cu 3—4 cmc. apă; 
se adaogă câteva bucățele de Zine şi apoi 
HCl cone. In timpul reacției licidul se în- 
călzeşte tare. Ca să nu fiarbă este răciț 
cu apă. Când mirosul de nitrobenzol a dis- 
părut, se adaogă sol. conc, NaOH, până la 

CH 

NO2 NO2 

NOa2 
trotil 

reacţie puternic alcalină. La început se separă Zn(0H), care 'se dizolvă a în exces de NaOH. In acelaș timp se separă sub formă de picături mici 
un licid cu miros caracteristic ; acesta este anilina 

CH. NH. 
Dacă ferbem puternic soluţia şi ţinem la gura prubetei o bucată
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de hârtie înmueată în HCL, se constată că hârtia (preparată din lemn, 

hârtia de jurnal) se îngălbenește. 

A avut loc reacţia 

CH. NOz+-3H2 = Cp H;NH3-+- 2H,0 

care conduce la anilină. Este o reducere a nitrobenzolului. 

Anilina este licid incolor, care se colorează în aer şi la 

lumină în negru; este otrăvitoare; are miros caracte- 

ristic. In apă se dizolvă puţin. Scuturând într'o pru- 

betă câteva picături de anilină cu apă se constată că 

apa mare reacţie alcalină. 

Experienţă. — Inir'o prubetă se adaogă puțin HCl conc. peste câteva 

picături de anilină. Se obţine o masă solidă, albă, de colrhidrat de ani- 

lină, CgH.NHa.HCI. Substanța albă este solubilă în apă. Adăogând la 

soluție KOH, anilina se separă sub formă de picături oleioase. 

Cu acizii anilina formează săruri. 

In tecnică se prepară reducând nitrobenzolul cu fe 

şi HCL. Din ea se fabrică coloranţi. 

Experienţă. — Intr'un balon se pun 19 cmc. H2SO, conc.; se adaopă 

puțin câte puţin, scuturând necontenil 5 gr. anilină. Se încălzește ames- 

ticul pe bae de năsip la 2000, până ce o probă din el diluată cu apă, 

nu mai separă anilină, acum adăogăm sol. NaOH. După răcire licidul 

se toarnă în apă ; se separă cristali cari după filtrare sunt recristalizați 

' din apă, Soluţia lor în apă are reacție acidă. Prin neutralizarea cu NaOH 

avem sarea de Sodiu a acidului format. Acesta se numește acid. sul-. 

fanilic. 

În dizolvirea anilinei în acid sulfuric, mclecula s'a sulfonai. 

NH2-CgHg-+ HO.S030H = HO + NH3.CgH,-SOp011. 
anilina acid sulfanilic 

Substanţa este şi amină şi acid sulfonic, având grupele NH2 şi SO,0H 

fixate direct la atomi de Carbon. Grupele NH, şi SOOH sunt în poziţia 

para. A rezultat acid sul/anilic. : 

- Detaliile acestea sunt necesare la înţelegerea experiențelor din ca- 

pitolul următor,
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XIX. COLORANȚI ORGANICI. 

A. Coloranţi naturali. 

Lectură. Istorie. — Până pe la mijlocul sec. al.19-Jea se colorau şto- 
îele, firele şi fibrele numai cu coloranţi vegetali ori animali. Aşa dintr'o 
scoică de forma unui şurub se extrăgea în antichitate o coloare roșă 
numită purpură, foarte apreciată. 

Din cochenille, Coceus Cacti, insecte hemiptere originare din Maxic 
unde cresc pe o plantă Cactus Nopal se extrăgea un roș-carmin. 
Insecte asemănătoare cresc pe un ştejar în regiunea mediteraniană. 
Arabii numeau colorantul Kirmiz (rom. cîrmiz, franc. Kermes). Bar- 
batul are aripi, femeia este lată ca o molie. Se ucide femeia cu apă 
fierbinte şi se usucă la soare. Din ea se extrage carminul (cîrmiz). 
Dizolvând 6,2 gr. roş-carmin în 15 gr. amoniac, adoăgând. sumă ara- 
bică şi 50 gr. apă se obţine cerneală roşă. Cu carmin se colorează bom- 
boanele, se fac farduri. 

Din vegetaule. — Indigo se extrage din Indigo tinctoria, Isatis tinc” 
toria, din Polygonum linctorium. In sucul planței este un glucosid: 
numit indican, combinaţie de zahar cu albastru de indigo. Prin fer- 
mentare zaharul este distrus. îm acest scop plantele înflorite sunt 
puse în apă lăsate la fermentare şi apoi expuse ]a aer. Se strânge corpul 
albastru format ; acesta este trecut sub formă de bucăţi şi dat în co- 
merţ sub numele de indigo. 

Experienţă. — Intrun balon se pun 3 părți pulbere fină de indigo, 
6 părți var stins proaspăt, 4 părți sulfat feros, 400 părţi apă. Se astupă 
balonul şi se lasă să stea 24 de oare, scuturând des conţinutul, pîn ce 
coloarea albastră dispare. Lăsând să stee se formează un depozit, iar 
deasupra avem o licoare limpede, gălbie, în care este indigoul. Licidul 
este pus într'o cuvă. In el introducem fire ori ţăsături de bumbac, in, 
lână şi le ţinem 15 minute, consialăm că lăsându-le la aer ele se colo: 
rează în albastru frumos sub acțiunea oxigenului din aer. 

2. Din surcele de lemn de Campeche, bacan, (Haematoxylon campe- 
chianum, Mexic) se obţine un colorant care servește la colorarea lânei în 
negru. Fibrele nu se colorează direct, ci prin intermediarul mordanţilor 
Extractul din lemn de Campeche cu sulfat feros Gă o frumoasă cer- 
neală neagră. 

3. Lacmus ori turnesol. Se obţine din lichenii Rocella tinctoria, origi- 
nari din insulele Canare ; acum sunt răspândiţi şi în alte ţări. Coloarea 
este roşă în mediu acid şi albastră în mediu alcalin.
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toloranţi în roşu. 

4. Alizarina. Extrasă din garanță, Rubia tincioria. Planta creştea 

salbatică în Caucas şi Asia. Din vremea lui Carol cel mare fu cultivată 

şi în Europa. Coloarea obţinută din ea este roşie. După ce s'a fabricat 

artificial, cultura garanţei a dat îndărăt. , 

5. Brasilina, colorant în roşu ; extras din arborele Fernambuk, Caes- 

alpina echinata, din Brasilia. 

6. Colori galbene. Din Resada luteola, Serratula tinctoria, Genista 

tinctoria, Sarothamus vulgaris, (Safran) Crocus nativa, Daucus carota, 

Gentiana lutea. 

O coloare galbenă se scoate din Curcuma longa, care creşte prin India. 

Din ea se face hârtia de Curcuma, reactiv pentru acid boric. 

Colorile frumoase aşa de variate ale ilorilor nu sunt cunoscute, precum 

nu cunoaștem nici condiţiile de variare de nuanţă ale lor. Ele sunt în 

cantităţi mici şi puţin stabile ; de aceia mau putut îi extrase. Tot așa 

nu cunoaştem nici coloranţii din fructe. In asimilarea plantelor joacă 

rol hotărâtor clorofilul, din părţile verzi ale plantelor, împreună cu lu- 

mina. Plantele fără clorotil nu asimilează. 

Despre coloranţi artificiali ne vom ocupa mai în urmă. Puţini din 

ei sunt minerali. Enorma majoritate sunt organici. 

A. Gorovei, Meşteşugul boitului cu burueni. 

T. Pamţile şi M. Lupescu, Vol. XIV, Colecţia Academiei române, 

Cromatica română, vol. intitulat „Din viața poporului român”. 

B. Vopsitoria. 

1. Pregătirea materialului. — Este nevoe de curăţit materialul, ani- 

mal sau vegetal, îndepărtând de pe dânsul colorile, grăsimele, răşinile 

etc.; astăzi operaţia se face aproape exclusiv prin tratare cu lapte de 

var şi NaOH, şi spalăre suficientă. Fibrele animale sunt apoi decalo- 

rate cu SO, apă oxigenată etc. iar cele vegetale cu soluţie de clorură 

"de var, care este îndepărtată prin spălare şi centrifugare. 

2. Colorarea. — La baza colorărei sunt două procedee: 

a) Un proces mecanic, Se produce în interiorul fibrelor corpul care 

trebue so coloreze. In felul acesta se depun coloranţii de Cromat de 

Plumb, albastru de Prusia, etc. 

Experienţe. — 1. Colorare în galben cu cromat de Plumb. Se pune 

pânza de bumbac într'o soluţie 5% de acetat de Plumb ferbinie şi se ţine 

5—10 minute; pânza este apoi trecută repede prin apă de var şi apoi 

este ţinulă 5—10 minute în soluţie de bicromal de K, în timpul când 

soluția fierbe. Se prinde de pânză coloarea galbenă de CrO,Pb.
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2. Se pun fire de bumbac în solujie de alun jeric, apoi se store şi se 
pun în soluție de ferocianură de K. Coloarea albastră este stabilă, nu 
se duce prin fierbere. Se formează albastru de Prusia. 

3. Colorarea lînei cu Cr30;K2 şi anilină. Se dizolvă 1 parte H2S0O, cone. 
şi 2—3 părţi Cr0,Kp în 250 cmc. apă, firele de lână se pun în so- 
luţie; se adaogă câteva picături de anilină şi se colorează, încălzind la 
fierbere, 

b) Procese chimice. Cele mai deseori se produce o combinaţie inso- 
lubilă a colorantului cu unele părți constitutive din fibră. Aceasta 
extrage din soluţia sa colorantul ; concentrarea acestuia scade. Natura 
procesului este încă discutată. 

Mordanţi. Fibrele supuse colorărei presintă diferite proprietăţi, față 
de colorant. Fibrele animale fixază direct colorantul. Celulosa din 
fibrele vegetale se colorează cele mai de multe ori numai după o pre- 
sătire prealabilă : tratare cu oxidanţi, vapori ori mordanţi ; aceşti din 
urmă se depun pe fibră și numai prin intermediarul lor se fixază co- 
lorantul. In vopsitoria românească tratarea cu mordant se numea îm- 
pielrire. | 

Experienţă. — Se pune pânza de bumbac în soluție de Tanin 1% 
rece, apoi prin sol. 1% de emetic stibic (tartrat de K şi stibil SbO). 
Pânza este pusă apoi în soluție diluată de tucsină la 500-600. Coloarea 
Toşă este joarle stabilă, ea nu se spală nici prin apă care fierbe. Taninul, 
emelicul constituesc în acest caz mordanţii. Dacă încercăm vopsirea fără 
mordani, se obține o colorare care dispare prin spălare. 

Lâna se colorează direct, fără mordant. 
Stabilitatea  coloarei atârnă nu numai de fibră, ci și de colorant, . 
Coloranţii cari se prind direct de fibre (indigo, fucsina). se numesc 

substantivi. Coloranţii cari se prind numai prin intermediarul mordan- 
ților se numesc adiectivi. Colorile în cazul al doilea sunt stabile. Mor- 
dantul poate modițica coloarea. 

Experienţă. — Cu un penson lat se fac pe o pânză, câte o trăsătură 
lată (bandă) din următoarele soluții : o sare de [er, alta de sare de 
Crom, alla de sare de Aluminiu, alta sare de Stanin. Se usucă totul. 
Se udă pânza şi se trece apoi prin bae fierbinte de alizarină. Aspectul 
diferit al! colorilor, arată ințluența mordantului. 

" In cele de mai înainte am arătat că servesc ca mordanţi : tanin, 
emetic Stibic, săruri de Fer, AL Sn. 

In expunerile precedente am trecut pânza ori stofa prin soluţii pentru 
a o colora. Uneori colorantul se depunea direct pe fibre ; vom vedea 
însă că alteori substanța din soluţie (care însă nu-i colorant) se de- 
pune pe fibre și apoi pe aceastea sufere transformarea în colorant. 

In ambele cazuri trecem stola, pânza, aţa ori fibrele printr'o bae 
licidă. Prin bae se trece şi pânza cu mordant,
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In procedeul de aplicare a colorantului, prin apasare, procedeu de 

imprimare, se prepară întăi o pastă din colorant, cleiu de amidon ori 

gumă. Acest licid cleios este luat de cilindri de Cupru cari îl depun 

pe suprafaţa altor cilindri de Cupru, pe cari sunt gravate diferite de- 

semnuri. Adânciturile din gravuri se umplu cu colorant şi cilindrul 

gravat prin apăsare îl imprimă pe pânză. Alte ori se imprimă pe pânză 

numai mordantul, cu ajutorul acestor cilindri; pânza este trecută 

apoi prin baea de colorant. Alte ori cilindrii imprimă amestecul de 

mordant şi colorant şi pânza este trecută apoi prin bae de vapori. 

Experienţă de imprimare de eolori. — Cu pulbere de 
acetat de plumb şi gumă arabică şi prin adăogare de 

puţină apă se face o pastă groasă,cu care facem semne 
pe o pânză de bumbac cu ajutorul şabloanelor, cari ser- 

vesc la însemnatul lenjurilor. Se colorează pânza în so- 
luţie ferbinte 5%, Crz0,K, timp de 5—10 minute. 

Pentru a avea figuri albastre imprimate pe pânză, 

se utilizează o pastă formată din sulfat feric şi gumă; 
Se trece apoi pânza cu figuri prin Ferociânură de K. 

C. Coloranţi organici artiţiciali. 

__ Inainte de războiul mondial se cunoşteau vr'o 11000 

de tipuri în fabricele din Germania. Ni mărginim să 

arătăm numai câteva grupe de coloranţi. 

1) Coloranţi azoici. 

Experienţă. — Se suspendă 2 gr. de pulbere de acid sulfanilic în 20 cmc. 

de apă şi se adaogă patru picături de acid clorhidric conc. Se lasă să 

curgă în licid o soluţie de azotit de Sodiu (1 gr. azotit în 10 cmc. apă); 

în tot timpul se agită şi se răceşte licidul. Se lasă amesticul să stee 10 

minute, după care se adaogă succesiv 2 gr. de dimetilanilină (agitând 

necontenit) dizolvită în puţin acid acelic, căruia i s'a adăogat o picătură 

de acid clorhidric. Se obține o masă groasă colorată violet. Cu aceasta 

- facem următoarele încercări : 

a) Cu .o porțiune de colorant facem o soluţie diluată ; cu această so- 

liţie ferbinte se 'colorează lâna şi mătasea (fibre animale) în galben auriu. 

b) Dacă neutralizăm o parte din masa groasă cu NaOH, se obține 

sarea de Na a colorantului; ea este colorată în galben. Cu acizii se co- 

lorează în roșu.



156 

In experienţă de mai sus au avut loc următoarele 
reacţii chimice. 

Din acid și azotit de Sodiu a rezultat acid azotos, care a transformat 

acidul sulfanilic într'o combinaţie diazoică 

cu S020H 1.S0.0H 
sHi_N, “FON:OH-+HCI= CH 2 ca +2H20 

Combinația cari are grupa —N=N-— legată la Clor face parte din 

grupul combinațiilor diazoice. In cazul de mai sus a avut loc o dia- 

zotare. Avem Clorură a acidului diazo-sulfanilic. O combinaţie diazoică 

simplă o obţinem din anilină cu NaNO, şi HCl 

CgH3.NHo+ ON.ONa+ HCl ——> CgHg.N=N.CL-+ CINa + 3H3O0 

Clorura de diazobenzol. 

Combinația diazoică a acidului sulfanilic a reacționat apoi cu dime- 

tilanilina CgH3.N(CHa) 

în modul următor 

  

„S00H c_p. —S020H 
Cot, N poy't E-Go N(CHg)z———>CoHa —N=N = CgHgN(CHz), 

| Heliantin 

Se obţine compusul care are grupa — N=N = legată la două nuclee 

benzenice substituate. Compuşii de forma aceasta 

<> N=N <> 

se numesc azoici. A rezultat astfel compusul azoie numit Helianthin. 
Sarea de Sodiu a heliantinei este galbănă şi se numeşte metilorange 
Soluţia de Metilorange este colorată în roş de cătră acizi. Ea serveşte 
ca indicator pentru acizi şi baze. 

Se pot obținea numeroşi compuşi azoici prin diazotare prealabilă ; 
întrebuințând numeroase combinaţii. In felul acesta se cunosc peste 
2000 de coloranţi azoici, cari pot fi întrebuinţaţi. 

2) Coloranţi din grupa acidului îtalie. 

—CO0o 
4_ Coon: cele două 

grupe COOH sunt în poziţia orto, cea mai apropiată. De aceia se for- 
mează o anhidridă [ialică 

Lectură. — Acidul ftalic are structura C GE 

—COx 
CHA 4—c0/9
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Experienţe.—a) Se încălzeşte câte 1 gr. de anhidridă [italică şi fenol 
cu ceva ZnCl, ori 3 picături HgSOA conc, într'o prubetă. După răcire 
substanța se soldifică. Ea dă cu alcalinele coloare roşie intensă. S'a 
produs fenolftaleina. 

b) Se freacă într'o mică piuliţă de porțelan 1 gr. Rezorcină, 1 gr. an- 
hidridă ftalică şi o bucăţică de ZnCl, cât un bob de mazăre; amesticul 
este topit înir'o prubetă şi licidul -roş obținul se varsă înt”o capsulă în 
care se găseşte KOH diluat. Când turnăm din soluţia aceasta porțiuni 
in apă multă, se obțin paturi cari dau o splendidă fluorescenţă verzie. 
In soluție avem fluoresceină. ” 

c) Fluoresceina udată cu alcool se colorează în Toş, prin adăvgâre 
de picături de brom. Rezultă un colorant numit Eosină. 

d) Se poate colora uşor lâna în soluţii de fluoresceină ori de eosină, 
In experienţa a) s'a produs fenolftaleina prin reacţia chimică urmă- 

toare. : 

CsH4.0H 

CO c Z | HC.H = CsHs.0H 
Ceha So + co —> H+ e Ni N 

ep et 6 o 

CO 

fenolftaleina 

Formula empirică a fenolftaleinei este Co9Ha404. Formula empirică 
a Fluoresceinei este CaoHg0g+H20 ; structurele lor ar fi 

C6Hs — (0 CeHa— CA 

L/ | o 
. c—0 I_ 

Ă Y D) ” NL ” 
0 OH 0 

fenolftaleina îluoresceina 

Prin tratare cu Br se substitue 4H prin 4Br şi sarea de K, de îor- 

mula CayH60BraKa este Fosina, colorant roş splendid. Eosina este 

deseori întrebuințată la tacerea cernelei roşie,
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3. Alizarina 

Este un dioziantrachinon 

Este colorantul din garanță, care era mult cultivată în Asia, în 

Germania şi mai ales în sudul Franţei: Structura colorantului îu 

fixată în 1868 de Graebe şi Liebermann. Sinteza ei a urmat imediat. 

Este colorant adjectiv. 

Experienţă. — Se fierbe pânză de bumbac cu soluţie de acetat de 

Aluminiu ( mordant) ; acesta se discompune în acid acetic şi Al (OH) 

care se depune pe fibre. 

Baia de alizarină se prepară, suspendând 2 gr. alizarină în 100 eme. 

CO. On 

OH 

CO 
alizariva 

apă şi adăogând sol. NaOH, pîn ce colorantul s'a dizolvit, dând un 

licid albastru-violet. Se adaogă acid acetic până ce licoarea este slab 

acidă şi se fierbe pânza (cu mordant pe dânsa) până ce se colorează 

în roşu, 

4. Indigo, — Se găseşte în comerţ sub formă de pulbere ori de bu- 

căţi cubice rezultate din alipirea granulelor de pulbere. Indigoul este 

însolubil în apă, acizi şi alcaline. Pentru a-l întrebuința la coloare, îl 
trecem întâi în alb de indigo solubil, prin reducere cu pulbere de Zinc 
în presenţa alcalinelor. Prin baia asttel preparată, numită cuvă cu indigo, 
trecem pânza, pe care o tragem pe cilindri ; când pânza trece prin aer, 
albul de indigo este oxidat și transformat în indigo albastru, Colorantul 

se formează acum pe fibră. . 

Experienţă. — Se pune înir'o prubetă pulbere de indigo, cât « se poate 
lua pe un vârf de cujii; se adaogă tot atâla var stîns, pulbere de Zinc 
şi 10 cme. apa. Licidul galben-brun este filirat. EL are albul de indigo 
şi constitue cuva. 

O parte din licid se scutură cu aer: se precipită indigo. 
In altă parte de licid se pun fire de lână, ori pânză de tumbac 

aceslea după câtva iimp sunt scoase şi lăsate la aer: ele se colorează 
cu încelul albastru. Când am descris indigoul natural, am făcut experienţa
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reducând indigoul în alb de indigo, prin var şi Sulfat feros. Reducerea 
indigoului insolubil în alb de indigo solubil se poate face și cu hidro- 
suifit de Sodiu, hiposulțit de Zinc. 

Lectură. — Imprimarea indigoului direct pe pânză, se face, prepa- 
rând un licid din gumă, apă, CGO„Na,, giucosă şi acid ortophenil pro- 
piolic nitrat și imprimând amesticul eleios pe pânză. Expunână apoi 
timp de 2 minute pânza la acţiunea vaporilor de apă de 1000, de.- 
semnul apare în albastru. 

co | 
cu cu A Su, 

IPS" 
alb de me 

a SN 
NL ON 

Indigo. 

Se prepară mari cantităţi de Indigo din nattalină, Aceasta prin 
oxidare dă acid ftalic orto, din care se prepară anhidrida ftalică, 

AN i COQH 

cH' 

| oxidare > 

CH COOH 

Naftalină acid îtalie 

NH 

CsHs 

  

anhidrida îtalică. 

| co e Cu NH3 anhidrida ftalică CHIC co 0 este trecută în fialimidă 

Prin oxidare cu hipobromit de K trece în antranilat de K 

CO COOK 

Cs ha NH ae 

N pa NHa 
CO 

îtalimidă antranilat de K. 

Incălzind acesta cu glicerină şi exces de KOIH la aer se obţine indigo.
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Reacţiile complicate le putem reda în felul următor : 1) din glicerigu 
prin încălzire rezultă, sub eliminare de apă, acroleină 

CH.CH-— CH, | 
ij — CH,=CH.CHO 
OH OH OH | acroleină. 

Prin oxidare în aer acroleina trece în altă aldehidă CH = C.CHO 
Aceasta în prezența KOH dă tormiat 

CH = C.CHO+KOH ——> CH=CH+HCOOK 

acetilen  formiat 

Antranilatul cu formiat şi oxigen trece în alt corp 

Cota 09 + H00ok+0= Cori 090 Ho 
6 ÎNNHp “+ + 6 ÎNNHCOOK 2 

Incălzire cu KOH dă 

! „OH 

„COOK CN 
—- CORK + CH CH $ ANNHCH,COOK Pedala Cola A 

NH 

indoxil 

Prin alt procedeu se obţine sarea de mai sus: | 

CH COOK cc COOH=CH 600 6 4/NH, 2 6 ÎANNHCOOH+HCI 
Indoxilul în soluţie alcalină este oxidat de aer în indigo 

NH NH . NH NH 
PIN / N 7 Ne CL CH CH-+ HC CgH4,+-20 —> CH CH 64 / a 76 8 AN „= CI / 6 

C CO CO 
OH o Ă Indigo. 

5. Coloranţi din titenilmetan sau Coloranţi din gudron, (Colori de 
anilină). 

Introducând în CH, trei grupe fenil CH, se obţine corpul 

CgH 

CeH—CH irifenilmetan. 7 € 

CeH3 

Derivatul cu OH numit trifenil carbinol are structura 

CeH3 

CgH—C. OH 

CH
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Oxidind amestecuri de anilină (2 mol) şi tolnidină (1 mol) se obţin 

derivați cu NH, ai trifenil-metanului, anume baza triamidotrifenil metan 

carbinol numit pararosanilină 

CH, HC_H NE CgHaNH2 

| + tacea Nae + 30 2120 + Ci CeHaNHa 

Ce. NHa 64 a. Di 

toluidină | „OH 

pararosanilină incoloră 

Cu acizii baza dă săruri colorate în roş. Aşa cu HCl avem: 

CgHNHa 
CIC—CgH4NH3. 

CgH,NH2 

Alcalinele pun baza în libertate. Reducere cu pulbere de Zn şi HCl 

trece baza în paraleucanilin 

Cg HI: NHa | 

HC—CgH, NHa - 

NOgHg NHg 

Aceasta prin oxidare trece în pararosanilină. 

Dacă se oxidează un amestic de anilină, ortotoluidină. și paratolui- 

dină luate câte o mol. gr. se obține baza cu OH 

—_ACHa Ja 
CeH3SNH, 

HO.C—C6H4NH2  Rosanilina 
Ce H4NHa incoloră 

Ca oxidant se întrebuința mai înainte AspOg, acum nilrobenzol. 

/CHa 

CsH3NH, 
Combinația HC—CgH4,NHo este leucanilina. 

CgH,NH, ” 

Clorhidratul format din o mol. de rosanilină şi una de HCI se nu- 

meşte fucsina, corp solid, format din cristali strălucitori, verzii. In 

apă se dizolve dînd coloare roşie. Prin introducere de grupe metilice 

se obţin alţi numeroşi coloranţi. 

Experienţe. — 1) Inir'o prubetă uscată se încă 

(cam teme.) de anilină comercială (care conţine şi tol 

Izesc câteva picături 

uidină), cu 0.5 gr. 

P. Bogdan. — Chimia cl. VI. Ed.1|. — 3. 
HN



sublimat corosiv HgCl,, la flacără mică, Clorura mercurică dă clor, care oxidează amesticul. Se toarnă licidul în apă slab acidulată cu HCI. Se obţine soluţie intensiv TOşă de fucsină. 
a) O parte din soluție este tratată cu HC] conc. Licidul își schimbă coloarea în galben, căci acum avem sarea de Rosanilină cu 3HCI, Tur- nînd din nou soluţia, în apă reapare coloarea roşie, 
In soluția cu HCl conc. s'au format 

/CeHa.NHA.HCI . 
CIC—CH,NH, HG 

CeH,NHA.HCI 
din pararosanilină și 

1CHa 
CH .HCI 6 3NCHp 

CIC —CeHa-NHA.HCI cu rosanilina, 

CgH4.NH.HCI 
b) O altă parte din soluţia de fuxină este tratată cu NH3 ori KOH în exces. Bazele, pararosanilină şi rosanilină, sunt puse în libertate. Soluţia devine încoloră, căci bazele sunt incolore. 
In această soluţie avem clorhidraţii 

. /CHa 
CH, NH, Cea, CIO Cap, şi CIC—CHANH, 
CoN-NHa CgHANH, 

c) O a treia porțiune a soluţiei de fucsină este redusă la rece cu pulbere de Zinc şi KCI. Rezultă bazele paraleucanilină şi leucanilină, combinate cu câte trei molecule de HCI, formând săruri incolore 

- rr /CHs CH NHHa | CoHas pp, "HCL HCCHNH>HO şi HCO—C$HANH,.HCI N CH, NH,.HCI CE NH,NCI 

2. Soluţiile de fucsină în alcooi diluat ori apă pot servi la colorare de lână ori mătase, prin încălzire. 
3. Fire de lână imbibate cu săruri de anilină puse în soluţii ferbinţi de bicromat de K acidulate se colorează în negru-verde. Luctură. D. Istorie. — Din cele mai vechi timpuri oamenii au uti- "lizat coloranţi pentru a-și face haine frumoase, sau la colorarea de vase de argilă ori a locuinţelor, templelor. Corpurile cu cari colorau erau ori de origină minerală ori vegetală. Chinejii, Indienii, Egiptenii cunoşteau
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arta de a colora ţăsăturile. In India se imprimau colori cu forme de 

lemn, De cătră Fenicieni se obținea coloarea purpură din scoici; pro- 

cedeul fu utilisat şi de Romani. În timpul romanilor se colora roş cu 

cîrmiz, purpuriu (violet-roșz) cu purpura din scoici, negru cu nucu- 

şoare, brun cu coaje de nuc, roş cu garanţă, galben cu colorantul din 

genista tinctoria (tranţ, genet). După discoperirea Americei s'au introdus 

o mulţime de alţi coloranţi) extraşi din cochenille, fragmente de di- 

ferite lemne, (lemnişoare). Către sfârşitul sec. 15 oamenii au început 

extragerea de indigo şi de alizarină (din garanţă); s'a început şi cul- 

tivarea în Europa a garanţei, adusă din Asia. Prin 1700 se discopere 

albastru de Prusia în Berlin; este prima coloare artificială. 

Pe la sfârşitul veacului al 18-lea în urma plantărilor în mare a bum- 

bacului în America, acesta este importat în Europa în mari cantităţi 

şi din America, pe când mai înainte el era adus mai mult din India. 

O dată cu aceste schimbări se întemeiază filaturile de bumbac, întâi 

în Anglia, apoi în Franţa. O dată cu această dezvoltare a industriei 

bumbacului, ia o mare dezvoltare şi imprimarea de colori pe pânze. 

de bumbac (pânzele acestea colorate constituiau citul). 

„Pe la mijlocul sec. 19 se discopăr coloranţii artificiali, fabricaţi din 

productele obţinute din gudron. Prin 1845 August Wilhelm Hofmann 

(trăia pe atunci în Anglia) discopere Benzolul în gudron şi studiază mai 

bine anilină. Pe atunci distilarea huilei se făcea în Anglia pe o scară 

întinsă, pentru obținerea de gaz de luminat şi de Coks. Industria colo- 

rantilor din gudron s'a dezvoltat întâi natural în Anglia. Discoperirea 

de coloranţi artificiali urmează apoi cu o repegiune uimitoare: 1856 

fu discoperită Mauveina (dela tranţ. mauve) de către Perkin asistentul 

lui Hofmann; în 1859 Verguin prepară în 1859 în Lyon fucsina, In 

1869 Graebe şi Liebermann (Berlin) sintetizează alizarina şi Adolf von 

Bayer (elev de-a lui Kekule) sintetiză indigoul (1887). 

Cătră sfârşitul sec. 19 în Germania se dezvoltă o industrie a colo- 

ranţilor artificiali, aşa cum lumea nu ş'a închipuit-o, prin colaborarea 

dintre laborator şi technică. O dată cu aceasta are loc şi o mare dez- 

voltare a fabricărei de producte chimice în aceiaşi ţară. 

Prima consecinţă a fost, că coloranţii industriali au înlocuit în mare 

măsură pe cei naturali. Cultivarea garanței încetează. Coloranţii arti- 

ficiali sunt mult mai eftini. Pe când în 1895 o tonă de indigo costa 

12.000 Mărci, preţul scăzu în 1905 la 6000: Mărci, preţul productului 

artificial. Pe când India exporta în 1895 indigo pentru 70 milioane 

Mărci, în 1905 exporta numai pentru 8 milioane. Importul de indigo 

în Germania era în 1896 de 20,7 milioane mărci, se constată că în 

1913 ţara aceasta exporta indigo pentru 53 milioane. În momentul 

de faţă Germania exportă indigo pentru circa 80 “milioane de Renten-



104 

mark. Fabricarea de .coloranţi artificiali cere fabrici bine instalate şi 

întreţinute. Costul de producere este deci foarte ridicat. Pentru o fa- 

brică de indigou s'au cheltuit 18 milioane Mărci. Numai fabrici mari 

pot suporta asemenea cheltueli. 

Iată o tabelă din care se vede mersul importului şi exportului de in- 

digo din Germania. 

  
Import | Export 

1895 1795 tone, 22.000.000 Mărci 658 tone, 8 milion.M. 

1905 197  ,, 1.200.000 Mărci 11.200 „26 ,„ 

1928 300 „, 0.8 milioane Mărci 12.000 _ ,„ 32 , 

In momentul de faţă India importă indigo. 

Inainte de războiu indusiria germană producea 34 din coloranţii 

din gudron, în valoare de 300 milioane Mărci 

In marile fabrici se preparau pe atunci vr'o 11000 de tipuri de co- 

loranţi. Una din marile fabrici era „,Badische Anilin und Soda Fabrik”, 
După războiu fabricele s'au unit pentru a putea face faţă la noile îm- 
prejurări. In 1927 în fabricele societăţii [. G. Farbenindustrie (Aso- 
ciaţia marilor fabrici ale Germaniei) erau ocupați 88.000 presoane; 
în fabrica de amoniac Jeuna dela Merseburg erau 21.900 persoane la 
cari mai trebue adăogat numărul de 4800 de lucrători pentru construcţii. 
Universitățile și politecnicile germane dau numeroşi chimişti, bine pre- 
gătiţi, cari sunt cercetători şi conducători ai fabricelor de coloranţi din 
gudron. Rezultatele obţinute în Fabrici, au influenţă asupra lucrărilor 
de laborator, pe cari ele le ajută, dând imbold la noi cercetări. Există 
cum vedem o strânsă legătură între cercetarea ştiinţifică (laborator) 
şi tecnică în ce priveşte domeniul chimic. Această strânsă legătură însă 
este generală, acolo unde ea se poate face. Ea s'a realizat în toate statele 
de cultură mare şi de civilizaţie ridicată. Colaborarea între laborator 
şi technică se întâlneşte în Anglia, Franța, Italia, America, Germania. 
Fabricele au laboratoare, utilizează oameni de ştiinţă. In întrecerea 
aceasta a popoarelor către o civilizaţie mai ridicată, ţara nvastră nu 
poate rămânea mui în urmă. 

Este nevoe de o organizare mai ştiinţitică a  fabricelor, 
voltare cât mai intensă a Universitâţilor şi politecnicilor, 
prevăzute cu laboratoare și material din belşug. 

de o dez- 

cari trebuesc
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XX. COMBINAȚII HETEROCICLICE. 

In lanţurile închise întră şi alţi atomi, în afară de cei de C, Cităm 

două combinaţii formate din C, H şi N. 

Piridina. — CgHN. Structura ei esie 

CH 'CHe 

CH CH - CHz CHa 

CH Cn CHa CH2 

N NR 

piridina piperidina 

Se găseşte în gudron. Se mai găseşte într'un oloiu greu mirositor, 

obţinut prin distilarea uscată a oaselor din cari nu s'au extras grăsi- 

imile. Oloiui brut astfel obţinut este rectiticat şi din productul obținut, 

oloiul animal Dippel, se extrage prididina. Adilio- 

nează 6H şi trece în piperidină. Este bază tare. 

Cum se vede piridina poate îi considerată ca benzol 

în care o grupă trivalentă CH a fost înlocuită cu 

un atom N. Din piridină se obţin numeroase deri: 

vate, analoage cu acelea obţinute din benzol. Piridina 

este întrebuințată la denaturarea alcoolului. Piperidina 

H AR N se găseşte în piper, combinată ca alt corp. 

chinolina Chinoleinu ori Chinolinu.— CgH„N. Se găseşte în gu- 

ăronul din Huilă, precum şi în oloiul de oase. Liste licid incolor, de 

miros neplăcut structura Chinolinei este ca a nafialinei, în care un 

grup CH este înlocuit cu N 

Prin înlocuire de H prin OH,CHz, NHy etc., se obţin derivați atât 

din piriâină cât şi din chinolina. Chinolina este bază puternică. 

Se produce și în distilarea cu alcaline a chininei, cinconinei etc., 

corpuri cari fac parte din grupa alcaloizilor naturali de cari avem 

să ne ocupăm imediat, 

Mai amintim 

CH—CH CH—"HA 

| | | pyrrol și | | | | pyrrazol. 

CH CH N GC 

NL | NL 
NH NH 
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A. Alcaloizi.— Ptomaine. 

Sub denumirea aceasta se înţeleg numeroase substanţe 
de natură bazică, de pond molecular înalt și structură 
complicată, produse de plante. Cu acizii dau săruri, 
ca şi alcalinele: de aici numele de alcaloizi ; li se mai 
spune și baze vegetale. Alcaloizii şi sărurile lor sunt otră- 
vuri violente; cu câteva miligrame se poate provoca 
moartea animalelor mici, câni, etc.; acţiunea lor fizio- 
logică este uneori utilizată în medicină. 

Cei mai mulți alcaloizi sunt cristalizaţi; alții sunt 
la temperatura ordinară licizi (Nicotina, Coniina). 

Ca antidot în: cazuri de otrăvire cu alcaloizi, se re- 
comandă deseori ceaiul tare, care prin taninul din el 
precipită alcaloidul. - 

Pentru extragerea lor din plante se întrebuinţează 
cele mai de multe ori apa acidulată, cu care se tratează 
plantele tăiate în bucăţi mici, puse într'un vas în formă 
de pâlnie (leică), în a cărui tub se pune dop de lână de 
steclă, vată, aşa ca prin el să curgă licidul uşor. , 

Lectură. — Cităm câţiva alcaloizi; La unii se cunoaşte structura 
chimică, la alţii încă nu. 

„1. Baze strâns legate de combinaţiile grase (alifatice), ca metilamina, 
Cholină, Betaina, Muscarin _ 

(CHAN — CHACO betaina, anhidridă a acidului oxitrime- 

0 tilglicocolic 

(CH3)g—N — CH, Muscarin. Este aldehida acidului de mai sus. 
Il] 

OH CHO Foarte otrăvitoare. Se găseşte în 

ciuperci, agaricus muscarius. 

(CH3)3N — CH,CHOH Cholin. Este alcoolul corespunzător al- 

OH dehidei şi acidului de mai sus. 

CH3HN;. Metilamina ; se găseşte în plante, Mercurialis perennis. 
Leetură, 2. Derivate din piridină, Piperina, Coniina.
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Din cuculă: Conicina, Cicutina ori Coniina. Coniina este liciâă. Se 
găseşte în Conium maculalum. Foarte otrăvitoare. Formula CgH N. 
Este propilpiperidină. 

Din tutun. Nicotina, din frunzele şi seminţele de tutun. Este oleioasă, 

incoloră ; foarte otrăvitoare. Formula C1oHi4Na. Ea are un nucleu de 

piridină şi unul de pyrrol metilat. 

Leetură. Alealoizi cu inel de piperidină şi pyrrolidină. 

Din mătrăgună. Atropina din Atropa belladona, mătrăgună, de struc- 

tura chimică cunoscută. 

"Din coca. Cocaina. In frunzele de Coca (Erythroxylon Coca). 

Produce anestezie locală, în locul unde este înjectată. In locul co- 

cainei este întrebuințat acum ca anestesic mult Novocaina, care în- 

lătură durerile. Ca mijloc de combatere a boalei somnului este Ger- 

manina. , 

Din mac. Din sucul uscat al capselor de mac, suc numit Opium, s'au 

extras numeroşi alcaloizi, ca Morfina, întrebuințată ca somnifer şi ca 

alinătoare a durerilor. 1 se cunoaște structura. Mefilmorțina este co- 

deina. 

Din arborele de Chinină. In coaja arborelui cinchona se găsesc vro 

24 alcaloizi, din cari importantă este Chinina. Este întrebuințată 

contra febrei (febritug) şi ca mijloc de a combate malaria. Este deri- 

vat al chinolinei. I se cunoaşte structura. 

Din nuca vomica. In nuca vomica este stricnina. Tot din planta 

aceasta s'au extras şi alţi alcaloizi; cităm încă Brucina, Curara. 

Brucina şi stricnina, chiar în cantități micy determină contracția 

spasmodică a muşchilor; curarina este contra otrava lor. Stricnina 

în cantități mici este întrebuințat ca escitant al nervilor. 

Curara, chiar în cantităţi mici, produce paraiizie. Indienii din America 

de Nord (Pieile roşi) otrăvesc cu curara, vîrfurile săgeţilor. 

“ Plomaine. Din putrezirea cărnii, brânzei etc. rezultă, 

între altele, numeroase substanţe extrem de otrăvi- 

toare numite plomaine. S'a putut fixa structura unora 
din ele: Cadaverina este pentametilendiamina, 

NH,—CH,—CH—CHa. CH. CH.NH,; putrescina, este 

NH—CH,—CH-—CH3— CH NH, tetrametilendiamina. 

Oloiuri eterice. Terpene. 

Lectură. — Din plante prin acţiunea vaporilor de apă (sau alte mij- 

loace) se extrag licide oleioase, mirositoare, de gust arzător, insolubile 

în apă, cari au fost numite oloiuri eterice ori oloiuri esenţiale, Ele lasă,
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ca şi grăsimele, pată pe hârtie. La căldură pata oloiurilor eterice dis- 
pare, oloiul fiind volatil; cea de oloiuri Srase nu dispare; de aceia se 
dă oloiurilor grase (untdelemn, etc.) şi numele de oloiuri fixe, iar celor 
eterice numele de oloiuri volatile, oloiuri eterice, esențe volatile, esențe 
vegetale. Se obţin astfel de oloiuri eterice din coaja de portocală ori 
alte plante prin stoarcere sub presiune; se scot din flori, cum sunt 
îlorile de trandafir, prin distilare cu vapoare de apă; se extrag din 
frunzele de mintă, din fructe şi seminţe de anison, chimion etc. Intre- 
“buinţările acestor esențe vegetale, precum şi relaţiile chimice ale lor 
cu Camfora, borneolul, ete., au trezit interesul pentru cunoaşterea struc 
turei chimice a lor, care a fost în bună parte clarificată, în urma a 
numeroase cercetări, a căror rezultate principale ie redăm pe scurt, 
ocupându-ne de terpene. 

Terpene. Sub acest nume se înțeleg hidrocarburi de formulele CHs, 
CoHa6> Ca5Hag ete. - 

Terpenele de formula CoHug sunt cele mai importante. Unele din 
ele adiţionează doi atomi de halogen sau o' moleculă de HCI etc. ; cităm 
pinene, camfene etc. 

Alte terpene tot CoHag adiţionează 4 atomi de halogen sau două 
molecule de acid halogenat ; cităm : limonen, dipenten, etc. 

Există combinaţii CuoHug> dihidropentene, cum sînt menthen, car- 
vomenten, etc. 

Homologul benzenului care are 10 atomi de Carbon este cymolul 
CoHua care este metil-isopropil-benzen; cu grupele metil şi isopropil =—CHy NI 
—CH ci, în posiţia para, îormâna catene laterale. 3 

Structura lui este deci 

Cc 

| 

/N cn CH CH sau Cu Î cu. 

NeH 3 
—CH, 

CH Cu 

N/ 
i 
iN Co Ha: 

CHa — CHa 

Cymol (Cymen)
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Dihidrocymenul are tormula Coe: Hezahidrocymenul, CoHao» 
Menian, ar avea structura 

cs 

„N . 
CH 3 

CHa  CHa / 
| | CsHag | 

| d Neg CHa 
SI 2 — CH, 

CH 
| mentan 

CH 
/ 

CH3 CHa3 

mentan 

Nu se găsește în natură ; se găsesc însă numeroşi derivați ai lui, alcoole 
şi celone. Aşa avem 

c 3 CHa 

AA Sea A N 

CH, Ch2 Cha  CH.OH. 
  

CH ci î 

l CH CH 

ZIN 
CHe CH3 CH3s  CHa CHs  CH3 

limonen mentol menton 

Sub formă de isomeri optici, deztro şi levo limonen, compusul se gă- 

seşte în esenţa de terbentină, cu care ne vom ocupa imediat. Mentolul 

formează partea principală din esenţa eterică din mintă. Din acest 

uleiu eteric se obţine prin răcire sub formă de cristali. Prin oxidare, 

grupa alcoolică secundară —CH(OH) trece, ca de obiceiu, în CO şi 

se obţine corpul numit menton. Şi acesta se găseşte în uleiul esenţial 

din mintă,
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In compuşii de mai sus avem un singur inel, cel benzenic. Oxidarea 
obtransformă, ca de obiceiu, catenele laterale, cari trec în COOH şi se 

4. obţine acidul tereftălic sau parattalic, cu cele 2 

grupe COOH în para 

c_p —GOOR 
6 2 6'4_COoH. 

Există hidrocarburi însă, în cari grupa isopropil, 
nu este exterioară nucleului benzenic, cum era 

5 3 cazul la Mentan și derivații lui; grupa aceasta 
poate forma punte legând între dânşii atomii de 
carbon din nucleu. Avem 3 posibilităţi : punte 

4 între atomii de carbon numerotaţi cu 4,3 sau 
2,4 sau 1,4. 

Rezultă următoarele trei hidrocarburi de formula CoHug 

CH3 CH3 , CHa 

PP a C 

CH3 No CH Nu a N 

CHa— (C-CHa CHa-C- CHa 
CH „Cha - 

C S Z CHa2 CHa Cha CHa 

CH 

Caran Pinan Camfan 

Sunt câţiva derivați importanţi ai acestor hidrocarburi. Cităm numai 
următorii : 

CH Cha . CHa 

| | 
Z/ c 

CH A LC N CH CHe 

CHszC-CH3 CHa= C-CHa CH3=C—CH3 

SS C Hz Ch CH.ON  CHe £o PN” Sp cu 4 | c 
Pinen C9Hae+ Borneol Camfora
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Pinen — Există două isomere, deziro şi levopinen. Ele formează 
partea principală a esenței de terebentină. Adiţionează HCI dând un 
compus, care are proprietăţile camforei ; acest compus a fost numit 
camforă artițieială. Este cunoscut de multă vreme. Din structura de 
mai sus se vede că borneolul este un alcool secundar iar camfora o 
cetonă. Puntea formată cu unul din cei 3 atomi de Cai grupei iso- 
propil, împarte, inelul benzenic aşa, că se formează câte două cicluri, 

cum se vede din structurile de mai sus. 

Camiora.— Se extrage din arborele Laurus camfora 
care crește în Japonia, China, insulele Sondei. Arborii 

tăeţi bucățele sunt puşi cu apă, într'un alambic, a cărui 
parte superioară conţine pae. Prin încălzire camfora 

este antrenată de vaporii de apă şi se condensează în pae. 
Este apoi sublimată. Pusă pe apă, evaporarea ei pro- - 

voacă mișcări ale fragmentului de camtoră, care este 
purtat în toate direcţiile, 

Oloiuri eterice. Terebentină. Esenţa de terebentină. Rişini. 

Oloiurile eterice sunt licide insolubile în apă ; incolore 

ori colorate slab în galbăn ; solubile în alcool, eter, ben- 
zină. Ard cu flacără care dă fum. 

Experienţă. — 1. Intr'un balon se pun 20 gr seminţe de Chimion stă- 

râmate şi 150 cmc apă şi se distilează până ce licidul rămâne pe ju- 

mătate. Oloiul obţinut în distilat plutește de-asupra și are un miros 

şi gust special. 

2. 20 gr. terebentină solidă (unt de brad) sunt puse cu circa 80 gr. 

apă într'un balon şi se distilează pe o bae cu nisip, până ce-au trecut 

la distilare cam 34 din apă. Licidul condensat formează două pături: 

una apoasă dedesupt şi altă uleioasă de-asupra. Oloiul este numit 

oloiu de terebentină, sau esență de lerebentină. 

Restul licid din balon turnat în apă rece depune un corp solid, 

constituind o rășină. 

3. Pe hârtie.se fac pete: a) cu grăsimi, oloiuri naturale etc. b) cu 

oloiuri eterice, ca cel de chimion, terebentină etc, Se constată că pe- 

tele de grăsime rămân pe hârtie chiar dacă le încălzim, pe când cele 

de oloiuri eterice dispar, căci oloiurile aceste sunt volatile. | 

Oloiurile eterice se dizolvă în alcool. Asemenea disoluţii constitue 

parfumurile, cum este apa de Colonia, etc.
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Oloiurile eterice lăsate la aer sunt oxidate : licidul se îngroaşe, până ce 

devine solid. Corpurile solide astiel formate se numesc rîşini. 

Terebentina este productul secretat de pini, brazi, 

când în coaja lor se fac incisiuni. Productul viscos se 

întăreşte la aer și dă un corp solid albicios ferebentina, 
cu miros plăcut de brad. 

Trecând vapori de apă peste terebentină, se obţine 

oloiul. eteric de terebentină, cunoscut mai ales sub numele 

de esenţă de lerebentină. In vas rămâne un corp solid, 

o rîşină, care poartă numele de Colofoniu ori sacâz. 
Terebentina din comerţ este deci o soluţie de sacâz în 

esenţa de terebentină. 

Esenţa de terebentină are proprietăţi deosebite după arborii din 

cari este obţinută terebentina. 

Din pinus maritima, care creşte în sudul Franţei se obţine aşa nu- 

mita terebentină de Bordeaux. Esenţa obţinută din ea este formată 

în cea mai mare parte din pinen lenogir. Este levogiră. Fierbe, 155 — 1580. 

Esenţa extrasă din terebentina americană (pin de Australia), este 

formată din pinen dezirogir (i se spune şi australen). Fierbe la 1840, 

Esenţa de terebentină arde cu flacără fumegândă. 

Sub acţiunea O din aer ea se oxidează. 
Esenţa de terebentină este dizolvant preţios. Dizolvă 

S,P, materiile grase, cauciucul şi rîşinele. Cu dânsa se 
prepară lacuri, vernis de esență, apoi e întrebuințată 
în pictură şi la dizolvirea rîşinilor. 

Limonen dextrogir se găseşte în esenţele de portocale, lămii, ber- 
gamote. 

Lectură. — Limonenele sunt foarte răspândite în diferite plante, fie 
izomeri optic activi, separați, fie amesticul lor numit dipeniten. 

Esenţele ori oloiurile eterice sunt amesticuri foarte complicate uneori. 
Aşa esenţa din florile de portocal conţine vro 18 constituanţi. Totuşi 
uneori chimiştii pot separa constituenţii în stare de puritate. In aceste 
condiţii uneori se pot urmări falşificările, cari constau în înlocuirea 
unor producte, cu altele mai eftine. Multe din esenţele mirositoare 
au putut fi fabricate sintetic. Aşa se fabrică sintetic Vanilina (productul 
natural din Vanilic), Cumarina (productul natural din esenţa de fân) 
şi Heliotropina.
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Riîşinile. sunt substanţe amorfe, de coloare gălbie sau brună, mi- 

rosind de cele mai multe ori frumos; sunt solubile în oloiurile eterice, 

insolubile în apă. Din punct de vedere chimic ele au caracter acid. 

De aceia cu alcalinele dau săpunuri de rîşini, solubile. ” 

Se împart în rîşini tari, balsamuri şi rîşini elastice. 

]. Balsamuri sau Rîşini moi. Cităm îerebentina, formată din Colo- 

foniu dizolvit în esență de terebentină. 

Balsam de Canada, care are întrebuinţări în Optică şi la prepara- 

tele microscopice. Sunt licide groase, oleioase, cu miros plăcut. Sunt 

soluţii de rişini tari în  oloiuri eterice. Se obţin din tulpinele unor 

arbori (Sehellack). 

II. Răâşini tari. Cităm Colofoniu. Apoi gumilac obţinut din sucurile 

unor varietăţi de Mimosa din India Ficus indica când planta e piş- - 

cată de o insectă. Din gumilac se face ceara roşie. Mai cităm rîșina 

de Benjoin (Benzoe), Copal. Soluţii de rîşini tari în alcool ori esenţă 

de terebentină constitue lacurile şi servesc la vernisaj. Dând cu solu- 

ţiile acestea diierite suprafeţe, după evaporare rămâne o peliculă 

solidă, lucie, numită lac sau vernis. Cu soluţiile în alcool se dau cu lac 

lemnele ; cu esenţa de terebentină avem lac pentru metale. 

O răşină fosilă din plantele cu îrunze aciculare din terțiar este chi- 

limbarul. (Succin, ambra). Se găseşte în Germania, unde este exploatat. 

La noi în Jud. Buzău. Se găseşte uneori în pământ, alte ori în apă; 

valurile aruncă de multe ori bucăţi de chilimbar pe mal. 

III. Rîşini elastice. 

Cauciucul.— Se găseşte sub formă de picături mici 

în sucul lăptos care curge din unii arbori tropicali (Hevea, 

Ficus, Siphonia), când se fac incisiuni în scoarța lor. 

Sucul este prins în vase prinse de scoarță. 

„Sucul este uscat prin încălzire, pe forme de lemn ori 

de argilă și dă astiel cauciucul. Un tratament mai mo- 

dern, consistă în a trata acest suc cu acid acetic, care 

provoacă coagularea cauciucului ; acesta este apoi trecut 

printre cilindri încălziți. și dat în comerţ sub formă de 

plăci subţiri. Acesta este cauciucul brut. Cauciucul este 

un âmestic de hidrocarburi de formulele CuoHa6:Ca5Haa 

în genere (C;H)n unde n are valorile 2,3. 

Experienţe. — Se tratează cauciucul brut cu Benzol ori cu benzină. 

EL se umflă. Incălzind pe bae mariană sub refrigerent ascendent, cau- 

ciucul brut se dizolvă. Se poate dizolvi în eter de petrol, benzină, eter,
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CS, Cloroform, esenţă de terebentină. Soluţiile acestea servesc la 
facere de stoie impermeabile pentru apă, la lipit bucăţi de cauciuc, 

când se repară camerile de bicicletă ori automobile. 

Cauciucul brut între 10—350 este flexibil şi elastic. 
Peste 35% devine moale plastic putând lua orice formă. 
Răcit la 00 își pierde elasticitatea devenind dur, 
sfărămicios. 

Experienţe. 1. Cloroform căruia i-am abăogat Br. este decolorat de 
sol. de cauciuc cu benzol. 2. Se toarnă pe o tablă de sticlă, de mai 
multe ori soluţie de cauciuc şi se lasă să se evaporeze de fiecare 
dată. Se obţine astfel o pătură de cauciuc. Se trece apoi placa de 
sticlă printi”o soluţie 2% de clorură de sulf SoCla în Sulfură de Ca- 
rbon, se spală cu benzină şi se lasă să se usuce. Cauciucul sufere în 
aceste condiţii o transformare numită vulcanisare. Placa de cauciuc 
se desprinde acum ușor de pe sticlă Cauciucul este acum vulcanisal, 

3. Incălzim cauciuc vulcanisat într'un tub închis. Vaporii rezultați 
înegresc hârtia cu sol. de azotat ori acetât de plumb. Acest cauciuc 
vulcanizat conţine deci Sulf. 

Cauciucul adiţionează diferite corpuri, între altele 
și sulf. Tratând cauciuc cu sulf, el este în parte adiţionat 
în parte absorbit de cauciuc. Cauciucul vulcanizat re- 
zistă mai bine la reactivii chimici și la acţiunea aerului. 

Când cauciucul are 7—10% sulf, el constitue cau- 
ciucul moale ; acum își păstrează elasticitatea şi la tem- 
peraturi joase. Din 1839, de când s'a făcut această des- 
coperire a cauciucului vulcanizat, s'a creat o industrie 
a cauciucului. 

Când cantitatea de Sult încorporat ajunge la 30%, cauciucul devine 
lare ; el se numește ebonilă. Este un bun isolator pentru electricitate 
şi are întrebuinţări în mașinile electrice. Vulcanizarea se face: a) la 
cald. Se întroduce cauciucul în Sulf topit, Alte ori se frământă cau- 
ciucul cu sulf, prin suluri cilindrice, la temperatura de 1300— 1409 
în vapoase de apă. 

b) la răce. Prin tratarea lui cu soluţie de Sult în Clorură de Sulf ori 
de clorură de Suit S.C1, în sulfură de Carbon. 

Dacă se adaogă oxizi (PbO, MgO) vulcanizarea este accelerată 
şi dă producte de calitate suprioară, din punct de vedere fisic-mecanic. 
Adăogare de Sulfură de antimon dă cauciucul roșu. Cu cărbune de 
fum (50 părţi la 100 părţi cauciuc) se obţine cauciuc negru, foarte 
rezistent la frecări.
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Producţia mondială de cauciuc brut era: 

110.000 tone în 1913 

388.000 ,, ,, 1923 

700.000 ,, ,, 1928 

În cea mai mare parte, se atrage cauciuc în Ceilan, Indiile neerlan- 
deze şi Malaesia. Din 1909 s'a putut produce cauciuc sintetic din 

- oloiurile mijlocii şi cele grele din gudron. In Germania acest cauciuc 
sintetic a adus servicii reale. Preţul cauciucului fiind acum scăzut, 
fabricarea de cauciuc sintetic nu mai are rost, 

Cercetările în laborator au arătat că în cauciuc ar fi un inel de vro 
„20-atomi de carbon. In aceste molecule se repetă regulat o srupă de 
cinci atomi de Carbon 

GHIg—G— GHz CHi,—CH= 

Plecînd dela isopren CgHg o hiorocarbură de structura 

CH 
N PC CH= CH, 

CH 

sa putut sintetiza cauciucul. Sintetizarea reclamă însă cheltueli mari. 

Gutaperea. — Este sucul uscat al arborelui Inosandra guila, care 

crește în Malacca şi Borneo. L.a 480 devine moale şi-i putem da orice 

formă. Răcită păstrează forma. Din guttapercă se fac tipare pentru 

galvanoplastie, flacoane pentru acid fluorhidric, foi de gutaperca, pânze 

cu gutaperca, etc. 

XXII. MATERII ALIMENTARE. 

Leetură. — În organisme viaţa este însoţită de consumare de materie ; 

în acelaş timp organismele cedează mediului înconjurător energie sub 

diferite forme, cum ar fi căldură, lucru mecanic etc. La acoperirea 

acestor pierderi de materie şi energie precum și la desvoltarea organis- 

melor servesc alimentele. 

Alimentele omului cuprind, ca părţi predominante : 

1. Hidaraţi de Carbon sub formă de zaharuri ori polisaccharide. 

2. Materii grase. 

3. Materii albuminoide. 

4. Substanțe minerale, în cari cuprindem şi apa. Ele se iau din 

pâine, legume, carne, ouă, lapte, grăsimi etc. Tabloul următor dă oare-
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cari indicaţii în privinţa constituenţilor din materu:e alimentare în- 

scrise în prima coloană; numerile represintă procente, părţi la 100. 

  

  

    

Hidraţi Sub- , Celu- 
de  |Grăsimi| stanţe - loză ne- 

carbon ap, |cari au | Cenușă| Apă „| digesti- 
10/9 azot bilă 

Carne de porc grasă. .|- — 36 14 2 48 — 

o vită... | — 8 20 2 70 — 

Peşte ........ — — 18 2 80 — 

Ouă de găină... — 12 | 12 2 74 — 
lapte de vacă 5 3.5 3 1 87 — 

Unt... 0.5| 82 0.5 2 15 — 

Mazăre , . 52 1 24 3 14 6 

"Făină de grâu . . . .| 74 1 11 1 12 1 

Pine .,..,..,... | 58 0.5 6 A 34 0.5 

Cartofe. .. . . . . 1] 21 — 2 2 73 2 

Varză ........ 6 0.2 2 2 88 2 

Mere. . .......] îl — 9.5 2 86 1               
Digestiunea alimentelor are ca problemă, separarea părţilor nedi- 

gestibile de cele digestibile ; cele din urmă suni transformate în sub- 

stanțe cari pot fi absorbite de sânge și transportate în diferitele or- 

gane pentru sinteze, oxidări ete. Oxidările (arderile lente) cari au loc 

în organisme pun în libertate energie. Determinând deci căldurile 

de ardere ale alimentelor avem indicii. în privinţa energiei pe care ele 

o cedează corpului. . 

Arderea unui gr. din diferitele materii dă naştere la următoarele 

cantităţi de căldură: 

1 gr. grăsime aă 9.3 Calorii 

4 ;;  hidrat de Carbon 4,1 kgr. cal. 

Arderea materiilor albuminoide în organism conduce la Uree. De- 
aceia energia de ardere în organism este circa 4,1 Cal. mai mică decât 

căldura lor de ardere. 

In organism unele din materiile alimentare fundamentale pot fi 

transformate în altele. Aşa se pot produce grăsimi din hidraţi de carbon. 
Tot aşa la o alimentare cu hidraţi de Carbon putem scobori cantitatea 
de albuminoide. Această scoborire însă trebue să nu se facă decât 
până la o anumită limită, căci altfel întreaga economie a organismului 

este zdruncinată. 

Lăsând la o parte cantitatea de alimente necesară creşterei corpului 
şi înlocuirea substanţelor din corp consumate, putem calcula cari ali-
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mente şi în ce cantitate trebuesc “luate” pentru producerea de Energie 

în corp. In âdevăr alimentele. sunt transformate prin oxidare în or- 

ganism în CO,, apă şi Uree. 

Cercetări îndelungate au arătat că omul matur când nu lucrează, 

are nevoe de 30—35 Cal pentru fiecare Kgr. din greutatea corpului, 

pentru acţiunea inimei, a respirației etc.; când lucrează are nevoe de 

mai mult de 35 Cai. Un bărbat de 74 Kgr. în stare de repaos, are 

mevoe deci de circa 2400 Cal. S'a putut face dovâda că pentru a 

avea această cantitate de energie este nevoe ca în alimetare să dăm 

corpului câte 1 gr. albumină pentru fiecare kgr. din corp; alimentaţia 

zilnică trebue să conţină deci pentru un asemenea bărbat 74 gr. al- 

bumină cari prin ardere dau circa 297 Cal. Restul este acoperit prin 

Hidraţi de Carbon şi grăsimi. 

O alimentare care să producă cele 2400 Cal trebue să conţină 

70 gr. albumină, cari dau 287 Cal 

500 ,, hidraţi de Carbon . .2050 ,, 

50 grăsimi. . 165 

Total . . . . : 2802 Cal 

Cantitatea de materii albuminoide arse în corp indicată mai sus 

este cea normală, Dacă în alimetare ar fi mai puţin de 1 gr. albumină, 

digerată şi utilisată, pentru fiecare igr. de greutate a corpului, acesta 

ar suferi. Pentru copii cantităţile trebuesc crescute cu 50%, iar pentru 

bătrâni scăzute cu 25%. Pentru muncă trebue crescută raţia alimen- 

tară zilnică. Calculul se face uşor, ştiind că un lucrător în timp de Ă 

8 ore face între 200.000—300.000 Ksrjm de lueru mecanic, ceiace 

face 470—'700 Cal. Raţia alimentară în acest caz este indicată în ta- 

bloul următor 

  

      

        

Energia | Atbumină| Grăsimi [Hidraţi de 

Cal. gr. gr. Carbon 

repaos . . 1800 75 40 300 — 400 

Bărbat slab ! lucrînd. .| 2400 75 60 [400-500 
Bărbat pu- | repaos. . 2400 105 50 400— 500 

ternic ! lucrînd. .| 3000 122 75 — 100 [1 400—500 

Bărbat puternic lucrînd 

greu. . ...c.... 4800 133 100 — 150 | 500— 600   
  

Utilizarea alimentelor în organism este condiţionată şi de alţi factori 

Este fapt stabilit că marinarii cari se hrănesc exclusiv cu conserve 

alimentare (carne şi legume conservate) suiăr de Scorbul. Indată ce la 

P. Bogdan. — Chimia cl. VI. Ed. L. - 3 12
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alimentare se adaogă legume ori fructe proaspete, boala se vindecă 
ori nu se mai produce. Rachitismul copiilor, boala beriberi provocată 
de o alimentare bogată în orez decorticat, pelagra (în cazul alimentării 
mai mult cu porumb, cum este cazul la noi în ţară) etc. sunt boale 
datorite unei alimentări defectuoase. Ele sunt cauzate de lipsa unor 
substanțe indispensabile la o alimentare normală. Sau dat acestor 
substanțe numele de Vitamine. Acţiunea lor se resimte, chiar când ele 
sunt în cantităţi mici. Ele se găsesc mai ales în legumele proaspete, în 
iructele proaspete, lapte, unt, etc. Lipsa de Vitamine se arată prin apariţia de boli. Vitaminele au fost izolate. Ele sunt. arătate cu li- terile A BCWDE. Vitaminele sunt foarte sensibile la diferite acțiuni 
exterioare. Incălzirea îndelungată distruge pe unele, oxidarea pe altele, 
uscarea, atumarea pe altele, etc... Laptele condensat este mai sărace în vitamine, decât cel proaspăt ;untul proaspăt este un aliment mai priincios decât margarina, care a pierdut din vitaminele din grăsimi când a fost supusă la operaţiile necesare preparărei ei. 

Vitamina A favorizează creşterea şi măreşte rezistenţa la infecţii. Este solubilă în grăsimi, Rezistă la căldură, dar e sensibilă la oxidare. 
Ea se găsește în plantele verzi, în spanac, varză, pătlăgele roşe, în fructe colorate (cireşe, căpşuni), în portocale etc. Se mai găseşte în lapte, unt, sânge, gălbenuş de ou, scrumbie, untura de peşte. 
Absența vitaminei A produce o boală de ochi (Xeroftalmia) şi în- lesnește formarea de calcule urinare. In urma a numeroase studii i s'a atribuit şi o formulă structurală, 

- Vitamina B. Cuprinde mai mulţi compuși. Unul din ei Vitamina B,, are acţiune Contra boalei beri-beri ; altul Vitamina Ba este antipela- groasă. Aceste vitamine se găsesc în toate legumele, în fructe, carne, cartofi; în cantitate mare în drojdia de bere, gălbenuş, spanac, varză verde, morcovi. Nu se găseşte în grăsimi, uleiuri, Absența vita- minelor B, dă beri-beri, respectiv pelagra ; de asemenea provoacă schim- bări în asimilarea hidraţilor de Carbon, dând multă glucoză în sânge. Vitamina B a lost isolată. Este cristalină solubilă în apă. Vitamina C. Este antiscorbutică ; solubilă în apă şi alcool. Este sen- sibilă la căldură şi uscare. Se găseşte în legume crude; fructe, cartote, ardei, portocale, lămâi, fragi, pătlăgele roşi. 
Vitamina D. Antirachitică. Favorizează asimilarea Ca şi creşterea oaselor. A fost izolată. Este cristalină : rezistă la încălzire. Se găseşte în untura de peşte, gălbenuș, scrumbie, ciuperci. Rezultă din acţiunea razelor ultraviolete asupra unei substanţe numită ergosterina, care însoleşte colesterina, Ergosterina se găsește în piele. Sub influența razelor solare ergosterina trece în vitamina D. De aceia se recomandă la rachitici băi de soare. 
Vitamina E, puţin cunoscută. E foarte răspândită în natură şi joacă
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mare roi în funcțiunea reproducerei. Absența ei dă sterilitate la femei 

şi degenerare a organelor sexuale la bărbaţi. In drojdia de bere, cartoti, 

ficat, rărunchi, lapte de vacă etc. se găseşte şi vitamina H, a cărei 

„lipsă din alimentaţie ar da boli de piele. Ă 

Alte substanţe întrebuințate în alimentare. 

Pe lângă alimentele arătate mai înainte, omul consumă şi alte nu- 

meroase substanţe, de valoare nutritivă foarte redusă. Totuşi acţiunea 

lor se resimte în diferite direcţii. ” 

1. Unele exercită acţiune asupra sistemului nervos şi determină 

de multe ori o secreție abundentă de suc stomahal. Intre acestea cităm : 

ceaiul, cafeaua, cacao. In ceaiu şi cafea substanţa activă este cafeina ; 

în cacao este teobromina ; ea conţine şi materii albuminoase, și grase. 

Acţiunea de excitare a acestor substanţe este de scurtă durată. 

Alăturea de substanţele excitante trebue puse tutunul şi băuturile 

alcoolice. 

In tutun este nicotina. In ardere o bună parte din nicotina volatilă 

trece în vapori; în atmosfera fumătorilor există deci cantităţi impor- 

tante de nicotină, împreună cu CO şi CNH rezultate din ardere, toate 

otrăvitoare. Nicotina în special influențează în chip defavorabil inima 

şi vasele sanguine. 

In băuturile alcoolice substanţa activă este alcoolul. In primul mo- 

ment acesta are acţiune de excitare a bunei dispoziţii a musculaturei 

şi secreției stomahale. De multe ori el dă o senzaţie binefăcătoare de 

căldură. 

Urmează apoi imediat o acţiune de deprimare, oboseală a spiri- 

tului și musculaturei. Puterea de muncă intelectuală ori fisică este 

scăzută. De aceia în sporturi este interzisă întrebuinţarea băuturilor 

alcoolice. Alcoolul are acţiune stricătoare, în ce privește creşterea cor- 

pului la copii. 

Chiar consumat în cantităţi mici dar regulat are acţiune stricătoare, 

cu atât mai mult când este consumat în cantitate mare, când produce 

beţia. Multe boli ale organelor principale din corp se datoresc alcoolului : 

dilatarea ficatului, boli de rărunchi şi ficat, îngrășarea inimei, zdrun- 

cinarea sistemului nervos. De multe ori reduce cu totul faza de retlexiune, 

care precedează actul voinţei şi multe sunt crimele comise în stare de 

beţie. Grozave urmări are asupra urmașilor. Afară ae acestea, se chel- 

tuesc sume mari cu băuturile alcoolice. In Germania, unde sa făcut 

propagandă intensă prin broşuri, conterinţe, etc., s'a constatat o scădere 

a alcoolului consumat. Aşa în 1913 sau consumat în această ţară 69 

milioane hectolitri bere, pe când în 1933-1934 numai 34 milioane hl.
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„In grupa aceasta ar intra şi supele, bulionul, cari determină secreţiunea sucului stomahal,. . - 
, 2. Condimenie. Sunt substanţe cari dau gust mai bun alimentelor şi aţiță pofta de mâncare. Aşa avem sarea, oţetul, sucul din lămâi, muştarul, etc. Multe condimente îşi au originea vegetală : ceapa, ustu- roiul, mărarul, petrunjelul, capere. Mai cităm piperul, vanilia, anison, chimion, ardeii, etc. Din ele se întrebuinţează cantități mici. 

Conservarea alimentelor. 

Laptele. — La căldură, sub acţiunea bacteriilor, laptele poate suferi numeroase transformări : fermentație lactică, butirică. Uneori pot re- zulta din materiile albuminoide din lapte numeroase substanţe otră- vitoare, cari sunt primejdioase pentru copii cari sug. Cele mai active sunt bacteriile lactice. Laptele se înăcreşte şi caseina se precipită. Acest lapte în genere nu-i vătămător. Din contră intră în alimentare sub formă de lapte acru, iaurt, lapte bătuţ (Kejir, în urma acţiunii unor ciuperci de Ketir). In senere acidul lactic format împiedică dezvoltarea altor bacterii ; totuși unele a căror spori sunt rezistenți la căldură pot să se dezvolte mai ales când laptele este în vase închise, fără contact cu aerul. In lapte mai pot să se dezvolte bacteriile cari dau boli, ca tifus, holera, tuberculoza, febra aftoasă etc. 
In comerţ trebue dat spre consumare numai laptele dela animalele sănătoase. Ingrijirea lui începe o dată cu mulsul: se cere o perfectă curăţenie a persoanei care mulge, a vaselor ete. Se mai cere ca lap- tele să fie imediat răcit; în multe ferme se întrebuinţează în acest scop frigorifere. Uciderea bacteriilor se face prin încălzire. In genere ferberea, obicinuit întrebuințată, schimbă gustul laptelui şi-i scoboară valoarea nutritivă. In lăptăriile moderne laptele se pasteurizează, adică se încălzeşte timp scurt la 80—900 sau se ţine cam 14 oră la :650, In aceste condiţii bacteriile lactice şi cele producătoare de boli sunt ni- micite şi valoarea nutritivă nu scade. L.aptele se conservă apoi la ră- coare, căci atunci sporii nu se pot dezvolta. , Lapte condensat. — Se obţine evaporând laptele în vid, până ce vo- : 1 lumul fiind redus la 3 3 din cel primitiv. In comerţ este dat 

uneori fără zahar, alte ori cu adăogare de zahar. Este utilizat de fabricile de șocolată şi în călătorii. Se conservă în cutii de tablă her- metic închise și cari au fost încălzite la 1009. din vitamine sunt nimicite. 
Ă 

Lapte useat. Se obţine aruncâna licidul peste suluri cilindrice fer- binţi, cari se învârtese. Şi în acest tratament se distrug vitamine. 

In tratament o parte
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Untul se conservă topit. Uneori i se adaogă sare. Când a fost păstrat 

mai mul timp, se poate să devie rânced, producându-se materii acide 

sub acţiunea unor bacterii. Spălare cu sol. de soda îndepărtează uneori 

aceşti acizi şi mirosul de rânced dispare. 

Brânza. — Constă din caseină precipitată ori în urma fermentaţei 

lactice, ori prin adăogare de chiag, ferment care determină coagularea. 

Pregătirea ei implică şi măsuri de conservare, Brânzele moi ca cea 

de vacă, cea de oi de putină, suțăr transformări continue. Unele ca 

cea de vacă trebuesc consumate'răpede ; altele rezistă timp mai înde- 

lungat. Dacă brânza a suierit putrezire, ea devine extrem de primej- 

dioasă, prin ptomainele și substanţele otrăvitoare ce le conţine. 

Ouăle. — Proaspete lasă să treacă ceva lumină prin ele. Cele ce 

sunt opace, sînt vechi, au HAS, sau sunt clocite. Coaja lor este po- 

roasă ; când se colorează ouăle de Paşti, de multe ori pătrunde colo- 

rantul prin porii coajei în interior. 

Pentru conservare ouăle se trec prin sticlă solubilă, ori prin lapte 

de var, cari astupă porii şi împiedică pătrunderea bacteriilor şi a ae- 

rului. Uneori se pot ţinea în pulberea albă numită garantol. 

Carnea putrezeşte ușor dând ptomaine, pe lângă alte corpuri. Pentru 

a evita contactul cu âerul care are bacterii ori spori de bacterii, sau 

pentru a evita putrezirele se întrebuinţează diferite mijloace de con- 

servare : 

1. Carnea fiartă ori friptă se pune în oțet, grăsimi, gelatină. Sar- 

delele în untdelemn. 

2. Carnea se atumă. Intervin acidui acetic și creosot din îuin. 

3. Tratare cu sare ori salpetru. 

-4. Carne conservată în cutii închise hermetic și sterlizată. 

5. Conservare la rece. Se utilizează frigorifere. 

"6. Pe vremuri se conserva carnea uscată ; azi mai puţin. 

Legumele, iructele se conservă în spaţiuri uscate, răcoroase. Alteori 

se conservă în cutii hermetic închise și cari au fost supuse sterlizării 

prin căldură. 

Alteori se conservă legumele şi iructele prin uscare. Fructele se mai: 

conservă sub formă de compoturi etc. Semințele se conservă bine, 

din cauza că au cantităţi mici de apă. 

Din expunerea mijloacelor de conservare făcută mai sus, se desprind 

următoarele constatări generale : 

Mijloacele de conservare au de scop î) dea distruge bacteriile (și 

chiar sporii) ; 2) de a împiedica dezvoltarea bacteriilor şi discompunerea 

alimentelor. | 

Mijloacele întrebuințate sunt de două feluri, fizice şi chimice. 

A. Mijloace fizice. 1. Uscarea. Carnea, legumele şi fructele uscate 

pot îi bine conservate şi expediate la distanţe mari fără să sufere al-
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terări. Uscarea prunelor, a boabelor de struguri, ete., este cunoscută. 
Tot așa se conservă plantele în herbare. 

2. Păstrarea la temperatură joasă. Aşa avem carne congelată. Tot 
aşa se păstrează alimentele la temperaturi joase, sau în îrigorifere etc. 

3. Acțiunea căldurei. Se sterilizează alimentele prin încălzire. 
Sterilizarea se poate face şi în cuţii închise, 
4. Invălirea alimentelor într'o pătură protectoare, care să le ferească 

de . aer, . 
B. Mijloace chimice. Un mare număr de substanţe chimice numite 

antiseptice, opresc dezvoltarea bacteriilor. Nu toate pot fi întrebuin- 
ţate la conservarea alimentelor. Totuşi creosotul din fum, oţetul, sarea 
constitue bune mijloace de conservare. Avem carne afumată, peşte 
afumat. Un mijloc de întrebuințat este fermentarea lactică, Se con- 
servă aşa pe iarnă castraveţii muraţi, varza murată, etc. Conservarea 
de castraveți muraţi se face şi vara. i i 

De multe ori se întrebuinţează cantităţi mici de borax, acid salicilic, 
acid cinamic. | 

Imbalsmarea cadavrelor se face prin injecții în artere cu soluţii alco- 
olice de sublimat şi acid arsehios, rîşini şi balsamuri. 

XXIII. RĂZBOIUL CHIMIC. MIJLOACE DE 
APĂRARE. 

Lectură. — In războiul mondial 1914—1918 Sau întrebuințat în 
mare măsură acţiunea substanţelor chimice asupra adversarilor, atât 
dintr'o parte, cât şi din alta a popoarelor angajate în'războiu. Invăţă- 
mintele culese cu această ocazie, ştirile de pregătiri din diferitele ţări 
îndreptăţesc credinţa, că întrun viitor războiu, întrebuinţarea sub- 
stanţelor chimice se va face pe o scară şi mai întinsă. 'Technica răz- 
boiului va consta pe de o parte, în arme de foc (puşti, tunuri, mitra- 
liere, etc.), cu efect cât mai distrugător, iar pe de atta în pregătire de 
explosibile cât mai puternice şi mai comode şi de substanţe chimice, 
cari să facă cât mai mare rău adversărului, Nu numai trupele trimese 
pe fronturi, dar întreaga populaţie aflătoare în urma lui, va lua parte 
activă prin fabricarea materialelor şi armelor de luptă, 
tirea hranei pentru trupe fie în fabrici, fie în agricultură. Pentru a 
înfrânge adversarul, se va căuta a-i nimici, cu ajutorul aeroplanelor 
fabricele, a-i incedia depozitele, a-i demoraliza populaţia. Atacul cu substanțe chimice, cari să scoată din luptă cât mai mulţi soldaţi şi să 
slăbească apărarea va fi condus cu mai multă ene 
va fi condus cât mai energic. i ” 

Ne vom ocupa în cele câteva rânduri, 

prin pregă- 

rgie ; războiul chimie 

cari urmează, cu indicarea
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substanţelor chimice, cari servesc la atac şi cu arătarea mijloacelor de 

apărare. _ Ă - i 

Atacul chimie. —: Se face prin aruncare de substanțe chimice, cu 

acţiuni determinate. Indărătul frontului de luptă, aeroplancie aruncă 

bombe explosibile, incendiare sau pline cu materii de luptă chimică. 

Bombele explosibile sunt umplute cu explosibile şi prevăzute cu aprin- 

zătoare. Prin forţa vie a acestor bombe, şi prin puterea încărcăturei, 

ele sunt destinate a ataca clădirile, fie fabrici, fie depozite, pe cari 

urmează să le distrugă. Greutățile unor asemenea boambe variază : 

50, 100... dar şi 2000 Kgr. Unele bombe au pereţi groşi; la exploa- 

darea materialului din ele, aceşti pereţi sunt sfărâmaţi în bucăţi toarte 

mici, sute de bucăţi, cari împrăştiindu-se în grupe de oameni, pot 

ucide ori răni un mare număr. 

Bombele incendiare. — Aruncate asupra clădirilor ele au scopul de 

a le aprinde. In războiul mondial au fost întrebuințate bombe cu fosfor 

galben ori cu soluţii de fosfor. La explosie bucăţile de fostor se aprind 

provocând incendiul. Fosforul este primejdios și prin faptul că este 

otrăvitor. Cu efect mai sigur se recomandă bombele cu electron fermit. 

Se ştie că amesticurile de pulbere de Aluminiu şi Oxid de fer aprinse 

dezvotă o mare căldură de ardere. Se provoacă aprinderea amesti- 

cului ; în e] sunt puse bucăţi de metal electron, un aliaj de Magneziu, 

cu Zinc şi Aluminiu. Fiind de densitate mică este preparat şi serveşte 

la construcţii. TYopit arde cu putere, căci toate metalele cuprinse în 

el sunt foarte oxidabile. Când bombele cu electrontermit se aprind, 

bucăţile de electron topite ard şi comunică astfel incendiul la părţile, 

cari pot arde, din clădiri. Aceste bombe sunt de 200 gr. la 5 Kgr. 

Un avion, care poate duce o încărcătură de 1000 igr. poate arunca 

uşor 1000 de bombe încendiare de câte 1 Kgr. Multe cad în străzi 

sau în locuri neclădite, dar măcar 211% cad pe clădiri. Pentru a arăta 

la curs acţiunea de incendiare, se pun bucăţi aprinse de electron pe 

table de lemn ori alt material combustibil. Dacă peste electron care 

arde punem apă, aceasta este discompusă în O şi H aşa că focul nu se 

poate stinge cu apă. 

Bombe cu substanţe toxice sau cu substanţe de luptă. Acestea pot 

fi utilizate în formă gazoasă, de vapori sau: de neguri. 

După acţiunea lor se împart în: 

a) Substanțe lacrimogene. Sunt puţin toxice dar irită ochii. Așa sunt 

bromură şi jodura de benzii, bromură de zilil, cloracetona, bromacetona, 

iodacelona, acroleina, şi o serie de alte substanţe. 

b) Iritante ale aparatului respirator : arsine sub diferite forme. în 

războiul 1914/1918 s'au utilizat granate cu bromacetonă. 

c) Substanțe tozice. La unele acţiunea toxică este trecătoare la al- 

ţele persistentă. Acţiunea atârnă de cantitatea inspirată. In acest grup
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intră clorul, fosgenul, ditosgen, clorpicrina, acid cianhidric, Clorcian,! 

Bromcian, etermetilic aiclorat ori dibromat, Sulfatul de metil, Clorsul- 

fonat de metil, de etil, perclormetil-mercaptan, iperita, Lewisita. 

“Insistăm puţin asupra efectelor iperitei. Ea se topeşte la 14i. La 

plesnirea proectilelor cari conţin iperită, substanţa licidă se răspân- 

deşte în picături. Dacă acestea cad pe piele produc besici, cari se 

vindecă cu greu. Este vesicantă ; acţiunea vezicantă se arată după 6—58 

oare. Este cu atât mai periculoasă, „cu cât mirosul slab de muștar al 

ei de multe ori nu este observat. Pătrunde prin pielea bocancilor şi 

a hainelor. Asupra ochiilor, organelor respiratoare şi părţilor interne 

ale corpului exercită acţiuni extraordinar de periculoase. Pentru a neu- 

traliza acţiunea picăturilor căzute pe piele se spală locul, unde este 

picătura, cu petrol, ori cu soluţii oxidante de permanganat, clorură 

de var.. Formula ei ar dut-o, 

sf CHa CHA, GC 

“Son, CHA. Cl 

Apa o atacă foarte încet. Ca metode de preparare cităm: 

/GHa - CHa. Cl 
Procedeul francez 's (9; 2a+2 CH3= CH, — Sscn CH. .CI 

a - 2. C 

/CHa „CH. Cl: - 
Procedeul englez Sa0l +2 Cha CH —> 5 + 5 

SCH3. CH. C 

Sulful rămâne uneori în soluţie în iperită, ceeace nu strică, când 
este vorba de întrebuinţarea ei ca gaz de luptă. 

Lewisita. — Are structura unei arsine complicate. Este licid. Produce 
vezicaţii ca şi iperita, dar se vindică mai uşor decât acelea ale iperitei. 
Mai are acţiune foarte iritantă asupra căilor respiratoare. Miros puternic. 

Iperita şi Lewisita fiind puţin volatile, persistă pe cîmpul, pe care 
ard. Cantităţile mici de vapori formaţi din ele, au acţiuni puternice. 

Mijloace de apărare. 

Contra incendiilor. — Se cere o bună organizare a pompierilor. Când 
incendiile se datoresc metalului electron, stingerea cu apa nu-i recoman- 
dabilă, decât când se varsă mari cantităţi de apă. Cu puţină apă avem 
discompunere, care dă Hidrogen şi acesta continuă să ardă. Stingerea 
electronului care arde se face prin acoperire cu năsip, pământ. După 
răcirea metalului poate fi utilizată pentru stîngere apa. 

Când incendiul a fost provocat prin bombe cu fosfor, se recomandă
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tratament cu soluţie de sulfat de Cupru ; în contact cu fostorul, pătura 

metalică de cupru depusă pe fosfor, împiedică arderea mai departe 

a acestuia. 

Contra substanţelor otrăvitoare, gazoase ori în sture de vapori. — Se 

recomandă mijloace de apărare 

colective ori individuale. 

Mijloacele de apărare co- 

leclive se pot lua din timp de 

pace, prin construire de adă- 

posturi şi prin organzarea ser- 

viciilor de alarmă, de colabo- 

rare strinsă între Stat, Co- 

muni, cetăţeni. 

Apărarea individuală. Se face 

prin măşti, cari se fixează 

hermetic pe faţă. Acestea au ” 

de scop de a purifica aerul Fig. 51. Dispozitiv pentru filtrare. 

inspirat, pe când aerul ex- 

pirat esă printr'un ventil. In dreptul gurei și nasului se pot înşuruba 

dispozitivele pentru filtrare şi absorbirea vaporilor otrăvitori. 

In dispositivul filtru- 

absorbant se pun de 

obiceiu trei pături de 

substanţe : 

Pătura exterioară are 

de scop de a reţinea 

picăturile ori chiar gra- 

nulele solide din valu- 

rile de ceaţă ori fum. 

b) A doua pătură este 

constituită din granule 

mici de cărbune de lemn, 

poros, cărbune activ. In 

pori se fixează substan- 

ţele 'gazoase (gaz, vapori 

etc.) fără ca să fie intre 

acestea şi cărbune re- 

acţie chimică. Fenome- 

Fig. 51. Mască de apărare. * nul de fixare la su- 

    
prafaţa liberă din pori 

este un fenomen de adsorbție; suprafaţa porilor la 1 gr. de Cărbune 

poros poate trece de 100 metri patraţi. 

In pătura a treia, cea mai apropiată de cap, se pun substanţe
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chimice cari neutralizează otrăvurile gazoase prin acţiune chimică. 
Pătura filtrantă se compune din mai multe foi a unei mase ana- 
loage cu hârtia de filtru, sau din pânze subţiri. 

Cărbunele activ se prepară prin trecere de vapori de apă peste mangai 
„ incadescent (de teiu). Mangalul a fost şi el preparat prin carbonizare 

de lemn (nai ales teiu) la temperatură cât mai joasă. Acest cărbune 
activ. nu lasă cenuşă (Supranori!). 

Se mai. fabrică prin carbonizare din învălişurile tari ale sâmburilor 
de fructe (prune, caise, migdale, nucă de cocos etc.) Carbonizarea în 
prezenţa Clorurei de Zinc dă un cărbune foarte activ. In special din 
zaharosă se obţine forma ccea mai activă, carboraffin. Cel mai mare 
producător de cărbune activ este trustul internațional Carbo-Norit- 
Union, cu sediul la Frankfuri care lucrează cu capitaluri franceze, ger- 
mane, olandere, ceho-slovace. Ă , 

Contra iperitei se recomandă mască şi costum special. De asemenea 
contra unor substanțe gazoase toxice masca poate fi alimeniată cu 
oxigen. Expunerea din cartea aceasta nu poate da toate detaliile, 
întrucât cazurile cari se presintă pot fi foarte variate. In mod instinctiv 
când nu sunt măști, cel mai bun mijloc de apărare este batista înmuiată 
în apă. De asemenea, în cazurile trebuitoare, trebue ca populaţia să 
urmeze cu stricteţă instrucţiile ce se vor da. 

Experienţe. — Pentru a arăla acțiunea diferitelor substanţe se pot face 
în fața unui auditoriu câleva experierițe. Indicăm unele din ele. 

1. Acţiunea de ardere cu electron. 
Intr'o culie de tablă 50 cmc. se pun câleva bucăţi de electron metalic, 

care se procură din comerţ. Peste dânsul se pune amestic de Termit 
(4 părți ozid feric în pulbere şi 1 parte, pulbere de Aluminiu. Se pre- 
sează. Se întroduce un capăt al unei bande de Magneziu ; peste supra- 
fața pulberilor se pune o pătură de pulbere de Magneziu. Se aprinde ca- 
pălul liber al bandei de Magneziu. Totul se face cu precauţie pe plăci 
de porțelan, piatră, irebue multă atenţie căci de multe ori electronul in- 
candescent este aruncat. Punând bucățile acestea de electron pe plăci 
de lemn, pe hârtie, cărbune, cocs acestea se aprind. - 

2. Se trece aer prin apă de brom. Curentul este trecut printr'un tub 
cu cărbune activ. Vaporii de brom sunt reținuți. 

3. Curentul de aer, trecut prin apa de brom, este apoi irecut prin 
tubul de sticlă plin cu var sodat. Se vede acțiunea chimică. . 

4. Se trece curentul de vapori de brom prin soluţie de tiosulfat. Ac- 
țiune chimică. 

5. Se trece curent de aer cu fum de ţigară prin tub cu var sodai, 
ori cărbune activ. Ce se observă? , N 

6. Aerul cu fum de tutun este recul printrun lub în care s'a pus un 
dop de vată. Fumul este reținui de vată; dacă punem de-o parte şi de
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alta a dopului hârtie roşie de turnesol, ea se înălbăstreşte sub acțiunea 

amoniacului din fum. Se vede că gazul amoniac străbate filtrul de vată, 

fumul nu. 

Detalii asupra chestiunilor acestora de apărare contra substanţelor 

gazoase olrăvitoare se pot găsi în excelentele cărţi : 

Locot.-Col. Roată Victor, „Pericolul aerian”, (1935) 168 pagini, 40 lei, 

prin librărie 50 lei. 

Dr. C. D. Nenifescu şi Dr. C. N. Ionescu, „„Gaze şi măşti de războiu” 

(1933), 296 pagini, circa 120 lei. 

Pentru experienţe de curs se recomandă spre consultare : 

Petzold-Scharf, ;,Versuche zum Luitschutz” 67 pagini (1935), Teubner, 

Leipzig— Berlin. Dă şi literatură. 

De asemenea foile de propagandă şi instrucţii, redactate de Prof. 

Dr. W. Frank, Hamburg, cari se trimet ca anexe la cărțile Henniger- 

Heidrich-Franek, Lehrbuch der Chemie, Teubner, Leipzig. 

Pariumuri. 

Lectură. — Uleiurile eterice servesc în parfumerie şi anume la pre- 

pararea unor săpunuri, pudre, ape pariumate, pomade; dizolvite în 

alcool formează parfumurile. Unele din aceste oloiuri eterice ori esențe 

volatile se extrag din flori (de rose, toporaşi, iasomie) ; altele din frunze 

eucalipt, uleiul de mintă, flori şi frunze, portocali, mintă, cimbru, ros- 

marin, fructe. portocale, lămâi, eniper, semințe, anison, migdale amare. 

„Se mai extrag din rădăcini (iris), lemn (cedru), sucuri râşinoase scurse 

din scoarța copacilor (terebentină). 

„In Franţa se deosebesc anumite regiuni favorabile culturei plantelor 

cu esențe; aşa în regiunea Mediteranei (Cannes, Nice), apoi în Pro- 

vence Languedoc, Var, Alpii de jos, gurile Ronului, Isre, etc. 

Esenţele pure sunt rar întrebuințate direet, în parfumerie, căci au 

miros arzător, puternic, neplăcut. Cele fine, cari pot îi întrebuințate 

direct, sunt foarte scumpe. Pentru a le dezvolta mirosul plăcut trebuesc 

diluate ; de obiceiu ele se dizolvă, în acest scop, în alcool. Soluţiile alco- 

olice constitue parfumurile ; în unele ţări acestor soluţiili li se dă numele 

de esențe. 

Extragerea din plante se face prin mai multe metode. Cităm : 

- 4) presiune; aşa se extrag unele esențe volatile din cojile de por- 

tocale, lămâi, etc. 

b) distilarea cu vapori de apă. Vaporii cari duc cu dânşii esenţele
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sunt condensaţi şi licidul lăsat să curgă în recipiente cu efect simplu 
(recipiente florentine), îig. 52, 53 ori cu dublu efect fig. 54, 55, 

c) Alte ori se pun florile în oloiuri, grăsimi şi se lasă să stee mai 
mult timp. Operația se numeşte maceraţie. Esenţele se dizolvă în aceste 
materii grase. Maceraţia se poate face la cald, ori la rece. 

  

esențe -   
  

Fig. 52. Fig. 53. 

d) Se pot extrage şi cu dizolvanţi volatili, ca sulfură de carbon, 
clorură de metil, eter de petrol, Se încălzesc organele plantelor cu 
licidul extractor pe bae mariană. Se separă apoi prin distilare îracţio- 
nată dizolvanţii de esențe, căci aceste din urmă au punct de ferbere 

  

Fig. 54. Fig. 55. 

mai înalt (1700—250). Pentru a da o idee de cantitatea de flori ce trebue întrebuințată, amintim faptul că prin distilarea cu vapori de apă se extrage 1 Kgr. de esență din 3000—5000 Kgr. petale de fiori de rose în Bulgaria. 

Substanțe explosibile 

Lectură. — Sub acest nume se înţeleg corpuri, cari în anumite îm- prejurări dezlănțuesc brusc o Presiune enormă, în urma reacţiunilor chi-
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mice cari au loc. Ca factori, cari determină reacţiunea chimică ci- 

tăm lumina (lumina solară ori cea de Magneziu determină com- 

binarea Cl cu H), căldura, electricitatea, presiunea bruscă (loviri) 

sau nu. Sub influenţa presiunei enorme dezlănţuită în urma reacţiilor 

chimice se pot obținea efecte puternice sub formă de lucrare meca- 

nică exterioară ; în explosibile avem deci mari cantităţi de energie po- 

iențială (latentă). Pentru a concretisa mai bine caracterul unui ex- 

plosiv, amintim că 1 Kgr. de Cărbune care prin ardere dă circa 8000 

Cal, degajă o energie de 8000x425=—3,5 milioane de Kgr. metri, de 

lucru mecanic. Explosibilele au din acest punct de vedere o energie 

mai mică. Pe când însă Cărbunele degajă succesiv marea lui energie, 

explozibilele o degajă brusc, în foarte scurt timp. 

Pentru producerea de energie, explosibilele degajă gazuri şi în acelaş 

timp şi căldură. 

După modul de întrebuințare explosibilele se împart în: pulberi 

pentru arme de [oc, explosibile peniru lechnică şi explosibile' pentru 

- aprindere, 

1. Pulberea pentru arme de foc. Explosia aruncă proectilul din puşcă 

ori tun. In această categorie intră praful de puşcă cu fum şi cel fără 

îum. - ” E 

__a) Praful de puşcă cu fum sau pulbere neagră. Este întrebuințat de 

câteva sute de ani. Inventarea prâfului de puşcă se atribue lui Roger 

Bacon (1214—1294) de unii, de alţii călugărului german Schwariz (1313). 

Se pare că germanii îl întrebuinţau pe la 1250; englezii l-au utilizat 

în bătălia dela Crecy (1346) contra francezilor. Se compune, aproxi- 

mativ, din. 6 părţi KNOg, 1 parte Cărbune și 1 parte Suii. Azotatul 

de Na nu poate fi utilizat, căci este higroscopic. Cărbunele întrebuințat 

este mangal, obţinut prin carbonizare la temperatură cît mai joasă. 

Pentru prepararea lui se macină separat cele trei corpuri şi apoi 

se amestică. Se obţine o pulbere fină ca făina, câre aprinsă arde cu 

încetul. De aceia este întrebuințată la prepararea fitilului pentru aprins 

explozibilele. Pentru a obţine pulbere, care să ardă în timp mai scurt, 

pulberea precedentă este supusă la alte operaţii, cari o transformă în 

praf granular. In acest scop este udată cu apă, amestecată bine cu 

maşini anume făcute şi presată între plăci de Cupru formând o turtă 

de anumită grosime, Aceasta este sfărmată în granule, cari sunt apoi 

rotunzite şi luciete în maşini. Din placă se obţin granule de 0,3—0,5 

mm pentru pulberea de vînătoare şi 4—9 mm pentru artileria de 

câmp. Pentru tunuri mari se fac prisme bortelite, de câte 40 — 100 gr. 

Reacţia de ardere a prafului negru variază după compoziţia pulberei. 

Dăm, ca exemplu, următoarea reacţie: 

4RNOg+25+70=K3COg-+ KgSg+3C02+3C0-+-N3
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care dă 360 Litr.-gazuri (la 00 şi 760 mm), pentru 1 Kgr. de pulbere. 
Reacţia poate fi redată mai complect prin formula : 

20INOg+108-+ 30C= 6I&3CO3-+ SO, 3K2Sp+35+14C0,+ 
10C0+10N, 

Se obţin 56% corpuri solide şi 44% corpuri gazoase. Dintr'un Kgr. 
de pulbere ar rezulta 282 Litr. de corpuri gazoase de 00 şi 760mm. 
Temperatura se ridică la circa 25000€, iar presiunea la 2862 Atm. 

b) Pulberea fără fum. In 1846 trinitrocelulosa fu preparată de Schân- 
bein şi Bâtiger. In 1886 Vieille a arătat în ce chip se poate fabrica 
din nitrocelulosă' o pulbere relativ stabilă şi care să poată fi întrebuin- 
ţată la arme de foc. In timpul nostru Nitroceluloza este tratată cu 
alcool şi eter sau acid acetic şi camforă, Se obţine o gelatină, care 
poate fi frământată cu maşini. După ce se îndepărtează prin distilare 
dizolvantul, rămâne o masă cornoasă, care este transformată, încă 
fiimd caldă, în plăci, bande ori tuburi ; acestea sunt tăiete în tablete 
ori bucăţi de altă formă, Pulberea aprinsă în aer arde încet. Aprinsă 
cu capse cu fulminat arde mai repede decât pulberea neagră. După 
ardere aproape nu rămâne deposit solid. Energia pe IKgr. este mai 
mare decât la pulberea neagră. In pușştile germane (model 1898) de 
calibru 7,9 mm repegiunea iniţială a proectilului este de circa 875 m/sec. 
şi presiunea maximă 3000 Atm. 

2. Ezplosibile pentru fechnică. 
Se întrebuinţează în acest scop explosibile cu putere de sfărâmare 

cât mai mare, sau cum se mai spune, cu efect brizant. Substanțele 
întrebuințate sunt : Nitrocelulosa, Nitroglicerina (discoperită de Sobrero 
1846), Dynamita (Nobel 1867). Corpurile acestea au în molecula lor 
suficient O, ca să poată transforma C şi H în Oxizi şi apă, azotul 
rămânând liber, 

a) Dinamtia. Nitroglicerina este greu de maniat ; face explozie cînd 
nu te aștepți. A putut fi întrebuințată numai după ce Nobel a arătat 
că este absorbită de Kieselguhr (piatră silicioasă, poroasă datorită unor diatomee). Acest Kieselguhr poate absorbi în pori o cantitate de nitro- 
glicerină de trei ori mai mare decâţ greutatea pietrei poroase. Rezultă o pastă, care poate fi frământată şi care este aprinsă numai prin capse "cu fulminat de Mercur. Fără aprindere cu îulminat, dinamita arde tără explosie ; ea este insensibilă la ciocniri. 

b) Gelatina explosibilă: Partea minerală din dinamită serveşte numai să absoarbă nitroglicerina ; la explozie Iieselguhr-ul nu contribue cu nimic, ci rămâne ca substanţă solidă. S'a încercat să se înlocuească 
această masă nefolositoare, cu o substanţă, care în momentul ex- plosiei să adaoge şi parțea ei la acţiunea nitroglicerinei. 

In 1875 A. Nobel a arătat că dacă se tratează celulosa (din bumbac)
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“cu amestic de HNO3 şi H3S0, se obţine o nitrocelulosă care se di- 
zolvă în nitroglicerină cam până la 10%. Soluţia prin răcire dă o 
masă gelatinoasă, căreia i se pot da forme după voinţă. Ea se aprinde 
numai cu capse şi atunci delună, cu explozie. -Puterea de sfărâmare a 

ei poate fi scăzută după voe, prin adăogire de făină. 

In unile tratate dinamitei cu Kieselguhr i se spune Gurdinamită 

pentru a o deosebi de masa gelatinoasă formată din nitroceluloză şi 

nitroglicerină, căreia i se spune dinamită gelatinoasă (gelatindinamită). 

c) Eaplozibile de siguranță. In minele âe cărbuni se cer explosibile 

cu temperatura de explosie mică, flacără mică, durată scurtă şi pre- 

siune mică a corpurilor gazoase. Aceste condiţii se impun, pentru a 

evita exploziile de aer amestecat cu pulbere de Cărbune ori cu Metan. 

Ca explosibile în aceste cazuri se recomandă cele fabricate cu azotat 

de amoniu sau din nitroglicerină, KNO; şi făină (Carbonite). De ase- 
menea se întrebuinţează explosibile cu Clorat de K, căruia i s'a adăogat 
ceară ori oloiu (explosibil Silezia) pentru a-l face mai puţin sensibil 
la frecări. 

d) Pentru tuneluri, deschidere de căi ferate şi şosele prin munţi 
se întrebuințează explosibilul Oailiquit, pregătit din vată cu pulbere 
de cărbune şi aer licid (cu 50—80% Oxigen). Aerul licid dă sub 

formă concentrată oxigenul necesar arderei. 

In terenurile argiloase se întrebuinţează ca explosibil pulbere neagră, 
cu granulele acoperite cu grafit pentru a le feri de umezeală. In mi- 
nele de sare ori salpetru de Chili, în cari nu-i umezeală, se întrebuin- 
ţează în composiţia pulberei azotat de Natriu în loc de KNOg. Com- 
posiţia acesteia este 76% NaNOg, 10% S, 14%C. Pentru acoperirea 

granulelor, masa este încălzită până ce se topeşte S din ea. In loc 

de Cărbune se pune de multe ori smoală din gudron, răşini, gudron, 

grăsimi. Aşa explosibilul  Pelroklastic este format din 69% NaNOz, 

5% KNOg, 10% S, 15% /Smoală 1% K2Cr207. 

In afară de întrebuinţarea explosibilelor în caz de războiu, vedem, 

că ele aduc un imens serviciu la lucrări în timp de pace. Tunelurile 

! Simplon, St. Golhard au putut îi săpate graţie explosibilelor (la Simplon 

în special Oziliquit). Canalul de Panama n'ar fi putut fi săpat fără 

explosibile. Şosele în munţi, căi ferate, etc., se fac numai uraţie utili- 

zării explosibililor. 

3. Substante de aprindere, 

Unele explosibile aprinse ard liniștit în aer; dacă însă se găsesc în 

_ spaţiu restrâns, explosia are loc. Alte explosibi!e trebuesc puse în ac- 

ţiune prin o altă explosie, făcută prin lovirea fulminatului de Mercur, elc. 

Problema aprindrei explosibilelor a fost rezolvată în diferitele tim- 

puri, în chipuri deosebite. 

In puştile cu cremene, scânteia obținută prin scăpărare, adică prin
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lovirea unei bucăţi de oţel de crerhene, eta suficientă să aprindă pratul. 

De pe la 1825 sistemul de aprindere, eare a înlocuit pe cel vechiu, este 

cel cu capse în care se găseşte fulminat de Mercur. Prin lovire îulmi- 

natul detună cu flacără. și determină explosia cantităților mai mari 

* de explosibil. In loc de fulminat se poate întrebuința şi azothidraiul 

de Plumb ori Argint (azide), sări ale acidului azolhidric NgH. S'au în- 

cercat şi cloriţii de Pb ori Ag. Practică se arată întrebuinţarea de azidă 

de Plumb şi de fulminat de mercur; şi aceste corpuri sunt explosi- 

bile. In alte împrejurări se mai poate utiliza aprinderea cu fițil ori cu 

electricitate. ă 

4. Lista unor explosibile, 

Indicăm la explosibilele mai întrebuințate, căldura dezvoltată din 

arderea unui Kgr. de explosibil, precum și numărul de Kilogramometri 

corespunzător. 

1' Kgr.gelatină explosibilă. . . . . . .1640 Cal. 700280 Ker./m. 

1, nitroglicerină . . . . .. . . 1580 674700 ,, 

1, dinamită (75% nitroglicerină) ..1290 ,, 551000, 

1 

1 

» îulmicoton (13% N). . . . . .1100 ,, 470000, 

+ pulbere neagră, cu îum. . . . . 685 ,, 293000, 

Amintim acum o serie de producte explosibile. 

1. Explosibile cu KCIOg, NaCIO, ori KCIO,. Substanțele acestea se 

amestică cu cărbune, ori hidrocarburi, răşini, oloiuri,  nitrobenzol. 

Asemenea explosibile se găsesc sub diferite numiri: Cheddit, Silesia, 

Barbarit, Miedzankil. Cu perclorat se cunosc: Alkalisit, Hammonit, 

Permoniil, Persalii, Helagon, Peragon, etc. 

Explosibilul american Rackerock are KC1O4, nitrobenzoi şi 12% acid 
picric. 

Acţiunea lor atârnă între altele şi de modul de provocare al explosiei. 

Când provocăm explosia cu capse cu fulminat, dau explosii cu efecte 
brisanie ca dinamita. Dacă aprinderea se face cu fitil, acţiunea nu este 

de sfărâmare (brisantă), ci de deplasare, ceiace este important pentru 
obţinerea de blocuri mari de huilă ori de pietre, ca granitul. Pentru 

aruncătoare de mine se întrebuinţează în Anglia un amestic de 3 părți 

pulbere de Cărbune, 8 părţi clorat de K,5 părţi COJHNa şi 2 pă 

dextrină. 

  

    

   

Un amestic de 35 p. pulbere de Zinc, 9 p. NaClO,, 8 p. MsCOg, 5 
Cl NH, cu circa 30 p. CCI, formează o pastă deasă, care la arde 
prăştie fum mult. In acelaș scop servesc amesticuri de CIO 
15% cărbune roşietic (obţinut din pae încălzite la 2700-— 300) 

2. Explosibile cu azotat de amoniu. Cu fulminat de Mercur 
de amoniu este âdus la detonație. Amestecat cu 
meroase explosibijeA3%%.- Dynamon (90% N 
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