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INTRODUCERE. 

Care este locul, ce "1 ocupă chimia între cunoscințele omenesci, 

Cunoscinţele omenesci fiind numerâse și variate s'a căutat a se 
stabili legăturile, ce există între ele, punându-se în evidență asemă- 

_nările și deosebirile, ce ele prezintă. 
Descartes, (1596 —1650) este unul dintre cei d'intâi cugetători, care 

a arătat că de re-ce în ori-ce direcțiune cercetările nâstre tind în 
definitiv a ajunge la cunâscerea adevărurilor, putem clasifica aceste 
cunoscințe după rezultatele la care ajungem în fie-care din ele; și 
după cum, acestea ne duc la adevăruri absolute, de cari nu ne pu- 
tem îndoi, sai la adevăruri numai relative. 

In urmă, 75. Geoffroy de SI. Fillazre grupă fizica, chimia, și sciin- 
fele sociale între verităţile relative, iar mazematicile, constituia grupa 
verităților absolute. 

Auguste Comte, marele enciclopedist, care a ilustrat începutul ace- 
stui secol (1798—1857) a alipit matematicilor aszronorza şi a introdus 
biologia între scizintele fizice şi soctologie. 

Tabela alăturată ne arată în rubrica: «Cunoscinţele actuale» pe 
fie-care din ele în parte. 

Din observaţiunea lor decurge că dintre tâte cunoscințele actuale 
cele mai pozitive, cari prin sudiul lor ne duc tot-d'a-una la verități 
absolute, sunt sczinzele matematice. Fără ele nu putem studia în mod 
aprofundat pe nici una din cele ce urmeză. 

Sciinfele fizice sunt acelea, cari se apropie mai mult de veritățile 
absolute. Fără acestea nu pot fi studiate cu succes sciințele naturale, 
ce vin în urmă, 
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Sciințele sociale ocupă ultimul loc între veritățile relative și ele 

cer, pentru a fi bine înțelese, cunoscința sciințelor naturale, sciințelor 

fizice şi chiar a matematicilor. 

  

  

  

Is. Geoffr. St. Hillaire | Auguste Comte Cunoscinţele actuale: 

2 | Matematicile s(1 Mateinaticile pure 
> ici , Pe ” . . 
2 Matematici || Astronomia | ZE | 2. Mecanica raţională 
i 3 3. Astronmia 

2 | 4. Ctristalografia 

4 Fizica | Fizica | 5. Fizica 
ei | Chimie ( Chimia =: 6. Chimia 
= :2 . . 
pi | 7. Mineralogia 

4 o 
[> a | 8. Fisiologia (1) 

Z = Stratigrafia 
>” 3 i ( S 

£ Biologia 2 |” Geologia (Paleontolo- 
PR se, |10. Botanica (2) [gia 

ta 2 |I1. Zoologia 
A |12. Antropologia (3) 

| | a: Ă i 
Sciințe sociale] * Sociologia | 2:58 113 Sciinţele juridice 

; :2 $ (14. Sciinţele economice     
Sciintele matematice sunt independente de materie ; spaţiul și tim- 

pul sunt suficiente studiului lor. Rezultatele, la cari sa ajuns în aceste 

sciințe ne surprind prin exactitatea lor. 

Pentru a avea un exemplu de exactitatea calculelor matematice 

n'avem de cât să luăm fapte din domeniul astronomiei. Eclipsele, 

indicate prin calcul cu mult mai înainte se realiseză în mod deplin 

în ce privesce spațiul și timpul indicat. Je Verrier a calculat pe 

3.000.000 ani, înapoi și înainte, tote fenomenele ceresci mai impor- 

tante, ce ai avut loc saii care se vor întâmpla pe viitor. 

Preciziunea calculului şi a faptelor observate este atât de mare în 

cât s'a putut dovedi că întrun secol luna și-a accelerat mersul săi 

cu 8 secunde (4). 
Graţie studiului geoezrizi se fac pe fie-care di diferite lucrări de 

artă; ast-fel, plecând din două câste opuse ale munților se scobesc 

  

(1) La Fiziologie se alipesce; Patologia, [igiena și Medicina, 

(2) Prin desvoltarea mare, ce a luat studiul unor grupe de plante microsco- 

pice, s'a creat în timpul din urmă: Bacteriologia. | 

£ (3) Aicea se pot grupa: Archeologia, Istoria, Literatura, Muzica și Artele 

rumose. 
(4) Se lucreză de 20 ani pentru a se vedea cauza acestei accelerațiuni.
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tuneluri și preciziunea este atât de mare încât axele celor două ca- 
pete al tunelului se întelnesc matematicesce. 

Matematicile pure se împart în: Arzfuctică, Geometrie, Ivigontome- 
trie, Algebră, Geometrie analitică, Calculul infinitezimal, etc. 

Ele plecă de la adevărurile cele mai simple și mai evidente numite 
axiome pentru a formula teoreme din ce în ce mai complicate. 

„Mecanica rafională, deşi 'şi are originea în mecanica practică, to- 
tuși nu are nevoe de materie pentru discuția matematică a proble- 
melor sale. 

Astronomia se ocupă cu studiul legilor matematice, ce decurg din 
raporturile de situaţiune şi mișcare ale corpurilor ceresci. Cu tote 
acestea prin partea descriptivă a ei (astronomia fizică), ea face tran- 
siție între matematicile pure şi sciințele fizico-naturale. 

Cristalografia s'a născut prin rezultatele câștigate, studiând crista- 
lele ce se găsesc în natură. Prin partea sa geometrică ea aparține 
sciințelor matematice, servind de transiție între sciințele matematice 

şi fizice prin legătura ce ezistă între structura! cristalelor și proprie- 
tățile fizice. 

In ce privesce scizufele fizice, ele se apropie de matematici mai 
mult de cât tâte cele-Valte cunoscințe omenesci. 

amin, fizic frances, dicea în 188 3, că chimia este un capitol al 
fizicei şi acesta e un capitol al mecanicei raționale. 

Sciinţele fizice sunt în special sciințe de observație și experimen- 
tare, având în serviciul lor sciinţele matematice, Ele ai ca substrat 
al studiului lor materia, de care tind necontenit a se emancipa. Fi- 
zica a ajuns deja în mare parte a stabili legi matematice, indepen- 
dente de observație și experimentare, cari însă pot să fie verificate 
pe aceste'căi. Acesta formeză marele şi însemnatul capitol al fizicei 
matematice. 

Fizica este cea mai pozitivă dintre sciinţele, ce conduc la verități 
relătive, chzpza o urmeză imediat. 

În ce privesce mineralogiă ea se păstreză separată, mai mult prin 
deprindere și prin Gre-cari necesități speciale, nefiind o sciință a parte, 

ci numai reunirea studiului mineralelor din punct de vedere cristalo- 

grafic, fizic şi chimic. 
Sciintele navale pot fi considerate încă în mare parte ca sciințe 

descriptive. Ele însă prin fiszofogie nu numai că se servesc de obser- 
vaţie și experimentare, dar tind a coprinde orizonturi mai mari, a 
formula legi biologice și a 'şi da sema despre viaţa în sine şi trans- 
-formările succesive ale "ființelor vii la suprafața pămîntului. 

Studiul fiziologiei însă, fară care botanica şi zoologia nu se pot în- 
văța, nu pste să existe fără cunâscerea fizăcel și a c/zmiei. Vederea, 

audul, mişcarea sunt acte fizice, pe când digestiunea, respirația, com- 

bustiunea generală sunt acte chimice, cară sunt părțile principale ale 
fiziologiei. 

Geologia, prin stratigrafie și paleontologie servesce de tranziţie între 

sciinţele fizice şi naturale. Prima parte este o continuare a minera-
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logiei în studiul fizic al pămintului, pe când pa/zontologza prin stu- 

diarea florelor şi faunelor dispărute dă deslegarea celor mai însemnate 

părți ale Zoansrei și zoologiei în ce privesce aparițiunea animalelor 

şi plantelor și transformările prin care aă trecut acestea până în pre- 

sent pe suprafața planetei nostre. 

Botanica studiază nu numai flora actuală a planetei nostre dar im- 

plicit şi flora dispărută și tote cestiunile mari relative la geografia 

botanică. 

Acelaş lucru "1 face soologza pentru animale. 

Omul, nu printrun egoism particular, dar prin necesitatea de a se 

cunâsce mai bine și prin faptul că studiul ființei sale este fârte întins, 

a simţit necesitatea de a se scote din cadrul zoologiei și a crea a%- 

/vopologia, pe lângă care fac corp separat: archeologia, 2Storta, filo- 

Zogia, muzica, artele frumdse, etc., atâtea capitole mari, relative la 

desvoltarea sa. 
Sciinţele sociale sunt acele cunoscințe omenesci, cari aii baza cea 

mai puţin sigură. Ast-fel sczznfele juridice și teologia sunt în cea mai 

mare parte convenţionale. Intre ele fac până la un punct Gre-care es- 

cepțiune sczinfele economice, cari în timpul din urmă, legând nece- 

sitățile vieței normale de legile biologice, tind a lua o desvoltare im- 

portantă și a căpăta în activul lor cunoscințe exacte. Datele statistice 

de cari se servesc, tind a pune în evidență raportul ce există între 

viaţă și mijlocele materiale, ce o pot desvolta, sai împedeca, ară- 

tându-ne rezultatele bune sai rele la cară individul sai poporele ajung 

fatalminte în ambele casuri. 

Materie. Corpuri. Impărțirea lor.—Fizica și chimia se ocupă cu 

materia. Pentru a pute vedea asemănarea și deosebirea ce există între 

ele, să vedem mai îutâiii ce trebue să înțelegem prin materie. Uni- 

versul este spaţiul infinit dimpreună cu nenumăratele corpuri cer esci, 

cari din timpuri fără început și fără sfârșit plutesc Într'însul. 

Ceea-ce alcătuesce aceste corpuri se numesce sulstanţă sau materie. 

Ea e caracterisată prin fuziuderea în spaţii (ocuparea unei porțiuni 

din spaţii prin dimensiunile sale) şi prin greu/ae. 

La acestea se adaogă și mepenetrabilitatea, adică proprietatea, în 

virtutea căreia două corpuri uu pot ocupa în același moment același 

loc în spații; după cum vom vede mai în urmă, acestă proprietate 

nu e inerentă de cât atomului și moleculei. - 

Pămintul, fiind un corp ceresc, este o mică porțiune limitată din acestă 

materie. La suprafaţa sa găsim sai putem izola alte bucățele cu mult 

mai mici din materia ce-l alcătuesce, cari tâte se numesc corpuri, 

d. e. o piatră, un cal, o sămînţă, etc. sunt corpuri. 

Corp este, prin urmare, o porțiune limitată de materie, așa dar to- 

talitatea corpurilor alcătuesc materia, ce se află răspândită în univers. 

Pentru a studia materia trebue să studiem corpurile. 

Corpurile, deși formate din aceeaș materie, ni se prezintă cu carac- 

tere fârte variate, cu diferite forme și în diferite stări. Numirile ce
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li se dată sunt fârte numerâse, ast-fel avem: corpuri ceresci, organi- 
zate, neorganice, simple, gazâse, etc. 

Pentru a ne putea da semă de înțelesul acestor numiri sa alcătuit 
următorul tabloii, din care putem ușor vedea deosebirea ce există 
între ele. 

1. Ceresci: Stele, planete, comeţi, nebuldse, etc. 

| solide: sulf, arsenic, i0d, etc. Aparţin studiului 
lichide: brom. .... . A chimiei 
paz6se: oxigen, azot, etc. . | neorganice. Mo

ta
lo
iq
i 

Si
mp
le
 

    

9 
9 , | N 

o = e | solide: fer, argint, aur, etc. . . 
Ş 5 Ş “lichide: mercuriu . . .... . 

= Ş 3 Ş î ( gazose: Papori de mercuriu, etc. | 

2(o > z ţ solide: săruri, roce, etc, , -4 idem 
S|E4 Ss Compuse! lichide: apă, acide, etc. e A 

Sl < E şi mineralogiei. 
E | gaz6se: bioxid de carbon (1). . | 3 i 

A | solide: sacharul, ete ,... -  Aparţin studiului 
Organice . ș lichide: spirtul, etc. . .. chimiei 

| gazose: gazul bălților (2). . . . | organice, 

- (Plantele ......... „. | Botanica, 
| Organizate . țAnimalele ... .-. . . . . Zoologia. 

Numai corpurile pămiîntesci, cari alcătuesc p'aneta nâstră, pot fi 
direct supuse mijlâcelor nostre de investigațiune, 

Să nu credem însă că corpurile ceresci se sustrag cu totul cer- 
cetărilor 6menilor de sciință. Matematicele ne daii mijlâcele de a afla 
volumul și densitatea lor; fizica ne arată forma şi structura supra- 
feței lor prin instrumentele optice, iar spectroscopia ne indică natura 

elementelor din cari sunt compuse. 
Corpurile pămintesci se pot împărți în orgapzcaze și ncorganisate. 
Corpurile organizate sunt porţiuni de materie cu o formă exte- 

riâră bine definită, terminate de obiceiii prin linii curbe şi cu o struc- 

tură internă neuniformă prin faptul că sunt înzestrate cu diferite or- 
gane, cari la rîndul lor sunt constituite din celule sai derivate ale 
acestora (fibre, vase, etc.). Organele se deosebesc între dinsele atât 

prin structura lor particulară cât și prin compozițiunea lor chimică 
(ast-fel rădăcina diferă de frunză, creerul diferă de ficat, etc.). In 
acestă categorie de corpuri se coprind tte plantele și animalele. 

Corpurile neorganisate sunt porțiuni de materie, cu o formă ex- 

teriâră accidentală (o piatră, o bucată de pămînt, etc.), sai cu o 

formă exteridră bine definită, terminată prin linii drepte, cum sunt 

cristalele. Luând însă porţiuni din diferite părți ale acestor corpuri, 
vom constata că ele aii același aspect și aceeași composițiune chimică. 

Corpurile neorganizate se împart la rindul lor în pcorganice și 

organice. 

(1) Acid carbonic. 
(2) CH, = metan.



Corpurile neorganice se pot găsi sau în natură la suprafață sai în 

interiorul pămîntului, sait sunt preparate cu ajutorul puterilor cari 

există în natură, şi pe care chimistul le pote întrebuința în același 

fel în labaratorul săi. 
In cazul întâiă avem: sarea, gipsul, marmora, etc.; iar în cazul: 

al doilea : nichelul, acidul sulfuric, etc. 

Corpurile organice aă aceleași caractere ca și cele neorganice. Sin- 

gura deosebire între ele conzistă în laptul că corpurile organice sunt 

produse în natură numai prin viața plantelor și animalelor, 

Ast-fel avem: zachărul, scrobeala, stearina, urea, etc. 

Producţiunea lor în plante și animale fiind datorită acelorași pu- 

teri naturale, de cari natura s'a servit la crearea corpurilor neorga- 

nice, chimistul, servindu-se de ele în laborator, a reușit a le produce 

direct, fără intervenirea vieței vegetale sai animale. Ast-fel sa făcut 

urea, glicerina, etc. 
Prin mânuirea acestor puteri chimistul a făcut chiar corpuri or- 

ganice și neorganice, ce nu existau în natură, d. e. acidul hidrofluo- 

silicic, fucsina (clorhidratul de rozanilină), etc. 

Molecule. Atomi. Corpuri simple şi corpuri compuse.-- Pentru 

a putea înțelege mai bine ce e un corp simplu și ce e un corp com- 

pus trebue mai întâiă să ne dăm semă despre divizibilitatea corpu- 

rilor și prin urmare a materiei. 
Materia pote fi divizată în mod mecanic (prin sdrobire, tăere, etc.) 

în părți f6rte mici. 
Se fac foi de aur atât de fine în cât trebuesc suprapuse 25.000 

pentru a avea grosimea de 1 mm. 
Wolaston a făcut fire de platină, ce at o grosime de 1/39 mm, 

200 metre din aceste fire cântăresc 1 ctgr., douăzeci kilometri de 

acest fir vor câiitări un gram. 

Sati făcut fire de argint atât de subțiri în cât 1 metru cântăresce numai 

ogr ,008. Ele erai aurite și grosimea stratului de aur de pe suprafața lor era 

abia a t/seg din diametrul acestui fir, şi prin urmare grosimea reală a acestui strat 

era numai */soo00o Eh” : 
1 mgr. de carmin pâte să coloreze un litru de apă (Carey-Lea) și fie-care pi- 

cătură din acestă apă conține o mică cantitate din acestă substanță. 

Puțin mosc pus pe o balanţă încarcă multă vreme camera cu odârea sa, fără 

ca balanța să 'și piardă echilibrul, cea ce indică' că cantitatea de mosc ce sa 

răspândit în aer este atât de mică în cât nu pote fi apreciată prin acest instrument. 

În 1 mm. cubic de sânge sunt 6.000.000 globule roșii. 
Sunt animalcule și cu deosebire vegetale microscopice atât de mici, în cât 

trebuesc mărite peste 2.000 ori pentru a fi vădute. Aceste ființe se nutresc, se 

mișcă şi se reproduc; corpul lor este alcătuit din alte elemente şi mai mici. 

Cu mintea putem divide materia la infinit, în mod mecanic însă cea 

mai fină particulă ce putem obținea, conține nenumărate alte părți 

mai mici, numite zz0/zcu/e, la cari nu putem ajunge pe calea acesta. 

Aceste molecule sunt alcătuite din alte părticele și mai mici, nu- 

mite afozi. 

Atomul este prin urmare cea mai mică parte posibilă de materie,



a cărui existență ne este impusă prin rezultatele studiilor fizice și 
chimice, 

Se admite că atomul are o formă geometrică anumită, o mărime și densitate 
particulară, de unde rezultă că putem avea mai multe felură de atomi. Ei sunt 
însă extrem de mici, ast-fel un atom de Hidrogen cântăresce abia 
0 gr., 000,000,000,000,000,000,000,2; iar diametrul unui atom de oxigen este 
Oinm,or onnor , 

10/606,506 și într'un cub cu laturea= 20,000 ar încăpea 60,000,000,000 atomi 

de oxigen, sati 210,000,600,000,000 atomi de hidrogen, 
Atomii se află într'o mișcare de vibrațiune continuă. luţela cu care se fac 

vibraţiunile şi amplitudinea. acestora, depinde de energia mișcărei. Acestă energie 
stă în legătură strînsă cu temperatura atomului, Ea cresce cu ridicarea tem- 
peraturei, descresce cu scăderea ei și devine nulă la — 2730, când atomul intră 
în repaos. 

Atomii, de obiceiii nu vibreză izolați; ei se asociază între dînșii, în număr 
variat, și formeză moleculele în cari Vibreză în mod uniform. 

Puterea de atracţiune ce există între atomi se numesce afuz/afe. 
O moleculă pâte să fie formată din unul sai mai mulți atomi de 

acilași fel, şi în casul acesta să numesce moleculă str plă sati zlemeni 
Corpul format din ast-fel de molecule, se nuimesce corp si phrr. 

Dacă însă atomii, cari constituesc moleculele nu sunt de același fel, 
molecula se numesce corpusă. Corpul format din ast-fel de molecule, i] 
se numesce corg compus. 

Ast-fel fierul, sulful, oxigenul, etc. sunt corpuri simple; iar creta, 
zahărul, varul, etc., sunt corpuri compuse. 

Puterea, care unesce tâte moleculele dintr'un corp se numesce co- 
hestune. | | 

O moleculă, fie simplă sait compusă, formată din unul sati mai 
mulţi atomi, ocupă totuși un spații determinat, însă infinit de mic. 
Ast-fel Y lia Thomson susține, că dacă sar putea mări o picătură 
de apă (care are moleculele făcute din câte doi atomi de hidrogen 
și unul de oxigen) așa în cât să ajungă mărimea pămintului, atomii 
de hidrogen ar avea în acest caz mărimea alicelor de plumb, iar cei 
de oxigen mărimea unor mingi. 

0. E. Meyer în 1870 a dat următârele rezultate pentru a arăta mărimea re- 
lativă a volumului molecular al câtor-va corpuri principale: 

Diametrul moleculei Volumul moleculei 
(presupusă sferică) 

Bioxid de carbon . . . . . DI4 o... . . . . . 0,779 
Clor... . . . . . . OD e. . 1... e + 0,459 
Bioxid de sulf ae 0 BO e. |... n. . 0,2ȚE 
Amoniac. . o. o e 045 e 1... n n e 0,049 
Vapoi de apă . . . ... . 044 ec... . n . e 0,046 

Zothar Meyer susţine că în genere diametrul unei molecule pentru numerssele 
substanțe studiate, variază de la omm,oooooi până la omm,oooooo1 la temperatura 
de 20% și presiunea normală. 

Aflându-se prin calcul cu multă aproximațiune numărul atomilor dintr'un cen- 
timetru cubic de hidrogen și putendu- -se ușor cântări greutatea acestuia s'a ajuns 
a se determina greutatea unei molecule de hidrogen.



. omgr,0835 (I) 4 

O moleculă de hidrogen (H,) = Dire oi   

08r,009,000,000,000,000,000,000,4 

IVilliamn Thomson a calculat că în corpurile simple sati compuse distanțele dintre 
omm,o£ omm,o1 

jază 2 până molecule variază de la 3.000,00 p la   
100,000,000 

Numărul atomilor, cari constituesc moleculele corpurilor simple este va- 

riabil. Se cunosc*molecule cari aii unul, doui, trei, etc. până la șese atomi. 

"Găsim molecule cu un singur atom, la mercurii, zinc, etc. 
. - E up . 

molecule cu doui Sar [a oxigen, âzot, hidrogen, etc. 
za v a ante rr -. 

molecule cu trei”atomi, la_920n. 
molecule cu patru atomi, la fosfor, arsenic, etc. 

molecule cu cinci atomi, necunoscute. 

molecule cu şese atomi, la sulf (la 4+- 6000). 
- ! Ep) > 4 

Pentru ca să avem molecula unui corp compus trebue să avem în- 

trinsa cel puţin doi atomi diferiți, ast-fel: sarea bucătărie are 

oleculele făcute din câte un atom de clor și unul de sodii; o mo- 

jeculă de apă &ste Tăcută din doi atomi de hidrogen și unul de oxigen; 

o moleculă de spirt (alcool) e făcută din doi atomi de carbon, şese 

atomi de hidrogen şi unul de oxigen. _ 

Numerul atomilor în moleculele compuse pâte fi ori-cât de mare. 

Schiitzenberger susține” că o moleculă de albumină e formată din 196 atomi: 

Cao Ho Oao Azi: Lu Ş 
Drechsler a izolat din ficatul de pesce substanța numită zecoz:za, ale cărei mo- 

lecule sunt formate din câte 3os atomi: Cos FHsss Oa Az S Phs Nas. 
Griffiths, a obţinut o globulină, cu formula Caz, Hess Azur; S Osse deci cu 

1780 atomi în moleculă. 

Simbol. Formule şi ecuaţiuni chimice.— Se cunosc până în pre- 
zent 66_corpuri simple, având fie-care un nume special. 

Pentru a evita greităţile de scriere ale acestor nume, sa admis a 

se reprezenta prin litera încep&târe a numelui, numită sz7B0/ s. e. 

Oxigenul se represintă prin simbolul O, Sulful prin S, Hidrogenul prin 

H, Carbonul prin C. - 
Fiind-că însă mai multe dintre aceste nume se încep cu aceeași li- 

teră, pentru a pute fi deosebite în scris, se formeză simbolul nu numai 

din litera începătâre, dar din acesta urmată de o a doua literă din 

nume şi scrisă în caractere mici s. e. aluminiu = Al, argintul = Ag, ar- 
senicul— As, cuprul — Cu, calciu = Ca, ferul = Fe, zincul = Zn, etc. 

Pentru reprezentarea unei molecule, scriem unul lângă altui sim- 
bâlele corpurilor simple, din care e formată ; ast-fel clorura de natrită, 
formată din clor și natriă se scrie Na Cl. Fârte adese-ori însă în mo- 
leculele compuşe se găsesc mai mulți atomi de același fel Numerul 
lor se arată prin o cifră scrisă la drepta simbolului. 

(1) omgr,o835 = greutatea unui centimetru cubic de hidrogen. 
21 X101 (21 triliânej=atomii ce se află într'un centimetru cubic de hidrogen. 
Datele relative la numărul atomilor dinir'un volum Gre-care saă căpătat din 

studiul fizic al gazelor.



Ast-fel molecula de apă formată din un atom oxigen și doi atomi 
hidrogen se scrie: H,O, iar molecula acidului sulfuric, formată din 
1 atom sulf, 4 atomii oxigen și 2 atomi hidrogen, se scrie SO, H;. 
Acestea se numesce fornule chimice. 

Punând într'o soluțiune de sare de bucătărie |Na Cl) o cantitate 
Gre-care din o soluţiune de azotat de argint (Az O, Ag), vedem că 
soluțiunea se turbură și după cât-va timp se adună la fundul vasu- 
lui un corp alb (Ag CI), iar în soluțiune rămâne disolvată o sare 
incoloră, care nu Tai "conţine clor, nici argint, numită azotatul de 
sodiu [Az Os Na). 

S'a întemplat în acest caz o schimbare numită zeacziune, prin faptul 
că atomul de sodiu a fost înlocuit prin argint în molecula de sare 
de bucătărie, iar argintul din molecula azotatului de argint a fost 
înlocuit prin sodiu. 

Reacţiunea acâsta se pâte representa prin modul următor: 

Na Cl 4- AzO, Ag 

AzO, Na-+- AgCI 

ceea ce se pote aședa mai bine: 

Na C++ A 9 Ag = Az0, „Na —+ Ag Cl. 

In acest caz observă * că de amândotiă părţile semnului =— avem 
acelaș fel şi acelaș număr de atomi; avem prin urmare o ega/zate 
sai ecuafiune chimică. 

Numărul moleculelor se reprezintă printr'o cilră scrisă la stânga 
lor, ast-fel dou& molecule de acid clorhidric se scrii 2HCI. 

Greutatea moleculară și greutatea atomică. — Din faptul că 
atomii aă un volum variabil, ce conţine o cantitate anumită de 
materie, rezultă că fie-care atom are o greutate deosebită. Cel mai 
ușor dintre toți atomii este atomul de hidrogen, care cântăresce abia 
O gt., 000,000,000,000,000,000,000,2. Din cauza acesta el sa luat 
ca unitate de măsură pentru esprimare greutăților celor-l-alți atomi. 

Ast-fel atomul de hidrogen fiind luat = 1 avem: 
Hr, 0O=—= 16, S= 32, Fe — 56, Hg — 200, ete. adică ato- 

mul de O cântăresce de 16 ori mai mult de cât cel de Hidrogen, 
atomul de S de 32 ori, cel de Fe de 56 ori, etc. 

De fapt nu se cântăresc atomii, nici moleculele pentru a se afla 
greutățile lor, ci aceste raporturi reies din comparaţiunea datelor că- 
pătate în studiul analitic al corpurilor. 

Ast-fel în 100 gr. marmoră găsim 40 gr. Calciu, 12 gr. Carbon 
și 48 gr. Oxigen, ceea-ce se pote reprezenta în modul următor: 

CO, Ca [Carbonat de calciu).
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In 18 gr. apă găsim 16 gr. Oxigen şi 2 gr. Hidrogen, ceea-ce se 

pâte reprezenta prin formula: 
20. 

Aruncând 23 gr Aa în acâstă apă vom căpăta 1 gr. H. și ne 

va rămânea 40 gr. Na OH (hidrat de natriu), corp ce rezultă prin 

substituirea unui atom de natriu în locul unui H al apei, cu tote 

că cântăresce de 23 ori mai mult. 

Calcinând carbonatul de calciu, el se desface în 56%, var nestins 

(oxid de calciu) și 44%, gaz bioxid de carbon, ceea ce se pote _re- 

prezenta prin ecuațiunea urmetâre : 
CO, Ca= Ca O-+- CO, 

Dacă luăm Sulfat de cupru (piatră vânătă) 159 gr, disolvate în apă și vom 

introduce în acestă soluție o vergea de zinc de 65 gr. vom vedea că soluțiunea 

albastră a sulfatului de cupru devine incoloră în momentul în care tot zincul a. 

dispărut, intrând în combinaţie, iar pe fundul vasului se va depune un strat me- 

talic de cupru. Acest deposit de cupru va cântări tocmai 63 gr. pe când us- 

când sarea incoloră disolvată în apă, vom căpăta 101 gr. sulfat de zinc, în locul 

celor 159 gr. sulfat de cupru întrebuințat. Rezultă că în molecula sulfatului un 

atom de zinc a luat locul unui atom de cupru. 

Din aceste puţine exemple putem vedea că corpurile simple, în 

ori-ce combinaţie, intră în aceleași proporțiuni, ceea-ce a făcut să 

se numeâscă aceste valori za7eri proporiionali. 
Sciința a probat că numerii proporționali ai corpurilor simple, 

găsite prin analisă coincid exact cu greutăţile atomice ale acelorași 

corpuri găsite pe alte căi. 
Suma, greutăților atomilor, cari alcătuesc o moleculă simplă sait 

compusă, se numesce greutate moleculară. Ast-fel greutatea molecu- 

lară a hidrogenului =— 2, din cauză că molecula conține 2 atomi; 

având fie-care greutatea — 1. 
Clorura de sodiu are greutatea moleculară = 58,5. 

Na Cl= NaCl ) 

(58,5 =—23 43555 
Sulfatul de calciu (gipsul) are o greutate moleculară = 136. 

SO, Ca= S+0,-L Ş) 

136 = 32416 X4-+40 

Valenţa, atomilor. — Nu toţi atomii aii aceeași valdre în combi- 
naţiunile lor. Ast-fel dacă observăm moleculele următore : 

CLH,. OH, O OAzHy, CH, 
acid clorhidric. apă. amoniac. metan (gazul bălților). 

putem vedea că clorul se combină cu un singur atom de hidrogen, 

oxigenul cu doi, azotul cu 3 și carbonul cu 4. Așa dar oxigenul 

valoreză de două ori mai mult de cât clorul faţă de hidrogen, azo- 

tul de trei oră şi carbonul de 4 ori. Acest fapr se mai pâte exprima 

dicând că capacitatea de saturațiune a oxigenului e de 2 ori mai
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mare de cât a clorului, a azotului de trei ori și a carbonului de 4 ori. 
Capacitatea de saturațiune se mai numesce și za/zufa elementului. 

Acestă valență a corpurilor citate mai sus se păstreză și în diferite 
alte combinaţiuni s, e: 

Cl Cl O CI, Az Cl, C Cl, Ph CI, 
Clorura de clor  Biclorura de oxigen  Triclorura de azot Tetraclorura de Pentaclorura 

(o moleculă de clor) (anhidrida hipoclorâsă) carbon de fosfor 

Corpurile cari, întocmai ca clorul se combină cu un atom de hi- 
drogen, se numesc 7zozovaleute şi se însemneză prin o linie la drepta 
simbolului lor: CI, Bri, |, Nail, etc. 

Corpurile cari se combină cu 2 atomi de hidrogen, sati de ori-care 
al corp monovalent, se numesc biva/ente și se însemneză prin 2 linii: 
OI, SU, Call, etc. 

Mergând mai departe avem: 
Corpuri trivalente: Azi, Boll, Auilt, etc. - 
Corpuri tetravalente: CI, SilY, Sp!Y. etc. 
Corpuri pentavalente: PhY, AsY, TaY, etc. 
Corpuri hexavalente: Mo”. 
S'a indicat și corpuri cu o valență superisră. 
Valenţa nu este un caracter fix al atomilor. Ea pâte cresce sau 

scădea cu diferitele condițiuni în cari se găsesce atomul, ast-fel fos- 
forul pote fi tri-şi pentavalent d.e: PhCI,, (triclorura de fosfor), PnCI; 
(pentaclorura de fosfor), iodul în combinaţiunile lui cu Cl pote fi 
mono-și trivalent: CI I (monoclorura de iod), CI,I (triclorura de iod). 

S'a observat însă că corpurile monovalente pot deveni tri-penta- 
hepta valente, păstrând așa dar o valență în tot-d'a-una impară, d. e: 

CI — O0U1— Hi (|a=0" v=QU vu=ON 
„ Acid hipocloros —OU—HI (| =—OIN =O0U 

Acid cloros —0u HI =0u 

Acid clorie —OU—HI 

Acid perelorie 

Tot ast-fel la cele bivalente valența pote cresce numai în mod 
pereche s. e. 

vi—=On 
Ş—CI I Ş=0 5 =0u 

—CII =O0U =On 

Biclorura de sulf Bioxid de sulf Trioxid de sulf. uda: 

Sunt însă unele corpuri, de și forte puţine la număr, cari pot trece de lao 
valență pereche la alta nepereche sai vice-versa. s, €.: 

III —CII IV=0O Y=0Q07 

A —Cl 1 A, =0 A =07 
Z —CII Z —0%—H” 

Triclorura de azot Hipoazotida Acid azotic 
(în care azotul are valența pereche) 

Bazaţi pe valența elementelor putem să ne dăm semă nu numai 
de felul și numărul atomilor, ce intră într'o moleculă, dar și de mo-
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dul cum sunt grupați, arătând legăturile, ce există între fie-care din 

atomii, ce constituesc molecula. 
In acest caz dacă voim a reprezenta în scris o moleculă ore-care, 

formula chimică ordinară (vedi pag. 9) nu e suficientă; pentru a 

arăta modul de grupare al atomilor, i scriem pe aceștia legaţi prin 

valenţele lor; în casul acesta formula se numesce rațională sai for- 

aula de constituție. 

Formula chimică ordinară Formula chimică, rațională 

Apa... HO Hr —0"—H! 
Ip 

Amoniac . AzZH, .. . - |. —H' 
174 BB 

, OO pui 

Gips .. SO,Ca . 0”7— Zara 

Formulele raţionale sunt deduse în mod natural din studiul reac- 

țiunilor şi proprietăţilor fizice ale corpurilor. Ele sunt de mare însem- 

nătate cu deosebire în chimia organică. 

  

  

  

  
  
    
  

  
  

  

  

i Simbolul | Greutăţi atomice | 
: 1 !! după L. Meyer și Seubert xIduri 

NUMELE » atomului și | e y | Călduri 

| valența lui nerebuie | | Ori specifice 

_ i | obiceiti : 

i 
1 Aluminiii . AR ! ALIIL || 270 | 27,04| 1,694 (0,2143 

2 Argint. | Ag! | 108, !107,66| 6,7456, 0,0560 

3 Arsen . . . Asi Y 75 749 14,693 100814 
4 Aur . a Aub d , i 196,7 : 196,2 [12,29 | 9;9324 

5 Azot (Nitrogen). . | Az=N N Ia 1401 0,8779](0,36) 

6 Bariă a. Ba 2 i 137, 136,86] 8,575 (0,047) 

7 Berilii , ei Be si | OI . 9,081 0,569 0,4079 

3 Bismut .. . .i Bi | 208, 207,5 [13:00 | 0,0308 

9Bor...... Bo evul 903 10,9 | 0,683 | 0,366 la 2330 

IO Brom. a BrbIbb i 80, 1 7976 4997 | 0,0843 

LI Cadmiii i. i LII2, 117 | 7300 | 90567 

12 Calciăi , . . . a | 40, 1 39,91 2501 10,167 

13 Carbon a CIV E i 12, i 1197 0,7502) 0,459 la 9830 

14. Cert E ce Ir, i 1412 8,847 0,0448 

15 Cesii ..... s 4133, 4 132,7 18315 — 

16 Clor. Ia CL VII | 35,5 | 35:37 2,2159(0,18) 

IZ cobalt + a . Co» A i 59, 58,6 3,67 | o.roz6 

1 rom... . . d Crime | 52,5: 52,45 3,284 |0,100 

19 Cupru... Cu 6, 63,18! 3,959 | 0,0052 

20 Fer... . „| Feliviti +, 56, :; 55,88 3,501 |oa138     
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, * Greutăţi atomice | 
|. Simbolul du 

NUMELE atomului și pă Le Meyer şi Seubert | Călduri 

| valența lui inci Hr Oa specifice 

| 

2 Fluor .... „FII | 
22 Fosfor. .. . . EL TI, Y | e 1906, 1,194  |l0;26) 

23 Galii ..... Ga | 8 > 30,96 1,940  |0,1895 
ZI 

24 Germanii . . .| Ge! 2 99 4.38 0,079 E 

25 Hidrogen. . . .|H! 7231 55 SI E i 

26 Indiă . Int asa | —| 0,06265|l0,23) iii ii 

27 lod . . . . . „LD VU 27% sa 54 Da 0,0569 3, Sa A 

28 lridii ... II IX, V ! „0541 2 zau 

20 Lantan ||! E ' 193, |192,5 |r2,06 - [0,0326 SL Bi 

30 Litiă. e Lat 139 11385 | 8680 [0,0449 

31 Magneziă. . . .| Mg 5, , 701| 0,439 |0,9408 

32 Mangan . . , .( Mn, vu + 2394 1,500 [0,2499 

33 Mercuri (Hidrargin | Hg! 1 „55 Să „343 01217 

34 Molibden. . . . | Mo1Y [1990 [iese [030819 

35 Natri Sodi) . Na! | 3 „19591601  |looz22 

36 Nichel . .... Ni LIV 8 224995 1,4498 [0,2934 

37 Niobiă. . . . . | Nb! La 58,6 | 3,67  |jo,ro82 

33 Osmit. .... "Os, 0, renal 2 93,7 | 5.87 — 

39 Oxigen. .. . LOU 997 195.—| 12,2 |0,03I1 

40 Palgăit. |. LIPamwiwvr Îno6is 15.96) oo [os25) 
41 Platina. . . . .|PtLIV YI 19 Se 106,2 | 6,66 0,0593 

q2 Plumb . . . . „| Pb WI 237! I9hăă 120177 [| Ovosă 

43 Potasit alis. . .|K! 7,—|206,39:12,932 [0,0314 

44 Rodiă ..... Rh 1, IV, VI 32 39,03 2,446 0,1655 

45 Rubidii .... „Rb! i gr Lab 6,52 0,0580 

46 Rutenii .... Ru 11, 1Y, VIVIII go 5,2 | 5,34 |(0077) 

47 Scandii .... sc 4 — | 103,5 6,49 0,0611 

48 Selenii .... |Se II, 1V, IV Su 43:97| 2,755 —— 

49 Silicră . . .  |Si1v 79| 787| 4942 0,0762 

so Sulf. ..... IS 0, vr SI 200 1,754 |0,203la 2320 

sr Stan ..... Suv Rs 39 2,0037 [0,1776 

52 Stibiiă (Antimonii), "Sb III, v, 120—|1 735 7,353 [0,0562 

53 Stronţii ,.. . Sri 3 a2 7,494 |0,0508 

54 Tantal .. ... Ira YI 825 3 5:47 10,074) 

55 Telur ... Te, VI 28 li 7 1142 — 

56 Terbiă. . . . .|Tb (150) 26,7 | 800 0,0474 

57 Thaliă . . . . „TIN 204, — 203,7 1276 0,0336 

58 Thoriă . . . „Th 23145 123196112,534 | 055   
(*) Intrebuințată în sărurile de potasiă.



    

        

  
    

  
  

Simbotul 4 Greutaţi atomice 5 | 
IMDOiU după L. Meyer şi Seuberti! - - 

NUMELE atomului şi: indie ii a A —| Călduri 
„|| Intrebu= ; specifice 

valența lui | ințate de | H — | OI! 
obiceiti l 

| : i 

59 Titan . Ti | 48,— 50,251 315 | (0,13) 
60 Uran UrIY, V: VI 240,—'239,8 | 15,03 i 0,0276 

Gr Vanadin VuLY | ŞI2 i 51 | 3,20 | — 

62 Wolfram (Tungsten) . ji W IV, VI 1184—, 183,6 | 11,50; 0,0334 

63 Vterbiă. . . . .|Yb | 17 3y— 172,6 | 10,81 | — 

Ga Vttrii |V 1 89— 896! 56! — 

65 Zinc. ... „Zn E | 65,—' 64,88] 4,065 0,0955 
66 Zirconiă Ze IV | 90,—. 904 | 566! 0,0662 
67 Erbiă ) . Ex 169,—169—| 1040 | — 
68 Didim ... IDirv 1454— 1453—| 909 * 0,0456 
69 Holmium . ÎI — i — — 

70 Samarium. + ] Sa | 150,—: 150, — — 

71 'Thulium (**! — — — 1 — —   
Combinaţiune şi descompunere.— Când doi sai mai mulți atomi 

se unesc pentru a da nascere unei molecule (și prin urmare unui 

corp) cu proprietăți nouă, dicem că ele s'a combinat sai ai format 

o combinație, d. e. 

H Cl B—C 

H Cl H— Cl 
O moleculă de O moleculă de clor Două molecule de acid 

hidrogen clorhidric 

Combinaţiunile se fac și cu atomii din molecule compuse d. e. 

u— H H —H 

A E | > VH 
z—H Cl —H 

—H 
2 Cl 

Amoniac Acii clorhidric Clorura de amoniti 

In acest cas valența azotului s'a ridicat de la 3 la 5. 

Nu tot-d'a-una când punem corpurile unul lângă altul, atomele lor 

se combină. Astfel luând pulbere fină de fer și de sulf şi ameste- 

cându-le ori-cât de bine împreună, ele nu se vor combina și le vom 

putea separa cu ușurință. In casul acesta avem numai un amestec, 

iar nu o combinațiune. 

(>) Acestea cinci din urmă, după cerceterile noi, par a fi amestecuri de alte 

corpură simple. 
(i Elementul z 72/ -Sorez.
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Trecend pe dasupra amestecului cu un magnet, vom putea să izo- 
lăm ferul; spălândul cu sulfura de carbon (CS,) vom lua sulful prin 
disolvare, 

multă căldură și lumină. In timpul acesta 'sulfal și fierul se combină, 
formând sulfura de fier (Fe--S=Fe S). 

Transformând sulfura de fier în pulbere fină, nică cu magnetul, nici 
cu sulfura de carbon nu mai putem să izolăm ferul și sulful (1). 

Sulfura de fer e prin urmare o combinaţiune a sulfului cu ferul, cu 
proprietăți nouă diferite de ale ferului și sulfului din care s'a format. 

Desfacerea unei molecule compuse în elementele din care este for- 
mată, sati în alte molecule mai simple se numesce giscozzprzere d. e. 

CO, Ca = CO, + Cao. 
Carbonat de Bioxid de Oxia 

calciă Carbon de Calciă 

Când două molecule se influențeză una pe alta putem avea o zzs- 
compunere simplă saă o discompunere dublă, d, e. 

AL! = 2KO0H + H, discompaunere simplă. 
H—O0-—H K 

2 molecule apă. 1 moleculă 2 molecule Hidrat O moleculă, 
Potasiă (Kaliă). de Potasii. Hidrogen. 

Az O, Ag+H Cl Az 0, H+ Ag Cl Ziscompanere dublă. 
Azotat de argint Acid clorhidric Acid azotic  Clorură de 

argiut 

  

Vedem că în tâte aceste discompuneri se nasc alte corpuri, cu o 
compoziţiune deosebită de a celor din cari sai făcut și prin urmare 
cu proprietăţi deosebite. 

Fenomene şi legi termochimice.— Am vEdut mai sus că la com- 
binarea şulțului cu ferul pentru a da sulfura de fer, sa produs lu- 
mină şi multă căldură. 

Producerea de căldură se observă aprâpe tot-da-una, când două 
saii mai multe corpuri simple saii compuse se combină. între, ele. 

Prin urmare observațiunea sciințifică ne dovedesce că în momentul 
când atomii moleculelor simple sai compuse se desfac din moleculele 
în care se află pentru a forma molecula nouă, se produce de regulă 
căldură. Ast-fel când 2 gr. de H se combină cu 16 gr. O pentrua 

“dă 18 grame de apă în stare de vapori, se produce o cantitate de 
căldură=— 58,200 calorii [2]. 

— 

(1) Numai când acestă sulfură conţine puțin fer liber, pote să fie atrasă de 
magnet. 

(2) Caloria este unitatea, cu care se m&soră căldura. Inţelegem prin calorie 
cantitatea de căldură, ceo întrebuințeză 1 gr. apă pentru a-și ridica tempera- 
tura de la 00 la 10. Pentru 1 kgr. (= 1000 gr.) acestă căldură va fi de 1000 ori 

mai mare; și în cazul acesta avem o calorie mare: 1 cal. mare=1ooo cal. (mici).
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Prin urmare ecuațiunea, care ne arată formarea apei din H și O 

ar trebui să se scrie: 

H,-+-O0=H,0-+58,200 cal. 
2 gr. 16 gr.=l8agr. 

Tot observaţiunea sciințifică ne dovedesce că, pentru a discompune 

18 gr. vapori de apă în O şi H, nu putem face acesta fără a între- 

buinţa întocmai aceeași cantitate de căldură adică 58,200 cal. 

H, 058,205 cal. = H;+O 
18 gr. apă 2 gr. 16 gr. 

în vapori 

Producerea apei se face cu desvoltare de căldură, iar discompu- 

nerea sa cu absorbire de căldură. Acest fapt e general tuturor com- 

binaţiunilor şi discompunerilor. 

Cum explică sciința aceste fenomene? 

Fizica tinde a ne dovedi că cauzele diferitelor fenomene, precum . 

căldura, lumina, electricitatea, etc., sunt nisce mișcări moleculare și se 

pot transforma unele întraltele. 

Incăldind un metal el devine luminos d. e. ferul topit, argintul topit, etc., prin 

faptul că căldura s'a transformat în lumină. 

Descărcând o butelie electrică printr'o sîrmă subțire de aramă, acesta se în- 

căldesce și de multe ori se şi topesce; prin urmare electricitatea s'a transformat 

în căldură. 

Am vă&dut mai sus că atomii sunt într'o mișcare continuă de vi- 

braţiune. Diferitele feluri de atomi ai moleculelor simple nu se mișcă 

cu aceiasi iuțelă (în aceleași condițiuni de temperatură şi presiune). u- 

țela de mișcare a atomilor se mai pumesce și energie chimică. Când 

atomii se combină pentru a forma molecule compuse, ei nu-și mai 

păstreză energia, ce aii avut'o în moleculele simple, ci pot să piardă 

o parte din ea saii să o mărescă cu o cantitate ore-care, 

S. e. dacă punem un volum de oxigen, avend o energie e, în con- 

tact cu 2 volume de hidrogen, ce ai o energie 2 vom avc: 

A 9) 
el-e)=E (aaică în atomi / 
a) le ke 

Dacă provocăm ptintr'o scînteiă electrică combinațiunea acestor 

două gaze se va produce o moleculă (1) de apă și o cantitate de 

căldură — 58,200 cal. 

Energia moleculei de apă fiind egală cu E/, vom ave: 

ete =—E' însă EDE. 
Combinaţie 

Cantitatea cu care E întrece pe E” este 58,200 cal,, deci E—E' 

= 58,200. 

(1) Sai în volume: un volum oxigen-t-două vol. hidrogen=—un vol. vapori apă. 

nO + nH, =0H, O 

  

e



Energia chimică se transformă prin urmare în căldură, întocmai după 
cum energia de mișcare se transformă în același mod. 

Așa d. e: Un glonte aruncat din pușcă cu o putere Gre-care și care 
prin urmare se mișcă cu o mare energie, fiind oprit în mod brusc 
printr'un perete de metal, să încăldesce atât de mult în cât se to- 
pesce și curge în picături, așa dar energia da mișcare s'a transformat 
în căldură. 

Acelaș lucru se întâmplă și cu atomii în vibraţiune. Când atomii 
de Hidrogen și Oxigen, cari ai energiile e și e se combină pentru 
a vibra împreună într'o moleculă de apă, energia lor în acest caz e 
scădută și mai mică de cât suma e+e. Diferinţa= E — E 
(Ec e; E=e + e) se transformă în căldură și este egală 

combizaţie  aracstec” 
cu 58,200 cal, 

Tâte reacţiunile de felul acesteia, la care se desvoltă căldură, se 
numesc exofermze şi corpurile cari se nasc prin ast-fel de reacțiuni 
se numesc combinațiună exoterme. Atomii din moleculele lor ai o 
energie chimică mai mică de cât atomele din moleculele, din cari s'aii 
format și prin urmare stabilitatea lor e mai mare de cât a molecu- 
lelor din care sai format din cauză că ele aii trebuință de o ener- 

„gie mare pentru a fi descompuse. 
O reacțiune exotermă, odată provocată prin o mică cantitate de 

energie, se continuă de la sine până la terminarea ei. 
Sunt alte corpuri în număr mai mic, care în timpul formărei lor, 

absorb căldură. Așa d. e. un volum de H combinându-se cur vo- 
lum vapori de I, pentru a produce acid iodhidric (HI), are trebuință 
de o cantitate de căldură=—7000 cal. 

H+ 1=—=Hl—700o cal. 

a
 

Ast-fel de reacţiuni se numesc ezdoterme şi corpurile ce iati nascere 
din ele se numesc combinafiani endoferme. În moleculele combinațiu- 
nilor endoterme energia chimică e mai mare de cât acea a molecu- 
lelor din care sai format și prin urmare stabilitatea lor e cu mult 
mai mică. 

Combinaţiunile endoterme se descompun cu mare ușurință perdând 
o parte! din energia lor sub formă de căldură. Descompunerea lor se 
face mai în tot-d'a-una cu violență și se numesce ex4/oszune, aşa dară 
combinațiunile «ndoterme sunt adese-ori corpuri explozibile. 

O reacțiune exotermă nu se produce de cât numai pe cât timp 
i dăm energia necesară d. e. prin căldură. Incetând a face acâsta, 

reacţiunea se opresce, 
Partea chimiei care se ocupă cu tote fenomenele calorice, cari în- 

soţesc reacțiunile chimice se numesce Zermzochzmie. Berthelot a.stabilit: 
mai multe /egi Zermochimice, între care mai principale su mătârete; 

1. Totalitatea transformărilor chimice și fizice, ce, : 

      

      
BIBLIOTECA 

CENTRALĂ 
UNIVERSITARA “ CAROL 1 “ 

DI 1" D,;
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într'o reacțiune se măsdră prin cantitatea de căldură, desvoltată în 

acea reacțiune, d. e. H, + O= H> O vapori4- 58.200 cal. 
H, + O=H, O lichidă + 69.000 cal. 
2 gr. + 16 gr. = 18 gr. 

aceste 69.000 cal. reprezintă pe 58.200 cal. provenite din transfor- 

marea chimică-l-10,800 provenite din transformarea fizică a vaporilor 

în lichid. 
2. Dacă amestecăm mai multe corpuri la un loc fără a le da 

energie (prin căldură, electricitate, lumină, etc.) dintre tâte reacțiunile 

posibile între aceste corpuri, se va produce numai aceea, în care se 

desvoltă cantitatea cea mai mare de căldură, și prin care așa dară 

se produce corpul cel mai stabil, d. e. amestecând volume egale de 

H, Cl și L, vom obţine numai HCI, care produce 22.000 cal. și 

nici de cum H I care absârbe 7.000 cal. 

Cu ajutorul datelor termochimice putem să prevedem cu ușurință 

mersul diferitelor reacțiuni precum și unele din proprietăţile corpu- 

rilor, ce iati nascere, după condiţiile în care facem aceste reacţiuni. 

Asemănarea, şi deosebirea între fizică şi chimie.— Am vEdut că 

tâte corpurile, fie simple sai compuse (şi prin urmare materia) sunt 

formate din atomi, reuniți în centre de vibraţiune numite molecule. 

Cu' studiul moleculelor și al atomilor se ocupă fszca și chimia, 

fie-care din aceste sciințe însă le studiază din alt punct de vedere. 

Pentru a vedea mai bine faptele de care se ocupă fizica și chimia, 

să luăm un exemplu: 

Când moleculele, din care e format un corp, în mișcarea lor fac 

între 18 şi 23.000 vibraţiuni pe secundă, pot impresiona prin inter- 

mediul aerului organul audului, producând sensațiunea sunetului. 

Dacă prin ajutorul căldurei mărim energia de vibrațiune a acestor 

molecule, aşa în cât numărul vibrațiunilor să crescă de la 23.000 până 

[ă”căte-va milisne pe secundă, observăm că corpul. și măresce vo- 

lumul și temperatura, pe când densitatea sa scade.. Corpul, nu mai 

impresion€ză simțul audului, ci simţul tactului, dându-ne sensațiunea 

căldurei. 
In acest caz moleculele corpului fiind însufiețite de o energie mai 

mare, adecă mișcându-se cu o iuţelă mai mare şi vibrațiustte avend 

amplitudini mai mari, urmeză că și spaţiul dintre molecule să crescă și 

prin urmare cresce şi volumul total al corpului. Dacă facem să crescă 

şi mai mult energia de vibraţiune până între 400 și 700 triliâne pe 

secundă, corpul devine luminos, impresion€ză organul vederei şi ne 

dă sensațiunea culorilor din spectru saii a luminei albe. 

In tâte aceste cazuri molecula r&mâne neatinsă în ce privesce fe- 

lul și numărul atomilor dintrînsa, numai distanțele dintre molecule 

şi energia lor sai şchimbat. Ast-fel de schimbări se ' riiirniesc feno= 
aene fizice. Scunţa care se ocupă cu studiul acestor fenomene este 

fizică. Dacă însă corpul încăldit ar fi fost oxidul roșu ce mercuriit 

-
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(Hg O), am fi observat că culdrea lui roşie dispare, corpul e înlo- 
cuit treptat prin o substanță cenușie, lichidă, cu luciii metalic și vo 
latilă: mercuriul (Hg). 

In cazul.acesta molecula oxidului de mercur nu mai există; ea a 
fost descompusă, adecă desfăcută în corpurile siiple din cari e for- 
mată : în mercur și oxigen. Mercurul a rămas în vas, iar oxigenul 
fiind gaz sa depărtat. 

2 Hg O=2Hşg-+oO, 

Schimbările de felul acesta, cari distrug molecula, se numesc /e- 
nomene chimice, Sciinţa, care se ociipă cu studiul acestor fenomene 
se numesce chei. 

Rezultă dar că fizica păstreză integritatea moleculei, pe când chi- 
mia desface molecula, şi cu elementele (atomii) ei crează alte mole- 
cule mai simple saă mai complexe. 

Analiză. Sinteză. — Numim asalsd, desfacerea sai descompu- 
nerea unui corp compus în corpurile simple din care e format. În 

realitate prin: analiză descompunem moleculele compuse în molecule 

simple s. e.: Când am descompus bxidul de mercur în oxigen și mer- 
cur, am făcut analiza acestui corp. 

Analiza unui corp o lacem cu scopul de a ne da semă de felul 

şi numărul atomilor, cari compun molecula lui. 

Când vrem să aflăm zzzaă felul, adică calitatea atomilor din mo- 

leculă, analiza se numesce ca/i/azivă d, e. 

Trecând un curent electric printun voltametru cu apă căpătăm 
la polul+ O îar la cel—H. 

Apă = Oxigen -|- Hidrogen. 

Când însă vrem să aflăm șz canli/atea în care se găsesc corpu- 

rile simple în moleculă, facem ana/zza cantitativă s. e. 

18 gr. apă=2 gr. hidrogen -+- 16 gr. oxigen, 

ceea-ce se pâte reprezenta prin formula: H, O = H, + O 
* 18 gr. = (2X1) sr. + 16 gr. 

Se numesce separațiune sai analiză mediată desfacerea unui amestec în corpu- 

rile componente. d. e. Din bucata de granit se pote separa: feldspat, cuarț și 

mică ; fie-care din acestea trei, şunt corpuri compuse Și pot fi analizate-in mod 

calitativ și cantitativ. . 

Din o lămâe se pote scâte: un oleii dih câje, un corp solid şi acru din zemă, 

un corp, identic cu hârtia, numit celuloza, ete. i 

Fie-care din aceste corpuri aă aceeași compoziție calitativă. 

Sinteza numim crearea unui corp compus prin combinarea altor 

corpuri simple. 

s. e. Cl, -|- Na = 2CI Na. 

Nu tot-d'a-una este necesar să luăm molecule simple pentru a



20 

forma un corp compus, ci putem să facem acesta servindu-ne de 

alte molecule mai puţin complexe de cât aceea pe care vrem să o 

preparăm. d. e. 

HC A+ AzH, = AZzH,C 
Acid clorhidric Amoniac Clorura de amonii 

Prin sinteză sai obținut nenumărate corpuri, cari nu există în 

natură și dintre cari unele sunt de o mare însemnătate pentru nece- 

sitățile vieței. 
Sinteza are un rol fârte însemnat mai cu semă în chimia organică. 

Principiul conservaţiunei materiei. — Când facem analiza sai 
sinteza unui corp am vEdut că faptele chimice pot fi representate prin 

formule, ast-fel : 

H,0 — H, + O 

13 gr. = 2gr. A+ 16gr. 

Observăm în acest caz că, suma cantităților ponderale a corpurilor 

în care sa descompus apa este egală cu greutatea apei descompuse. 

De asemenea la o sinteză suma greutăților componentelor este 
egală cu greutatea corpului format, s. e. 

HCL -£ Azi, = AzH,CI 
(U4-35,5) + [UrrsXx) = 53,5. 

Rezultă că atât la combinațiuni cât și la descompuneri, numărul 

atomilor rămânând același în amândoi termenii ecuațiunei, și suma 

greutăților lor va rămânea neschimbată în cei doi termeni. Acest 
fapt a fost stabilit mai întâi de către Zaooiszer, care a dovedit că 
în reacţiunile chimice azzie mu se ferde, nimic nu se crecsă.» Ma- 
teria prin urmare nu se pâte distruge și nici nu se pote crea. 

Legile combinaţiunilor chimice. — Din observarea diferitelor 
combinaţiuni chimice rezultă următârele trei legi: 

1. Zegea proporțiunilor defiuite, numită şi degea lui Proust, după 
descoperitorul ei: 

Pentru a forma un corp compus avem trebuiaţă în tot-d'a-una de 
aceleași elemente, luate în aceleași proporțiuni, d. e.: 

pentru a forma 18 gr. H,O trebue să luăm în tot-d'a-una 2 gr. H 
și 16 gr. O. Daca am lua mai mult din unul din aceste două corpuri 
componente, excesul rămâne necombinat, s. e.: 

H, + O, — H,O + O 
2 gr. -+ (2X16) gr. = 18 gr. -F 16 gr. 

Acestă lege se explică prin faptul că combinațiunile se fac între 
atomi; atomul fiind insecabil (nu se pote desface în părți mai mici), 
intră în combinațiuni în tot-d'a-una cu aceiași greutate caracteristică. 

-



2. Legea probortitnilor multiple, numită şi Legea lui Dalton, după 
descoperitorul ei: 

Dou& corpuri simple, combinânduse unul cu altul, pot da nascere 
la mai multe combinaţiuni, d. e.: 

Cl + 1, = 2ICl saă 30, + 1, = 2ICl, 
235,5) A 0X127) = (016248) 3XE0X35,5) + OXID = EX235,5) 

In acest cas există tot-d'a-una un raport simplu între diferitele can- 
tități ale unuia dintre componenți către aceeaşi greutate a celui-l-alt. 

În casul de sus avem pentru 127 I: sai 35,5 Cl sai (3X(35,5) 
CI; așa dar, pe când cantitatea de iod rămâne aceeași, cantitatea de 
clor devine de 3 ori mai mare. 

Acestă lege se explică: 
a) Prin faptul că atomii, intrând întregi în moleculă, vom găsi în 

ori-ce moleculă un multiplu al greutăței lor atomice; 
d) Combinaţiunile multiple între 2 corpuri sunt o urmare a valen- 

ţelor lor. 
Ast-fel iodul, având o valență nepereche, pâte fi sai monovalent 

şi să se combine cu Ii atom de Cl sai trivalent, când se va combina 
cu 3 atomi de CI], ceea ce face în greutate: 

127 gr. iod pot să se combine cu 35,5 gr. Clor=I Cl 
127 gr. o o > > > > 126,3 >»  » I Cl 

3. Legzle volumeloy numite și Legile dui Gay-Lussac (1809). Corpurile 
cari pot să se afle în stare gaz6să se comhină după următârele legi: 

A) Când două gaze se combină, volumele ce intră în combinație 
ale fie-căruia din ele, sunt tot-d'a-una în raport simplu, s. e. 

1 volum de clor se combină cu 1 volum de hidrogen, pentru a 
da 2 volume de acid clorhidric gazos. 

1 volum de oxigen se combină cu 2 vol. de hidrogen, dând 2 
volume de apă în vapori. 

1 volum de azot se combină cu 3 vol. hidrogen pentru a da 2 
volume de gaz amoniac. 

Aceste exemple probeză că volumele gazelor, cari se combină sunt 
în raporturi simple între ele, ca: 1:1; 1:2; 1:3, 

După lucrările lui Avogadro și Ampere, admise ca pozitive în sci- 
ință, tâte corpurile gazâse, fie simple saii compuse ai acelaş număr 
de molecule în acelaș volum, prin urmare întrun litru de H, O, Az, 
CO, H2O, etc. vom avea acelaș număr de molecule. Numsrul ato- 
milor, cari formeză aceste molecule rămâne însă variabil. 

Când dout volume de H se combină așa dar numai cu un volum 
de O, faptul se explică prin numărul moleculelor, ce aceste 2 gaze 
conţin, combinaţiunea făcându-se de altminterea după legile propor- 
țiunilor fixe și multiple. 

Să presupunem că întrun volum x se află r0o molecule de un 
corp gazos 6re-care, simplu sai: compus, Vom avea: 

100 Cl + 100 Ha = z00HClU1)



sati în volume: 1 vol. + Ivo. = 2vol. 

100 0,  -bk(2X100)H, = 200 H, O(I) 

sa în volume: 1 vol. + 2 vol. = 2vol . 

100 Az  —+-(3X100)H, = 200 Az H, [Il] 

sai în volume: 1 vol. + 3 vol. = 2 vol. (nota 1). 

B) Volumul unui corp compus obținut în stare gazâsă este în ra- 

port simplu cu volumele componenților sti. Exemplele de mai sus 

ne dovedesc acesta, 

    

    

  

Ast-fel la (1) raportul volumelor. . . - - - - Baa 

„HC 2 H,0O 2 ti 
și pi la (II) raportul volumelor >>, 

„HO __2. , AzH, __2 
și —G = la (III) raportul volumelor . A 3. 

si AzH, __2 

: Az ar. 

Se observă însă în acest cas că, dacă volumele componenților 

sunt egale, volumul corfipusului este egal cu suma volumelor com- 

ponenţilor ex, casul (1). Dacă nu se întâmplă acesta, volumul com: 

pusului e mai mic de cât suma volumelor componenților, adică se 

face contracție ; 1], pentru casul (Il) și 1/. în casul (III). 

Clasificarea corpurilor simple.— Nu avem încă în chimie o cla- 

sificare sciințifică. S'aii făcut totuși progrese mari de cât-va timp, 

grupându-se corpurile simple în diferite moduri, însă clasificațiile 

făcute în modul acesta nu pot fi studiate cu succes, de cât în urma 

cunoscinţelor speciale căpătate, studiând fie-care corp în particular. 

Ele vot fi, prin urmare, expuse la finele chimici inorganice. 

Inainte de a ajunge mai departe e necesar a se sci că studiul chi- 

miei se împarte în două părți mari: 

(1) Dacă numărul moleculelor este și reprezentăm -volumeele prin pătrate 

vom avea: 
  

(3) |n B, |+|n Ce l=|n ECIinHC, n Hp 

  
  

  

  

            
  

  

  

              

1 volum 1 volum 2 volume 

| n H, (3)i|n B, | |n Az = |n AzH, n AzH, 

(2). +|n 0,|=inH, O|nt, O 

n H, | nH,         
  

  

2 volume 1 volum 2 volume 3 volume 1 rolum 2 volume
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1. Chimia neorganică care se ocupă cu studiul corpurilor simple, 
în parte și al compuşilor, la cari pot da nascere și pe cari "i-am 
numit corfuri teorganice, 

2. Chimia organică se ocupă cu studiul corpurzlor organice. 

Corpurile organice, fiind tot-d'a-una formate din carbon combinat cu cele- 
Valte corpuri simple şi cu deosebire cu hidrogenul, oxigenul, azotui, etc., studiul 
lor pârtă şi numele de chimia carbonului. Ca atare ea nu ar fi de câtun capitol 
al chimiei neorganice și ar putea fi pusă la studiul carbonului, Faptul i însă că 
originea acestor corpuri este cu totul particulară, formate fiind numai prin plante, 
animale, și sinteza de laborator, face ca chimia carbonului, numită și chimie 
organică, să constitue un capitol a parte. Separațiunea acesta e necesară și din 
cauza numărului mare de corpuri organice. 

Aceste două părți coprind capitole mai mici: 
In chimia eorganică corpurile simple, pentru a fi studiate cu ușu- 

rință și pentru a se vedea de la început acelea, cari se asemă&nă mai 
mult între ele, se pot împărți în 3 grupuri principale și în fie-care 
grup le vom aședa în familii în raport cu valența și proprietățile lor 
esențiale. 

Grupul IL: H. ! i 
Grupul 11: (metaloidi), familia 1: FI, CI, Be, |" 

> IL: O, S, Se, Te î 
» II: a) Az, Ph, As, Sb, Bi! : 

d) Va, Nb, și Ta j 
> IV: a) C, Si, Ge, Sn 

d) Ti, Zr, Th 
>» V: Bo — 

Grupul III: (metale); familia 1: 4) Li, Na, K, Rb, Cs: 

Rai 

&) Ag 
» II: a) Ca, Sr, Ba 

3) Be, Mg 
ec) Zn, Cd, Hg 
d) Cu, Pb 

> III: a) Au 

&) Ga, In, Ti 
> IV: a) Aj Sc Y, La, Y 

8) Cr, Mo, W, Ur 
c) Mn- 
d) Fe, Ni, Co 
e) Pt, Pd, Rh, Ru, Os,lIr 

Hidrogenul face un n grup aparte, având caractere, ce aparțin și me- 
taloidilor și metalelor. El e cel mai ușor dintre tâte corpurile simple. 

Metaloidii sunt corpuri gazâse, lichide sati solide, In acestă ultimă 
stare nu aii aspectul inetalic, sunt răi conducători de căldură și elec- 
tricitate; desfăcuţi fiind din combinaţiile, în cari iati parte, printr” un 
curent electric, ei se duc tot-d'a-una la polul positiv. Ei dai compuși 
cari diferă de ai metalelor (și care în genere se numesc acidi).
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Metalele sunt tâte solide la temperatura ordinară afară de mercur. 

Ele ati luciă caracteristic, numit Zeci mefalic, sunt bune conducătâre 

de căldură şi electricitate. Dacă le scâtem din combinaţiunile lor 

printrun curent electric, ele trec la polul negativ. Ele dai combi- 

națiuni chimice particulare (numite baze). 

Noţiuni relative la combinaţiuni. — Am vădut că punând sodiit 

(Na) în apă, acesta îniocuesce 1H, și dă apa monosodică, numită 

pe scurt soda saii mai bine hidratul de sodiii: Na O H. Acest lucru 

se pote obținea cu mai tâte metalele şi compușii aceştia se numesc 

în genere base. Bazele înălbăstresc hârtia roșie de turnesol și prin 

deshidratare daii o.rzgz metalelor s. e. 

Na O|H Na H 

Na | Na> Otp> 9 
Hidrat de sodiu Oxid de sodiit Oxid de hidrogen 

2 molecule (apă) 

Același lucru se pâte întâmpla și cu metaloidii. 
Hidraţii lor se numesc aczd. 
Acidii înroșesc hârtia albastră de turnesol și daii prin deshidratare 

oxidii metaloidilor s. e. 

Cl O|H Cl 
= > 0-A4+H,0 

CLIO H Cl 
Hidrat de clor sai Oxid de Apă. 
Acid hipocloros clor 

(2 mol.) 

Hidraţii metaloidilor cu hidrații metalelor fiind deshidratați, dau: 

nascere la oxizii mixtă: metalici și metaloidi, numiţi săruri. De aceea 

Saă și numit săruri corpurile, cari rezultă din reacțiunile acidilor 

asupra bazelor. 

Hidrat de sodii Na LO H Na 
= H, 

> » clor Cl O|H aq Por „9 
Ozid de clor şi Apă. 

sodiă = hipoclorit de sodii = Ol O Na 

Cele-lalte noţiuni mai desvoltate relative la numirea (nomencla- 

tura) combinaţiunilor se vor face treptat în cursul studiului corpurilor 

simple și vor fi rezumate la finele chimiei neorganice întrun capitol 
special.



CHIMIA NEORGANICA 

Grupul. 

Hidrogenul. 

Simbolul și greutatea atomică H=—1; Greutatea moleculară H;:=—2. 

/stovicul. Acest corp a fost izolat pentru prima 6ră de Cavendish la 1766, care 
i-a dat numele de caer inflamabil», Alchimiștii "| cunosceaii încă din secolul al 

XV-lea, observând producerea lui când trataii ferul cu acid sulfuric Parucelse în 

secolul al XVI-lea, 7urguet de Mayerne şi Boyle (Anglia), în secolul al XVIl-lea 

observară inflamabilitatea sa, iar Lemery "1 descrise în mod amănunțit în cursul 

săi de chimie de la 1700. Zazoisizr arătă la 1783 că face parte din compozițiunea 
apei şisi dădu numele, pe care-l portă (Hidrogen=generator de apă). 

Starea naturală. Hidrogenul liber a fost găsit de Buusen în gazele 
cari es din fumtezolele din Islanda şi de Deville şi Leblauc în cele din 

Italia (Toscana). Multe ape mineralizate gazâse conţin hidrogen. E] 

ese din pămînt împreună cu alte gaze în localitățile unde se găsesce 

păcură. La Băicoi, în județul Prahova a fost găsit în gazele ce ies 

din pămînt prin o crăpătură. El se mai găsesce în mare cantitate în 

fotosfera s6relui şi a altor stele fixe. 
Afară de acestea hidrogenul se găsesce în nenumărate combina- 

țiuni. Ast-fel apa, care e răspândită în cantitate atât de mare pe su- 

prafaţa pămîntului conține hidrogen în cantitate de 1/, din greutatea 

sa. Păcurile, cărbunii de pămînt și tote plantele şi animalele ai hi- 

drogen în substanţele din cari sunt făcute. 

Prepavaţia. Hidrogenul se obține prin descompunerea apei sau a 

unor acidi. 
1. Prin e/ec/roliza apei, adecă descompunerea ei prin curentnl electric. 

Apa este compusă din /zZrogen și oxigen, adecă dintrun corp 

electropozitiv (hidrogenul) şi altul electronegativ (oxigenul). Punend 
electrodii celor doi poli a unui element electric în apă, acesta se
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descompune: hidrogenul sc duce la polul negativ și oxigenul la polul 
pozitiv. 

2 H, O = 2 H, + O, 
2 molecule apă 2 molecule de hidrogen 1 moleculă oxigen. 

Se iaii 2 molecule de apă pentru a reprezenta acestă reacțiune, pentru că 
dacă am lua una singură am avea un singur atom de oxigen, care nu pâte 

- exista în stare de libertate ; molecula sa e formată în acestă stare din 2 atome. 

Aparatul în care se face de obiceii acestă descompunere se nu- 
mesce zo/fametru ; el a fost construit de Carlisle şi Nicholson la 1801. 

Acest aparat e fă- 
2% & cut dintr'un pahar de 

sticlă prin fundul câ- 
ruia pătrund două fire 
de platină, cari sunt 

Eee în legătură cu cei 2 
poli ai unei pile com- 

= puse din 2 elemente 
Bunsen. In lăuntrul 
paharului aceste fire 
sunt terminate prin 
câte o lamă de pla- 
tină, numită e/eczrod. 
In vas se pune apă 

Fig. 1. Yoltametru. acidulată cu puţin a- 

cid sulfuric pentru ca 
să conducă mai bine electricitatea. De- -asupra fie-cărui electrod se pune 
câte o epruvetă (1) umplută cu apă și întorsă cu gura în jos. In 
aceste epruvete se adună oxigenul și hidrogenul. In fig. 1 hidrogenul 
=—2 volume, s'a adunat în epruveta din stânga (la polul—) iar oxi- 
genul = 1 volum, în epruveta din drepta (a polul —-). 

2, Prin acțiunea metalelor asupra apei. 
a; La temperatura ordinară: Potasiul saă Sodiul (Natriul) fiind puse 

în contact cu apa, o descompun, pun în libertate un atom de hidro- 
gen din fie-care moleculă și se substituesc în locul lui. 

2H — 0O—H + Na, =2Na—0—H-+-Ha 
2 molecule apă 1 mol. Sodia 2 mol. hidrat de sodiă 1 mol. hidrogen, 

  

  

      

  

Acestă preparaţiune se face în modul următor: Se aruncă o bu- 
cățică de potasiti pe suprafața apei dintr'un vas. Hidrogenul pus în 
libertate se aprinde din causa căldurei desvoltate în reacțiune și arde 
cu o flacără violetă. Cu Sodiul reacţiunea nu este atât de violentă. 
Hidrogenul în acest caz nu se aprinde decât dacă bucățica de so- 
dii a fost pusă pe o hârtie ce plutesce pe apă (2), atunci el arde 

(1) Se numesc epruvete sai cilindrii de sticlă, nisce vase cilindrice închise la 
un capăt şi deschise la cel-lalt, Ele pot avea diferite grosimi. 

(2) In ambele cazuri metalele vor trebui să fie șterse bine cu hârtie sugttâre 
înainte de a fi aruncate în apă, de petroleul în care se păstreză,
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cu o flacără galbenă. Hidrogenul în aceste condițiuni arde prin fap 

tul că se găsesce în contact cu oxigenul din aer. Pentru al aduna 

procedăm în modul următor: 

Umplem un cilindru cu apă și "1 întor- 
cem cu gura în jos într'un vas cu apă. 
Punem sodiul învelit în hârtie întrun co- 
şuleț de sîrmă şi "| introducem repede 
sub gura cilindrului. Hidrogenul produs 
se înalță și se adună în partea superidră 
a cilindrului. (fig. 2). 

b) La temperatură înaltă. Vaporii de 
apă fiind trecuţi peste unele metale înro- 
şite'precum ferul, zincul, etc.) se descom- 
pun. Oxigenul se combină cu metalul, 
dându-ne un ozzd metalic, iar hidroge- 
nul rămâne liber. Preparațiunea acesta 
se face în aparatul următor: 

  

Fig .2. Prepararea hidrogenului 
prin sodiu. 

  

Fig. 3, Descompunerea apei prin fer. 

De-asupra cuptorului 4 (fig. 3) se pune un vas de sticlă, numit 

__elortă, în care se ferbe apa. Vaporii formaţi trec prin ţeva de fer 

a b, în care sa pus răzătură sai sirmă de fer şi care e înroșită prin 

focul din cuptorul Z. In acestă ţevă rămâne oxidu/ de fer, iar hi- 

_ drogenul liber trece prin țeva de sticlă e şi se adună d'asupra apei 

“în cilindul f. | 

Acestă reacțiune a fost făcută de Lavoiszer în 1783 și pote fi 

reprezentată prin ecuațiunea următâre: 

4H O + 3Fe = 4H, + Fe O, 
p Fer Hidrogen Oxid de fer (1) 

(1) Acest oxid se numesce oxid magnetic, din cauza proprietăților sale magnetice.
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3 Prin descompunerea aczdz/oy. prin metale. Se întrebuințeză de 
obiceiti acâdul clorhidric sau sulfuric, iar ca metale zzcz4/ sai ferul. 
Reacţiunea se pote arăta prin ecuaţiunea următore: 

2HC + Zn = Zn<A + H 
Acid clorhidric Zine Clorură de zinc =Zu Cl, Hidrog:n 

iar dacă ne servim de acidul sulfuric: 

O «9 H Os 
0 XS< OH + Za = O; P >S <9 O > Zn + Ha 

Acid sulfuric=S 0, H, Zine Sultat de zinc $0, Zn Hidrogen 

Ast-fel cu 60 gr. zinc și go gr. SO, H, se obțin 20 litri hidro- 
gen. Pentru ca reacţiunea să mergă în mod liniștit, acidul trebuesce 
diluat cu 10 părți apă (1). 

Aparatul, în care se fac 
aceste reacţiuni este făcut 
în modul următor: Se ia 
un vas de sticlă cu dou€ 
deschideri (fig. 4) în care 
se introduc bucățele de 
zinc (Zn). 

Una din deschideri este 
astupată prin un dop p&- 
truns de o ţevă de sticlă 
T, prin care se întroduce 

acidul. 

  

Fig, 4. Prepararea hidrogenului din 
acid sulfuric şi zinc. 

Deschiderea a doua este astupată cu alt dop prin care trece o 
ț&vă îndoită de sticlă, care pătrunde cu capătul celălalt întrun vas 
de sticlă Z cu trei deschideri, în care se află apă, numit vas spălă- 
tor. Deschiderea a doua a acestui vas e astupată cu un dop pătruns 
de o țevă dreptă Z. Prin dopul deschiderei a treia ese o altă țevă 
îndoită, care pătrunde cu capătul celălalt sub cilindrul cu apă E. 

Hidrogenul produs în vasul întâiă nu pâte eși prin țeva 7, care 
se află cufundată în acid, ci ese prin ţeva a doua. Prin acesta trece 
în vasul /, se spală în apa acestuia de urmele de acid ce le-a luat 
în întâiul vas și se culege sub apă în £. Tubul 7 se numesce 7/4 
de siguranță. Prin el nu pâte eși hidrogenul, căci e cufundat în apă. 
El ne arată presiunea gazului din aparat, prin faptul că acesta, apă- 

(1) Diluarea acidului su'furic se face turnând cu încetul acidul în apă, și nică 
de cum apă în acid,
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sând asupra apei din vas, o ridică în lăuntrul tubului cu atât mai 
sus cu cât presiunea lui e mai mare. 

Hidrogenul se mai pâte prepara și în alte 
aparate. Intre acestea mai bune sunt: aparatul 
App şi aparatul lui S-te Claire Deville. 

Aparatul lui 4;4/ se compune dintr'un vas 
de sticlă cu două globuri d și 2, provedut cu 
3 deschideri, Prin deschiderea c se introduce 
zincul și un vas globular, terminat printr'o ţevă 
lungă. care pătrunde până în fundul vasului. 
In acesta se trnă acidul prin deschiderea su- 
peridră. Hidrogenul produs trece prin deschi- 
derea e în vasul spălător z. Deschiderea d ser- 
vesce la curățirea aparatului. Zincul pus în & 
vine în contact cu acidul introdus prin partea 
superidră, care cade din vasul superior în d și 
din acesta se ridică în 4, când robinetul din e 
este deschis. In casul acesta se produce hidro- 
gen. Inchiqând robinetul din e, hidrogenul ne- 
putând eși apasă pe acid, "| scobâră în vasul 
d şi "| împinge prin țeva de sticlă în vasul su- 
perior. In acest caz înceteză contac ul între zinc 
și acid și hidrogenul înceteză dea se maipro- 
duce. Prin acest aparat putem prepara în mod 
intermitent hidrogenul saă alte gaze. 

  

Fig. 5. Aparatul lui Kipp. 

Când vrem să preparăm cantități mai mari de hidrogen ne servim de apa- 
ratul lui S-fe Claire Deville. 

    
    

  

   

    

EI se compune din două 
vase de sticlă (fig. 6), de 
câte 7—8 litri prevEdute 
cu câte-două deschideri, cele 
inferi6re suntunite printr'un 

E tub de cauciuc. 
Poe ţ seara IE In unul se pune acidul, 

i în celă-V'alt zincul pe un strat 
de spărtură de sticlă. 

Funcționarea acestui apa- 
at se baseză pe principiul 
vaselor comunicante. 

Vasul cu acid, fiind mai 
sus precum e in figură, a- 
cidul cade peste zinc și des- - 
voltă hidrogen. 

Inchidend robinetul va- 

sului cu Zn şi lăsând mai jos vasul cu acid, reacţiunea înceteză. 
Hidrogenul saii alte gaze fiind preparate în cantități mai mari, se păstrâză în 

gazometre de sticlă saii de metal. Cel mai întrebuințat (al lui Pe) (fig. 7), e făcut 

din tablă de fer sai de zinc. Reservorul B se umple prin țeva a, care merge 

până în fundul lui, cu apă turnată în pâlnia A, aerul eșind prin e. 

Gazul se introduce prin d întocmai ca într'un cilindru cu apă. Pentru a scote 

hidrogenul din B, se târnă apă prin Aa și se deschide e. Când voim a culege 

hidrogenul sub apă se târnă apă prin A a și se deschide ș. 

Gazul se ridică în pâlnia A, unde pâte fi cules. 
d este o nivelă cu apă, care ne arată în ori-ce moment cantitatea de gaz ce 

sse află în aparat. “ 

Fig. 6. Aparatul S-te Claire Deville pentru prepararea gazelor.



Proprietăți fizice. Hidrogenul pur este un gaz incolor. inodor și fără 

gust. El e cel mai ușor dintre tote gazele. Densitatea sa în raport cu 

— aerul este 0,06926. La 00 și 760" 
un litru de hidrogen cântăresce 
02r:.0895, așa dar este de 14,45 ori 

mai uşor de cât aerul. Din causa 

acesta dacă întârcem un vas cu 

hidrogen cu gura în sus, hidrogenul 
se ridică în sus și pote înlocui aerul 
din alt vas aședat d'asupra cu gura 
în jos, fig. 8). . 

EI a fost lichefăcut (1) la 1877, 

de Cailletet (Paris) și R. Pictet (Ge- 

neva). Densitatea lui în stare lichidă 
este 0,12. 

Pictet Va lichefăcut și Va solidificat chiar, 

lăsându-l să iasă repede dintrun tub de 

fer, în care fusese comprimat la 650 at- 

mosfere și răcit la — 1800. 
y Cailletet Va lichefăcut printr'un aparat 

= special, comprimându-l la 300 atmoslere 

și răcindu-l la — 29. 
L. P. (fig. 9) pompă cu care se pote 

comprima apa în reservoriul A B d'asupra 

mercurului. T, reservoriul cu mercur, 

Fig. 7. Gazomeţrul Iul Pepys- terminat printr'un tub semicapilar, fârte 
resistent T.P. T.P. reservoriul gazului. Gazul conținut mai întâiă în T este con- 

densat prin presiune în partea ascuțită P, care e aședat întrun clopot cu un 

amestec răcitor. M, manometru ce indică presiunea 

V, râtă cu care se face defente (scăderea presiunei în 

mod brusc), în care moment gazul hidrogen dă o 

ceță fină, ce umple tubul și dispare iute. Acesta e 

hidrogenul lichid. 

  

Hidrogenul este singurul gaz, care conduce 

bine 'căldura și electricitatea. Întâia din aceste 

proprietăți cresce în raport cu presiunea. Prin 

ele hidrogenul se apropie de metale. 
PDifusiunea. Din causă că densitatea sa este 

mică, el trece cu ușurință prin păreţii corpurilor 

porâse; el pătrunde chiar și prin table de fer și 

platină la temperaturi înalte. 
luţela, cu care hidrogenul pătrunde prin pe- 

reţii vaselor porâse, se dovedesce în modul rig. s. Ridicarea hidrogenului în- 
urrnător: tr'un vas plin cu aer. 

Un vas poros A (diafragma unui element Bunsen) e astupat printrun 

dop de cauciuc prin care trec două tuburi (fig. 10). Tubul C lung de 75**- e 

  
(1) Transformat din gaz în lichid.



N ! 

cufundat întrun pahar cu apă colorată și prin B se introduce hidro- 
genul. Când sa umplut vasul .cu hidrogen, se închide robinetul B; a- 
tunci observăm că apa se 
ridică în C prin faptul că 
hidrogenul, eşind mai iute 
din vas, de cât aerul care 
intră în acesta (difuziune) se 
face un gol, care tinde a 
fi umplut prin apă. Expe- 
riența se pâte face și în 
mod invers (Fig. 11). Vasul 
poros comunică cu un sin- 
gur tub D îndoit în formă 
de U, umplut pe jumătate 
cu apă colorată. Hidroge- 
nul intră prin tubul B, în 
afară de vasul poros sub 
clopotul de sticlă C, care 1 
acopere. El pătrunde prin 

  

Fig. 9. Aparatul Cailletet pentru lichetacerea, gazelor. 

pereții vasului poros mai iute de cât pâte să iasă aerul, rezultă deci 
o crescere de presiune în lăuntrul acestui vas, care face ca nivelul li- 

  

Fig. 10. Difuziucea hidrogenului, 

chidului în tubul D să scadă în ramura 
D şi să se ridice în rarnura liberă. 

Pentru a proba permeabilitatea plati- 
nci și ferului prin hidrogen, Devz//e sa 
servit de următorul aparat: 

Teva T (fig. 12) e făcută de fer sait 
platină și pâte fi încăldită la temperatură 
înaltă în cuptorul, în care este aședată. 
Acestă ţevă primesce hidrogenul prin R 
și e terminată printr'o ţevă strimtă de 
sticlă M, lungă de 762, cufundată întrun 
pahar cu mercur. Hidrogenul este intro- 
dus în ţeva R. Nivelul mercuriului în 
pahar și în M este la aceeaşi înălțime. 

Inchidend robinetul R vedem că mer- 
curiul se ridică în tubul M, pentru a 
umplea golul produs în ţeva de fer înro- 
şită prin eșirea afară a hidrogenului. 

Proprietaţi chimice. Hidrogenul se combină cu corpurile din cele 
două grupe următâre (II și Ill). Ast-fel sub influența căldurei, lu- 
minei și electricităței 
puri din grupul [II s. e. 

He + Cl 
1 mol, Hidrogen + 1 mol. elor 

el se pâte combina direct cu mai multe cor- 

— 2H CL sub influența luminei. 
2 molecule acid clorhidric.
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2H, -L- 0, =— 2H, O sub influența căldurei şi electricităței. 
2 mol. hidrogen + 1 mol. oxigen = 2 mol. apă. 

    

Fig. 12. Pătrunderea hidrogenului 
prin metalele înroşite, 

Fig. 11. Difaziunea hidrogenului 

Când hidrogenul 

  

m! a 

Fig. 13. Aprinderea hidroge- 
nului prin o lumînare în 

contact cu aerul. 

meză combinaţiuni 

se combină cu oxigenul el arde cu o flacără fârte 
puţin luminâsă, dând apă. Hidrogenul este așa 
dar un corp combustzbal. 

Dacă luăm un cilindru de sticlă, umplut cu hi- 
drogen, "| întârcem cu gura în jos și apropiem 
un corp aprins de deschiderea lui, hidrogenul 
se aprinde combinându-se cu oxigenul din aer, 
iar corpul aptins, introdus în cilindru se stinge, 
din cauză că hidrogenul nu întreține arderea, 
adică nu e corp combaraui. 

Flacăra mică și puţin lumin6să a hidrogenului 
se numesce, /amzpa filosofică. 

Dacă punem un cilindru de sticlă de 30—50 cm. 
deschis la amândout capetele de-asupra flacărei de 
hidrogen (fig. 14) se produce un sunet plăcut, a 
cărui intensitate și înălțime depinde de mărimea 
cilindrului. Sunetele se produc prin vibraţiunile 
colânei de aer din cilindru, provocate prin arde- 
rea hidrogenului. Experiența acesta pârtă numele 
de: Armonzca chimică. 

Aprindere hidrogenului se pâte provoca și prin 
Platina spongidsă (vedi la Platină). 

Cu corpurile din grupul [Il hidrogenul for- 
numite /zZpwre. Ast-fel cu sodiul (natriu) for- 

meză /idrura de sodii: Na, H, cu paladiul hidrura de paladiii : 
PA, H.
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Intrebuinţarea hidrogenului. Hidrogenul, fiind gazul cel mai ușor, se întrebuin- 
țeză la umplerea balânelor. Dacă '1 trecem printr'un corp volatil şi cu mult 
carbon ca: benzenul, el dă o flacără luminosă, care pote să servescă la luminat, 
Ast-fel atelierele de ga/panopiastze ale lui Christophe din Paris, înainte de ilumi- 
narea electrică aă fost luminate cu hidrogen. 

Din causa ușurinței cu care se combină cu oxigenul, el se întrebuințeză la 
reducerea diferiților oxidi metalici. In cazul acesta el discompune oxidii și se 
combină cu oxigenul lor, iar metalul rămâne liber, 

  

Fig. 15. Aprindătorul cu hidrogen. 

Pe proprietatea, ce are de a se aprinde în con- 
tact cu spongia de platină, sa construit apringătorul 
cu hidrogen (fig. 15). Acesta se compune dintr'un 
vas de sticlă B, în care se află acid sulfuric diluat 

Fig. 14 Aromonica chimică. (A). În vasul acesta se cufundă un clopot de sticlă, 
fără fund, care are atârnat înlăuntrul s&ă o bucată 

de zinc Z. Hidrogenul produs în acest clopot pâte eși la partea superidră când 
apăsăm pe pârghia C. Eșind întâlnesce în P. spongia de. platină, se aprinde Și 
dă foc spirtului din lampă L, 

  

Grupul II. 
Familia X, coprinde corpurile: Fluor, Clor, Brom și lod, numite și 

elemente halogene, fiind-că se combină direct cu metalele și dau săzuri, 

Fluorul. 

Fl=— 19; Fl, = 38 
Istoricul, Davy, Fraţii Knox și mai în urmă Frâny ai indicat fluorul fără a fi 

putut să-l izoleze bine, Afo;ssax în 1887 Pa izolat în mod complect, 

Starea naturală. Fluorul .nu există liber în natură. El se găseşte 
combinat cu ca/cză în fuarura de calci (fluor na), combinat cu A4/- 
snzniul și sodiul în eryolită, cu fosfatul de calciii în apa/zză și cu sz- 
licatul de aluminiă în topaz. Se mai găsesce îi 6se și smalțul dinților. 

Preparaţia. Moissan a preparat fluorul, descompunend prin un 
curent electric acidul fluorhidric, făcut ban conducâtor, prin disol- 
varea în el de K FI. , 

2H F= HEI 
Acid fluorhidric, Hidrogen, Fluor.
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Fiuorul în acest caz, fiind electronegativ se duce la polul --, iar 
hidrogenul, fiind electropozitiv se duce la polul —. 

Aparatul a fost făcut dintr'un tub de pla- 
tină întors în formă de U (Fig. 16) astupat 
cu dopuri de cryozză prin cari trecea elec- 
trodii de platină și care se umplea cu acid 
fluorhidric lichid. 

El se află cufundat într'un vas de sticlă 
(Fig. 17) plin cu un lichid (clorura de metil) 
forte volatil, care îl r&ăcea la—50%. Curentul 
electric era produs de o pilă compusă din 
30—50 elemente. In E eșia fiuorul și putea 
să fie studiat. 

  

  

Fig. 16. Preparaţia fluorului. 

Proprietăți fizice şi chimice. Fluorul este un corp gazos, incolor, 
cu miros p&trundător forte displăcut. El se combină cu s7/f4/, se/enzul, 
fosforul arsenul, antimoniul, si- 
biciul, dorul, potasiul, sodiul, pul- 
berea de fer și mangan, phin- 
bul, mercuriul, erc., desvoltând 
cantități mari de căldură. 

Pus în contact cu c/orzra de 
fotaszii topită, o descompune, se 
combină cu pofaszul şi pune clo- 
rul în libertate. 

Pus în contact cu apa o des- 
compune, se combină cu /2d7a- 

„genul, formând acza fuorhidric 
şi lasă oxigenul liber în stare 
de ozon (vedi la oxigen). 

EI distruge aprâpe tâte sub- 
stanțele, din care causă nu se 
pote conserva în nici un fel de 
vase. 

  

Fig. 17. Aparatul Moissan, 

Clorul. 

Istoricul, Clorul a fost descoperit de Scheele, chimist svedez în 1774, dar nu- 
mai la 1809 Gay-Lussac, și Zhinard, Curaudau la 5 Maii 1810 în Franța şi Fuphry 
Davy la 12 Iulie 1810 în Anglia, probară că el e un corp simplu. Numele de 
Clor (galben verduiii) i la dat Gay-Lussac la 1813. 

Starea naturală. El nu se găsesce liber în natură, se găsesce însă 
- în o mulțime de combinaţiuni precum: combinat cu hidrogenul sub 

forma de aczd clorhidric, cu sodiul sub forma de clorură “de sodiit 
(Na Cl) și alte metale. !
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Preparaţiunea. El se prepară descompunând acidul clorhidric cu 
bioxidul de mangan (NIn0,): 

Iv II 
2H Cl + Mn CO = 2H20 + Mn < E + Cl 

Acid clorhidric Bioxid de mangan Apă Clorură de mangan Clor. 

Aparatul în care se 
face reacţiunea (fig. 183) 
e compus dintr'un vas 
de sticlă sai pământ ars, 
în care se pun bucățele 
de bioxid de mangan, 
peste care se târnă acid 
clorhidric. 

Clorul produs trece 
prin vasul spălător B, cu 
acid sulfuric, care “i re- 
ţine apa şi ese complect 
uscat trecând de jos în 
sus prin turnul de sticlă 
C, care e umplut cu o piatră porâsă (piatra ponce) imbibată cu acid 
sulfuric concentrat. 

EL intră în sticla D, înlocuind aerul dintr'insa, în care se pote păstra, | 
dacă se închide cu un dop de cauciuc. 

Clorul se mai pâte prepara direct din Cforura de sodiii. 
2Na Cl + MnO, + 2S0,H, — SO, Na, -L- 

Clorura e sodiă Bioxid de mangan Acid sulfuric Sulfat de sodiii 

SO, Mn: + 2H,0 + Ci. 
Apă Sulta: de mangan Clor 

  
  

      

  

  

Fig. 18. Preparaţia clorului uscat, 

Reacţiunea se petrece în modul următor: 
1. 2Na CI+-SO, H, = 2H CL-L SO, Na, 
2. Mn 0 + SO, H: = SO, M-+H,O0-+o 
3. 2H CĂ O = Hz 0+ CL. 

Ea pote să fie representată în modul următor: 
2Na Cl + Man 0, + SO, H + SO, H, = SO, Na, 

  

Ti 

SO, Na, 211 Cl SO, Mn H,v+ O 

a i 

He [9] + CI,
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Proprietăfi fizice. Clorul e un gaz galben verduiii cu miros sufocant 

şi iritant. Inspirant fiind în cantitate ceva mai mare, irită și atacă căile 
respiratâre, producând /e- 
moplisii (vă&rsări de sânge). 
Densitatea lui este 2,45. 
Un litru de clor cântăresce 
3 gr. 17. 

La 0%, sub o presiune de 
6 atmosfere, el se licheface, 

pe când dacă presiunea e 

E E E normală, temperatura tre: 

0) 1 CONIC SNC ANN bue să fie scădută la — 400. 
In stare lichidă e uleios și 

Fig. 19. Prepararea apei de clor. A) Vasul spălitor. galben, are densitatea 1,33 

B) şi 0) Vasele în care e reţinut clorul şi se formâză apa de clor. -: și fierbe la — 330,5. 

       

Un litru de. apă disolvă la 0%, 1 L. 44 clor. Până la j- 80, contrar 

cu cele-alte gaze, solubilitatea sa merge crescând pînă la 3 X 144 

pentru un litru de apă soluțiunea lui se 

numesce apă de clor şi se prepară în apa- 

ratul fig. 19. Dacă r&cim acâstă soluțiune, 

_se depun cristale de /idraz de clor=Cla-t-10 

H,0. Aceste cristale se descompun prin în- 

căldire, în apă şi clor. Cu acest corp sa 

servit Zaraday pentru prepararea clorului 

lichid. Ei a introdus cristale de hidrat de 

clor întrun tub de sticlă îndoit (fig. 20) şi 

închis la amândouă capetele. Partea dreptă, 

în care sati pus cristalele, se încăldesce cu apă Tis Lichefacerea elorului. 

caldă. Clorul pus în libertate se îngrămădesce în tub și se licheface 

în partea stângă, care este recită printrun amestec de ghiaţă şi sare. 

  

Proprietăți chimice. Clorul se combină direct 

cu hidrogenul și aprâpe cu tote corpurile din 

grup. II și IL. Aceste combinaţiuni se fac cu des- 

Voltare de căldură și câte o dată cu desvoltare 

de lumină. 

  

    

   

    

Din grupul 1: Fluorul. Oxigenul, Azotul și Carbonul nu 

se combină direct cu clorul: tot asemenea aurul și pla- 

tina din grupul III. . 

Ast-fel, fosforul aruncat întrun vas cu clor se 

aprinde transformându-se în triclorura de fosfor 

Fig. 21. Arderea fosforului Ph Cl, sai pentaclorura de fosfor Ph C,, după can- 

în clor, titatea clorului, ce se află în vas. Arsenicul sait 

stibiul în pulbere, aruncate prin tubul T (fig. 22) în vasul C, în care 

intră prin D clor uscat, se aprind spontane producând vapori otră- 

Vitori de triclorură d: arsen As CI, sai triclorură de stibiu Sb Cl, 

cari se condenseză în vasul C și F.



317 

„Dintre metale, potasiul, introdus rece într'un vas cu clor, ca la Fig. 
21, se aprinde spontaneii, transformându-se în clorura de potasii K Cl. 

Cuprul arde de asemenea în 
clor, dacă îl introducem înfier- 
bintat și se transformă în clorura 
de cupru Cu CI,. (Fig. 23). 

Clorul descompune apa sub 
infiuenţa s6relui saii a căldurei, 
luându-i hidrogenul. 

Acesta se explică prin datele ter- 
mochimice în modul următor: 

He + O = H,O(lichidă) + 68,300 
cal. . 
HA, CI, = 2HCI (disolvat) -+- 78,600 
l 
Deci H, O-+ CI, = 2H CI (disolvat) 

-+O + 10,300 cal. (78,600—68,300.) 

ca 

  

Întrebuinț area clor ului. Din causa e- Pig. 22. Arderea arsenicului saii stibiului în clor. 
nergiei cu care tinde a se combina cu 
hidrogenul, clorul descompune o mare parte din materiile organice. Ast-fel, el 
descompune materiile colorante, decoloreză instantaneă negrela ordinară, albastru 

de idigo, turnesolul, etc. Berzhoiet la 1785 la propus, 
din cauza acestei proprietăți, ca mijloc pentru albirea 
pânzelor, a cerei, etc. 

Tot din acestă causă se întrebuințeză ca desinfec- 
tant, pentru a distruge miasmele (germenii bslelor) 
mai cu s€mă în timpul epidemiilor. 

Bromul. 

Br — 80 Br, = 160 

Istoricul, A fost descoperit la 1826 de către chimis- 
tul francez, Bufar, analisând sărurile aflate în apele 
de cristalisare ale sărei de bucătărie, ce se scot din 

Fig. 23. Arderea cuprului în bălțile sărate în fundul Franței. Se numesce Brop din 
clor. cauza mirosului s&ii displăcut, 

  

Starea naturală. Nu se găsesce în stare liberă în natură. Există 
ca bromură de sodiă, potastii sat magneziii în unele ape mineralisate (1) 
în apele mărilor (0 gr. 4q—0 gr. 6 bromură de magnesiii la litru) și 
cu deosebire în apa din marea msrtă, care conţine 1 gr. 3 bromură 
de potasiă și 3 gr. 153 bromură de magnesiă întrun litru de apă. 
După Zzresi apele mărei mârte la o adâncime de 800 m., conţin 
în combinâțiune 7 gr. 93 brom la litru. 

Unele mine de sare conțin de asemenea mici cantităţi de bromure. 
Preparaţiunea, Bromul se prepară în acelaș mod ca și clorul, cu 

deosebire că în loc de clorură de sodii (Na CI) se iea bromură de 
sodiu (Na Br). 

(1) Apele mineralisate de la A7zserey, Franţa, conțin 7 gr.'K Br la litru.
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2NaBr -+ MO, + 2S50,H, = SO,Na + SOMn + 
Bromură de Bioxid de Acid sulfuric Sulfat de sodiii „ Sulfat de mangan 

sodiă mangan . 

2H, 0 + Br. 
Apă Brom 

Aparatul diferă puţin, 
din cauză că bromul este 
lichid. In “C se încălgesce 
amestecul; bromul se con- 
dens&ză în balonul R, care 
e răcit prin apă rece ce 
curge din vasul F. 

Proprietăți fizice. Bro- 
mul e un corp lichid, de 
col6re roșie brună, cu mi: 

Rig. 24, Aparat pentru prepararea bromului. ros neplăcut, înțepător ȘI 

sufocant, cu gust acru și 

ardător. Vaporii irită și distrug căile respirătâre, iar în stare lichidă 

este ardător și fârte otrăvitor. Densitatea lui la 0” este 3,18. EI fierbe 

la 630 şi la acestă temperatură densitatea vaporilor este 5,94. 

La—240%5 se solidifică, transformându-se în lamele cenușii. 

La 0% tormeză cu apa /idratul de brom = Bra 1OH,O, analog 

hidrațului de clor. La 550 se disolvă în 33 volume de apă. 

Cloroformul, eterul și sulfura de carbon 71 disolvă în mare canti- 

tate, colorându-se în roșu, 

Proprietăți chimice. Bromul are cam aceleași proprietăți chimice ca 

ciorul. El se combină direct la temperatura ordinară cu 1, S, As, Sb 

Ph, Bo, Si, şi cu metalele. Nu se combină direct cu C, Az și O. 

Energia de combinaţiune a bromului e mai slabă de cât a clorului. 

Ast-tel cu H nu se combină la temperatura ordinară ca CI, ci numai 

la temperatura de 300%—4009, când el pote descompune și apa pen- 

tru a-i lua H. Numai combinațiunile sele cu oxigenul sunt mai sta- 

bile de cât ale clorului. a 

  

Intrebuințarea, Bromul sub forma de bromură de sodiii sai de potasiii se în- 

trebuințeză în medicină ca sedativ al sistemului nervos, iar ca bromură de ar- 

gint (Ag Br) se întrebuințeză în fotografie. 

lodul. 

Il = 127; | = 254. 

Ztoricul. lodul a tost găsit de Courtois la 1811 în cenuşile plantelor numite 

zarech. Studiul aproiundat al acestui corp la făcut Gay-Lussac, la 1$15 aprope 

deodată cu Z. Dazw în Anglia. - | 

Szarea naturală. lodul nu există în stare de libertate. El se gă- 

sesce combinat, nai cu semă ca iodură de sodiă în cenușa plantelor
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maritime fucus şi varech, precum și în bureţi și în ficatul pescelui 
adus morrhua (din care se scâte oleul de ficat de pesce). Există sub 
forma de săruri în apele de. mare și în unele ape minerale, precum 
și în minele de sare de la Siassfur/h (Prusia). 

Preparaţia. lodul se prepară tratând iodura de potasiă disolvată 
în apă prin clor gazos. 

KI CR 4 dr, 
Iodură de potasiu. ” Clor. Clorură de potastă. Tod. 

Acestă substituire a iodului prin clor se explică prin datele ter- 
mo-chimice, căci 

K+ 1 == KI +  70,800ccal. 
K + Cl = KCI+ 10ş,600 » deci 
KIA Cl = KCi4+lIta2s,8oo cal. 

Pentru a se obține iodul pur se pune în nisce vase de pămint A 
cari sunt încăldite întrun cuptor B umplut cu nisip. Iodul se vola- 
tilizeză şi se solidifică pur în vasele exteridre D. (Fig. 25), 

Proprietăţi fizice. lodul e corp 
solid, cenușii, cristalizat în foi 
sati lame opace, cu luciii semi- 
metalic. Densitatea sa este 4,5. 
El se topesce la 1130,6 și ferbe 
la 200%, dând vapori violeți cu 
densitatea 8,7. Incăldind vaporii 
de iod la 14000, densitatea lor 
scade la 5,3, ceea-ce probeză că 
moiecula (],) tinde a se desface 
(dzsocia) în molecule cu câte un 
singur atom, ca la cam, mer- 
cur, etc. El e solubil în alcool, 
(Tinctura de î0d) şi eter pe care le coloreză în brun, pe când benzenul, clo- 
roformul și sulfura de carbon sunt colorate în violet prin disolvarea lui. 

Proprietăți chimice. EL se combină direct cu S, Se, Te, Ph, As, 
Sb, Si, Bo și cu numerâse metale. Energia sa de combinaţie e cu 
mult mai mică de cât a fluorului, a clorului și a bromului, care “| 
scot cu ușurință din combinațiunile sale. Ast-fel cu H nu se combină 
de cât la 4400 dând nascere la ac4 70hzdric, care e o combinaţie 
endotermică. 

  

Fig. 25. Sublimarea iodului. 

H, + 1 = 2HI1 — 7000 cal. * 

Numai combinaţiile sale cu oxigenul sunt cu mult mai stabile de 
cât ale celor-Palte corpuri din familia sa. ” 

lodul a.băstresce scrobela (amidonul). Reacţiunea se face în mo- 
dul următor: Se pune puţină cocă (amidon fiert cu apă) în o epru- 
vetă peste o soluţiune slabă de iodură de potasiii, la care se adaugă 
și o mică cantitate de apă de clor.
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Clorul descompune iodura de potasii şi pune iodul în libertate, 

care coloreză amidonul. Coldrea albastră dispare prin căldură și rea- 

pare la rece. In loc de cocă de amidon putem întrebuința clorofor- 

mul sai sulfura de carbon, care se coloreză în violet prin iodul liber. 

Iutreduințarea. lodul se întrebuinţeză în medicină şi în fotografie. 

RECAPITULARE. 
  

Simbolul și valența . . .| Fi [Ora pr [DY Var 

Greutatea atomică. . . « I9 35,37 79,76 + 126,3 

“Temperatura de topire. . — — -— 70 ÎL 1130 

» fierberei. . — — 330 030 -- 2000 

Densitatea ....... — 1,33 (L) 3,18 (L) 4:97 (5) 

Colorea (gaz)... .. . incolor | galben-verde roșu violet 

» ch)... — galben „roşu brun — 

» solid) ,... | — — — negru 

Căldura de combinație cu 
hidrogenul ...... —  |4 22000 cal.| + g,soocal.| — 7.000 cal. 

Căldura de combinație cu 
potasiul ..... . —  |-Fros,6oocal.| 4+-93,00o cal. -+79,800 cal. 

Combinaţiile halogenilor (FI, Cl, Br, 1) cu Hidrogenul. 

Acidul Auorhidric 

HFl-= 20. 

Istoricul. Scheele la 1771 observă, că tratând fluorura de calciii cu acidul sul- 

furic se desvoltă un gaz, care atacă sticla. Gay-Zussac și Thdnard la 1808, între- 

buințând un vas de plumb (o retortă) reușiră a-l izola. Zrewy introduse vase de 

platină. : 

Prepavaţia. — Acidul fluorhidric nu se găsesce liber în natură. EI 

se prepară încăldind fluorura de calciă pulverizată cu acid sulfuric. 

Ca FI + SO, H, = SO, Ca + 2HF1 

Pluorura de calciă. Acid sulfuric, Sultat de calci, Acid fluorhidric. 

Reacţiunea se face întrun vas 

(retortă) de plumb sai platină 
(fig. 26) încăldit până la 3000. 
Acidul fluorhidric se condenseză 
îu tubul de plumb îndoit în U, 
cufundat întrun amestec răcitor. 

Proprietăți fizice. El e corp 
gazos cu densitatea 0,9879 la 
120,5, se licheface la—200 și ferbe 
la + 199,5. E fârte solubil în 
apă, dând un hidrat: HEl-- 
2H,0O, care conţine 36%, HFl 

Fig. 26. Prepararea acidului fiuorhidric. și distilă la 1200.. 

Proprietăți chimice. — Acidul 

fluorhidric este cel mai coroziv dintre toți acidii cunoscuți până acum ; 
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el distruge țesutul organic. Potasiul "| descompune cu explozie, pro- 
ducând căldură și lumină. Tote metalele, afară de mercur, aur, argint 
şi platină, '] descompun, formând forure metalice şi punend hidro 
genul în libertate. Plumbul e atacat mai încet. 

2HFI + Na, = 2NaFl + H, 
Acid fluorhidric Sodiă Fluorura de soditi Hidrogen 

Dintre metaloidi numai sz/zcu/ amorf și dorul "| descompun. 

Întrebuințarea. Din cauza acțiunei pe care o are acidul fluorhidric asupra s/7- 
caților el atacă sticla (care e un silicat). Sa întrebuințat acestă proprietate pentru 
a se grava în sticlă diferite figuri. Pentru scopul acesta sticla se acopere cu un 
strat făcut, topind 4 părți ceră și o parte terebentină. După uscare se scrie sai 
se desemneză cu un vârf ascuțit pe aceste plăci și se espun la acțiunea acidului 

  

Fig. 27. Gravarea pe sticlă cu acid fluorhidric. 

fluorhidric, care atacă sticla numai la părțile desvelite prin scriere. În urmă sticla 
se șterge de ccră cu o flanelă caldă. Fig. 27 arată vasul de plumb în care s'a 
pus Ca FI,--SO, H, și sticla, pe care sa gravat. 

Acidul fluorhidric” este un antiseptic puternic, ast-fel laptele, urina, bulionul, 
carnea, în care s'a pus chiar numai 1/.009, acid fluorhidric, nu mai putredesc. Din 
cauza acesta, se întrebuințeză în medicină (soluțiune de î/,90) pentru spălarea 
rănilor saii amestecat cu aerul pentru a fi respirat de ofticoși, 

Acidul clorhidric. 

H Ci= 36,5 

Ptoricul, Acest corp numit mai întâi sp? de sare, este cunoscut de mai mulți 
secoli. G/auler a indicat metoda prin care se prepară și astădi, iar Gay- Lussac, 
Thănad (în Franţa) şi Davy (în Anglia), dovediră că e format din Clor și Hidrogen, 

Starea naturală. Acidul clorhidric se găsesce liber în emanaţiunile 
vulcanilor și disolvat în apele ce curg pe câstele vulcanilor. Pozsszz- 
gault găsi în apele rîului Vzzagre, care curge din Andii Americei 
de sud, 1 gr. 217 acid clorhidric la litru. 

Preparaţia. Acest corp se prepară tratând clorura de sodiu cu acid 
sulfuric. Reacţiunea este următorea : 

2Na Cl -j- SO, H, = SO, Na, + 2HCI 
"Clorura de sodiă Acid sulfurie Sulfat de sodii Acid clorhidric.
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In vasul A (Fig. 28) punem bucăţi mici de clorură de soditi topită. 
Prin tubul T se introduce acidul sulfuric. Acidul clorhidric desvoltat, 

  

  

  

Fig. 25. Prepararea acidului clorhidric. 

se spală în vasul B prin acid sulfuric și se adună în cilindrul C, 
umplut cu mercur. 

In industrie el se pre- 
pară în cantități mari, pu- 
nend 160 kgr. Na CI în 
cilindrul de fontă (tuciui) C 
(fig. 209), și turnând peste 
acesta 130 kgr. acid sulfu- 
ric. Acidul clorhidric se 
culege în o serie de vase 
O, O' pline cu apă, în care 
se. disolvă. 

Proprietăti fizice. Acidul 
clorhidric e un gaz incolor 
cu miros înțepător și cu 
gust fârte acru. Densita- 
tea lui este 1,20. Un litru 
de acest gaz cântăresce 
1 gr. iq. El se licheface 
la 0% sub o presiune de 

Fig. 29. Prepararea acidului clorhidric în industrie. 26,2 atmosfere sait la — 

80% (Faraday) la presiu- 
nea ordinară. În stare lichidă este incolor, mobil, și are densitatea 
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„27 (1). El este fârte solubil în apă, la 0% un volum de apă di- 
sava 500 volume de acid clorhidric. Acestă disoluțiune are 36 9%, 
acid uscat, 

Ea se întrebuințeză de obiceiii în laborator și în industrie, ca acid 
clorhidric. Ea se prepară în aparatul figura 30. In balon se pune 
Na CI-|- SO, H,. Acidul clorhidric desvoltat se spală în A și se di- 
solvă în B şi C. 

  

Fig. 30. Prepararea disoluţiunei ap6se de acid clorhidric. 

luțela cu care acidul clorhidric gazos se disolvă în apă se pste 
arăta prin următârea experiență: Sti- 
cla A (Fig. 31) se umple cu gaz acid 
clorhidric perfect uscat și se astupă cu 
un dop de cauciuc pătruns de un tub 
de sticlă subțire şi închis la capătul 
din afară. Cufundăm capătul acesta 
al tubului într'un vas cu apă colorată 
în albastru, prin tinctura alcalină de 
turnesol, șil spargem. Imediat apa 
se ridică țișnind înăuntrul vasului A 
până când îl umple, devenind în ace- 
lași timp roșie din cauza acidului clor- 
hidric. Ridicarea apei în sus se face 
din cauza golului produs în A prin 
disolvarea repede a acidului în apă. 

Proprietăţi chimice. Acidul clorhi- 
dric este un acid puternic, înroşesce RE 
hârtia de turnesol. El fumegă în con- Fig. 81. Solubilitatea gazului acidului elor- 

apă, 
tact cu aerul umed, din cauză că se 
hidrateză (H CL-E- 6H, O). Pus în contact cu vaporii de amoniac, 
rEspândesce un fum alb, format din clorură de amoniti. | 

  

  
(1) Luată în raport cu aerul.
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NC + AH, = AzH,CI 
Acid elorhidrie Amoniac Clorură de amonii 

Acidul clorhidric se descompune prin căldură sai electricitate, în 

clor și hidrogen. Metalele "1 descompun formând cloruri şi punând 

hidrogenul în libertate. 

GH A Fe = Fe Cl + 3He 
Acid clorhidrie Fer Clorură ferică Hidrogen liber 

Aceiaşi acţiune o ai asupra lui și 6re-cari oxidi, d. €.: 

Fe, 0, -- 6HC = Fe, Cl, + 3H2 0 
Sesquioxid de fer 

(Rugina) 

In același mod lucreză și hidraţii metalelor. 

HC A+ KOH = KO 4+ HO 
Hidrat de Clorura de 
potasiti potasiii 

Znirebuinţarea, Acidul clorhidric e forte întrebuințat în industrie. Cu. el se 

prepară hidrogenul și bioxidul de carbon (CO,) și se face un mare număr de 

producte chimice. 
In medicină se întrebuințeză ca cazstie (ardător) şi pentru facerea limonadelor 

acide. 

Acid bromhidric. 

H Br = 1 

Istoricul, El a fost preparat și studiat de Bafari. 

Preparatia. EL nu există în stare de libertate în natură. 

Pentru a-l prepara descompunem 7ribromura de fosfor prin apă: 

—Br  H—O0—H Hr —0 H 
D Ze + n-o0-n=nBr+ P]]-0 H 

—Br  H—0—H  HBr —0 H 
'Tribromura de 2 mol, Apă 3. m. Acid brom- Acid fosforos 

fosfor hidric 

Pentru scopul acesta fierbem întrun vas fosfor roșu cu apă, peste 

care introducem încetul cu încetul bromul, Se formeză mai întâiti 

tribromura de fosfor, care e descompusă în acid bromhidric şi acid 

fosforos. 

Proprietăţi fiice și chimice. Acidul brombhidric curate un gaz in- 

color, cu miros înţepător, cu gust acid, cu densitatea 2,71. Un litru 

de acest gaz câtăresce 3 gr. 63 la 00. El se licheface la—69* şi se 

solidifică la—73% Apa disolvă de 600 ori volumul săă de acid brom- 

hidric la 00. In cazul acesta se formeză un hidrat, care fierbe la 1260, 

conţine 48,17%, acid anhidru, așa dar corespunde la formula HB+- 

5H,O. Soluţiunile apose se descompun în contact cu aerul, dând 

brom și apă. 4HBr-+-Op=—2H,0-+-2Bra.
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Acidul bromhidric se formeză direct din brom şi hidrogen numai 

la teînperaturi înalte, și energia de combinaţiune e cu mult mai mică 

decât la clor și fluor. Aceştia din urmă '] scot din combinațiunea 

cu hidrogenul și din tâte combinaţiunile neoxigenate. 

Acidul iodhidric. 

H 1 — 128. 

Istovicul. EL a fost descoperit de Gay-Lussac la 1814. 

Preparaţia. Acidul iodhidric nu se găsesce în natură. Pentru a-l 

prepara, procedăm întocmai ca la acidul brombhidric: 

—I1 H—O0—H H-—I —0H 
p Lp H—0—H = HA + Pe 

—I H—0—H H—I —0H 
'Priiodura de fosfor 3. ra. apă 3. m, acid iodhidrie Acid fosforos. 

Proprietăţi fizice și chamice. Gaz incolor, cu densitatea — 4,44. El 

se licheface cu uşurinţă la 00 sub o presiune de 4 atmosfere şi se so- 

lidifică ia — şş0. E ușor solubil în apă; un volum de apă disolvă la 

10%, 427 volume de acest gaz. | 

Soluţiunea apâsă, fiind încăldită, distilă la 128% are o densitate 

—1,70, conţine 57,70, acid anhidru, corespunde prin urmare la for- 

mula: HI 4+- sH20. 
Căldura și lumina s6relui descompun acidul iodhidric gazos. - Ames- 

„tecând acest gaz cu oxigenul, ei arde în contact cu o flacără. 

4H 1 A O 2H,0 + 2 

Soluţiunile de acid iodhidric rezistă la lumină, dar sunt descom- 

puse de oxigenul din aer. 

RECAPITULATIE 

  

Formula . . ... Hr, H ci H Be HI 

Greutatea. moleculară . . 20 36,37 80,76 127,54 

Temperatura lichefacerei 

la presiunea ordinară . — — 809 — 690 — 550solid 

Densitatea (gaz). . . . - — 1,29 271 4,44 

“Temperatura de fierbere 
a soluțiunei saturate . — 1100 1260 „1280! 

Densitatea acestui lichid. — 1,27 1,47 1,70 

Cantitatea de acid anhi- 
dru la suta de părți din | 

soluțiune, . . . 36% 3600 48,17% 57,790 

Formula Hidratului . . . | HFIL-2H,O | HCI--8H,O | HBr--sB30 | HI--5H20 

Combinarea halogenilor între dinşii. Se cunosc următârele combinațiuni :
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1 FI; = penta fiuorura de iod ; corp lichid, cu odâre displăcută. 
1 Cl = protoclorura de iod, solid cu densitatea 2,26, fusibil la 240, 
I CI, =triclorura de iod, solii (ace galbene portocalii). 

Acești din urmă 2 derivați se obțin prin acţiunea directă a clorului asupra 
iodului. 

1 (solid) + Cl (gaz) = 1 CI + 6,700 calorii, 
1 (solid) +,Cl (gaz) = 1 CI, + 16,300 calorii. 

Se mai cunosc și 2 combinațiuni cu bromul: 

I Br = protobromura de iod, solid cristalin. 
I Br, = tribromura de iod, lichid, brun închis, solubil în apă. 

Ambele se obţin prin acţiunea directă a bromului asupra iodului. 

Familia Ii. — Acestă familie coptrinde corpurile: Ozzgez, S4/f, 
Se/enini şi Telur. Ele se asemănă forte mult în proprietăţile lor chi- 
mice. Fie-care se combină cu câte 2 atome de /zZrogen. 

Oxigenul. 

Acest corp se prezintă în două stări cu totul deosebite: una în 
care molecula lui e formată din 2 atomi: O, cu greutatea molecu- 
lară = 32, alta cu molecula formată din 3 atomi: O, cu greutatea 
moleculară — 48. În starea întâia el portă numele de ozzgez, în sta- 
rea a doua numele de ozoz. 

OH 

On = 0u Q____0r 
9 O Le 

1 moleculă de oxigen 1 moleculă de ozon 

Când atomii de acelaș fel se grupeză în număr și în mod diferit pentru a 
forma molecule, ei dai nascere la corpuri simple, cari se deosebesc între din- 
sele prin proprietăţile lor fizice şi chiar prin unele proprietăți chimice. Aceste 
corpuri se numesc a/orrofe (cu altă formă) și faptul în sine se numesce /oțropie. 

Prin alotropie putem să ne convingem că proprietăţile fizice și chimice ale 
unui corp simplu nu depind numai de felul atomilor, cari compun molecula, 
dar cu deosebire de zzzmiru/ şi modul grupărei lor în moleculă. 

Exemple: Oxigenul, Ozonul și stările alotropice ale sulfului, arsenului, carbo- 
nului, etc. 

Oxigenul ordinar. 

O = 16 ; Oa = 32, 

Istoricul, Pricstley în Anglia la 1772 și la 1774 prepară oxigenul. În același 
timp (1774 — 1775) 7 prepară şi Schezle din Svedia, fără a cunosce nimica din 
lucrările lui Priestley. La aceiași epocă (1772-—1774) marele chimist francez /a- 
zoisier descoperi oxigenul, pe care îl studiă în mod complect, arătând solul ce 
1 are în oxidaţie, în combustiune şi respirație. 

Starea naturală. Oxigenul este corpul cel mai răspândit în natură. 
In stare liberă se găsesce în aerul atmosferic în cantitate de 1/; 

din volumul aerului.
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In stare combinată '] găsim în apă, in cantitate de 8/, din greu- 
tatea acesteia; în roce, săruri și în tâte ființele vii de la suprafața 
globului. Se crede că jumătate din masa globului terestru este făcută 
din oxigen, 

Preparația oxigenului. El se prepară prin descompunerea corpurilor 
oxigenate. 

1. Discompunând oxidul 
roșu de mercur prin căl- 
dură. (Priestley 1774). 

2Hg O = 2Hg + o, 
Oxid roşu de Mercur. Oxigen. 

mercar. 

Aparatul, în care se face reac- 
țiunea acesta, e compus dintr'o 
retortă de sticlă A (fig. 32), în 
care se pune oxidui roșu de 
mercur. Oxigenul se adună în 
cilindrul E, iar mercurul r&- 
mâne parte în retortă, parte 

  

se sublimeză în zi, Pig. 32. Prepararea oxigenului din oxid de mercur. 

2. Calcinând c/oratul de potasiii. 

2Cl O, K = 2K Cl + 30, 
Clorat de potasiă, Clorură de potasia. Oxigen. 

Luând 50 gt. de acestă sare, obținem 29 litri oxigen. 

  

Fig. 33, Prepararea oxigenului din clorat de paţasiă. 

Aparatul este compus din o. retortă de sticlă, în care se pune clorat de po- 
tasiă. Oxigenul se adună în cilindrul de sticlă, iar clorura de potasii rămâne 
în retortă. 

Iucăldirea retortei se pâte face cu gaz (fig. 33) saii cu cărbuni. Dacă se încăl-! 
desce prea repede se formeză perclorat de potasiă care se descompune numai 
la temperaturile ridicate. 

1) 2ClO0,K = K CI + CO, K + 0, 
Clorat de potasit, Clozura de potasii. Perelorat de potasii. Oxigen. 

2) CLO,K = KI. + '20,
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3. Calcinând biozidul de mangan (pirohisita). 

3Mn O, = Mn, O, + O, 
Bioxid de mangan. : Oxid salin de mangan. Oxigen. 

200 gr. din acest 
oxid pot produce 
12 litri oxigen. 

Substanța se pune 
întro retortă de pă- 
mînt, introdusă în- 
tr'un cuptor (fig. 34), 
pentru a îi încăldită 
aprâpe de 500, 

Este mult mai bine 
a se calcina împre- 
ună cloratul de po- 
tasiă amestecat cu 
1/, din greutatea sa, 
bioxid de mangan. 

  

Fig. 34. Prepararea oxigenului din Mn 03. 

4. Prin descompunerea acidului sulfuric. 

„Ho>s (o = „sI Co + „HO0+ o, 
Acid sulfuric = 304 Ha. Bioxid de sulf = So,. Apă, Oxigen. 

Reacţiunea se face în- 5 
tr'o retortă de gresă (pă- E 
mînt silicios ars) cu capa- 
citate de 1 litru, (în care 
se pun lame îndoite de 
platină C-(fig. 35). Iafer- 
bîntăm retorta la roșu 
şi lăsăm să cadă încetul 
cu încetul acidul sulfu- 
ric prin tubul T. Pro- 
ductele reacțiunei trec 
prin țeva B. T”, $, în 
fundul vasului de sticlă 
G. Ţeva S fiind răcită 
printr'un curent de apă 
rece, face ca vaporii de 
apă produși în reacțiu- 
ne să se condenseze și 
să curgă în sticla F. O- _ 

- a Fig. 35. Aparatul Deville şi Debray pentru prepararea oxige- 
xigenul şi bioxidul „de nului prin descompunerea acidului sulfuric, 
sulf se ridică în sticla 
G, care. e umplută cu spărturi de sticlă. peste care curge de sus în jos apă 
printr'un stropitor (G). Apa disolvă bioxidul de sulf formând acidul sa furos, 

  

  

IV — OIL 
S0, + HO = S0,H, = = 0 2 7 — OH 

Bioxid de sulf. Apă, Acid sulfuros. Idem. 

pe când oxigenul spălat în apa din vasul 1 trece în gazometru.



Ca preparaţiuni industriale ale oxigenului avem următorele : 
Procedeul lui Afavguerife care consistă în reacţiunile următâre, prin care se 

extrage oxigenul din aer. 

uI re 

a) B (0 calcinat la roșv închis în contact cu aerul ne dă B.0. 

Usi de bariit Bioxid de bariă 

b;) 2Ba O, calcinat la roșu vii ne dă 2Ba 0-40, . ” 
Proceieul lui 7zsste du Motay Şi Mariehal, prin care se estrage oxigenul din aer: 

a) 2 Mn O, + 4Na O H calcinate la 3500 într'un curent de aer, ne dai: 

292702 + n, o. 
Manganat de soditi —Mn O, Na2 

Manganatul calcinat la 4500 perde oxigenul luat din aer: 

b) 2M O, Nas + 2H 0 = 2Ma O, + 4Na OH + O; 

Atât oxidul de bari cât și bioxidul de mangan se regenereză și pot să fie 

întrebuințate de mai multe ori în aceste reacțiuni, 

Propiietăti fizice. Oxigenul e un corp gazos fără colore, gust și 

miros, cu densitatea==1,10563. Un litru de oxigen cântăresce la 0% 

şi presiunea normală 1 gr. 437. El a fost lichefăcut de Piczer și Cal. 

detet (1877) la—140% sub o presiune de 300 atmosfere. | 

In aparatul fig. 9 la o presiune de 300 atmosfere și — 29%, pro- 

ducând detentă, temperatura oxigenului din tubul 2 scade la — 200% 

și se observă o aburelă de oxigen lichid. 

Oxigenul e solubil în âpă și alcool precum și în argint topit. 100 

volume de apă disolvă la 09, un volum oxigen, iar argintul un vo- 

lum de 22 ori mai mare de cât volumul s&ă. 

Oxigenul lichid fierbe la—1810 sub. presiunea normală, când den- 

sitatea lui este 1,124. a | 

Proprietăti chimice. Oxigenul se combină cu tâte corpurile simple 

afară de fluor, cu care nu se cunosc combinaţiuni până acuma. Cu 

  

Fig. 36. Arderea ear- Fig. 37. Arderea, fosforu- Fig. 38. Arderea ferului în oxigen. 

bonului în oxigen. 1ui sai sulfului în oxigen. 

cele mai multe corpuri se combină direct cu desvoltare de căldură 

și lumină. EI este tipul comburanților. lată câte-va exemple: 

d



Carbonul, fosforul, sulful, ferul, etc., aprinse şi introduse întrun vas 

cu oxigen, ard cu flacără vie, combinându-se cu el şi transformân- 

du-se în orz. 
Dacă întroducem un beţișor de brad saii o luminare, cari ai nu- 

mai câte-va puncte înroșite întrun vas cu oxigen, ele se aprind și 

ard cu flacără vie (fig. 39). 
Axderea lemnului, seului, petroleului, 

spirtului, hârtiei, etc. în aer sai oxigen 
este o ozzdafiune, adică o combinaţiune a 
elementelor lor (C,H) cu oxigenul. Aceste 
oxidaţiuni se fac cu desvoltare de căldură 
şi lumină (foc, flacără), în mod violent și se 
numesc oxidafiuni zuți sai combustzună. 

Ferul şi metalele, pe lângă oxidațiu- 
mile inți (fig. 38) se mai pot oxida și 
încetul cu încetul, producând tot oxidi ; 
aceste oxidaţiuni se numesc oxzdafiană 
/eute. 

Ast-fel de oxidaţiuni lente se produc și 
în corpul nostru. Oxigenul introdus în corp 
prin respiraţiune, oxideză țesuturile diteri- 
telor organe, producând căldura animală, 

  

Fig. 39. Aprinderea unei lumînări care pe - 
are numai câte-va puncte înroşite, în apă ȘI bioxid de carbon. Faptul acesta a 

oxigen. fost dovedit de Lavoisier la 1777. 

Oxigenul lichefiat perde proprietăţile sale chimice, paralisate Gre-cum prin 

scăderea temperaturei. In acestă stare el pote sta alături cu fosforul fără a se com- 

bina cu €l.—(Dezer, Londra). 

Zntrebuinţarea. Oxigenul se întrebuinţeză în chimia industrială pentru prepara- 

rea unui număr mare de combinațiuni oxigenate, și pentru albirea materiilor textile. 

EI se întrehuințeză în medicină sai ca gaz pentru a fi respirat de către ane- 

mici, ofticoşi, etc, s'aă disolvat în apă (întocmai ca apa gaz6să) pentru a stimula 

digestiunea, etc. 

    
Fig. 40. Sufiător cu oxigen şi hidrogen. 

EL servesce pentru producerea temperaturilor ridicate. Dacă ardem gaz de ilu- 
minat şi mai cu semă hidrogen în oxigen, se produce o temperatură, la care se 
topesc cu înlesnire tâte metalele, chiar și platina. 

Oxigenul și hidrogenul păstrate în gazometre separate sunt introduse într'un 
aparat numit sz/ăror (chalumeau) făcut de Zevi//e, (fig. 40) în care oxigenul in- 
tră prin O în ţeva întericră, iar hidrogenul prin H în țeva exteridră, În drumul 

„lor până la & se amestecă aceste gaze și la eșire pot fi aprinse. Aparatui ser- 

vesce pentru topirea și lipirea metalelor. :



Dacă îndreptăm acestă flacără peste un bastonaș de zar nestins (Ca O) saă mag- 
nezie (Mg O), acestea sunt încăldite la roșu alb și daii o lumină aprope tot atât 
de puternică ca lumina electrică, numită lumina lui Drrpmond, întrebuințată pen- 
tru iluminat și telegrafia optică militară. : 

Ozonul. 

0, = 48. 

Istoricul. EL a fost descoperit la 1840 de către Schânbein. Incă de la 1783 
Van Alarum observă că oxigenul supus într'un tub de sticlă la actiunea scân- 
teilor electrice, capătă un miros particular și proprietatea de a se combina la 
temperatura ordinară cu mercuriul. Beguerel şi Zrmy aă dovedit că osonul e o 
stare alotropică a oxigenului, 

Sarea naturală. EL există răspândit în atmosferă mai cu semă în 

stratele superidre (în cantitate de — A din greutatea aerului). Pre- 450,000 
zența sa se datoresce fulgerelor și vegetațiunei, care absorbind și des- 
compunând în urmă bioxidul de carbon, elibereză o parte din oxi- 
genul acestuia sub forma de ozon. Ore-cari corpuri, precum esența 
de terebentină, oxidându-se, ozonifică oxigenul din aer. Din cauza 
acesta arborii, cari produc reșine, ca bradii, fac ca atmosfera dimpre- 
jurul lor să fie mai încărcată cu ozon. 

Preparația. Ozonul nu sa obținut încă în 
stare de puritate. Până acum s'a obţinut nu- 
mai ozon amestecat cu 50%/, oxigen. 

Pentru a transforma oxigenul în ozon, ne 
servim de electricitate, Nu e bine să ne ser- 
vim de scântei electrice, căci acestea discom- 
pun ozonul format, ci de descărcări difuze nu- . 
mite efuvii (scurgeri). Cel mai bun aparat 
pentru ozon este al lui Berthelot (fig. 41). 
Acesta se compune dintrun cilindru de sticlă 
cu picior F, în care se află introdus vasul B. 
Spaţiul gol dintre ele e umplut cu acid sulfu- 
ric în care se cufundă electrodul -L-. Acest ci- 
lindru (B) pste fi cufundat întrun amestec r&- 
citor. În vasul B intră un tub de sticlă A, care 
are un diametru cu puțin mai mic decât al săi. 
Tubul A e plin cu acid sulfuric şi înel se cu- 
fundă electrodul. — Oxigenul intră prin tubul iri Aparatul Berthelot 
C la partea inferidră a tubului B și se ridică 
de jos în sus pentru a eși prin tubul DE. Trecând prin spațiul inelar 
format prin tubul A și B, e! e supus descărcărilor electrice, ce se 
fac pe tstă suprafața tubului A și B, din cauza acidului sulfuric în 
care se află electrodii. Curentul electric e produs de 12 elemente 
Bunsen saă numai două elemente şi o bobină de inducțiune, 

    

  

 



Lucrând la temperatura ordinară (-- 20%) vom obținea 8—10 9, 

la — 230, 21 00 și la—88%, 500% ozon. 

Ozonul se mai produce în următârele cazuri:    In timpul oxidaţiunei fosforului în con- 
tact cu aerul umed; descompunend apa 
acidulată cu aci? cromie printrun curent B 

electric, având electrodi de aur sai pla- 
tină; făcând să trecă mai multe scîntei 
electrice asupra oxigenului închis într'un 

tub de sticlă numit eudomerra (1) (fig. 

42) cufundat în apă. In acest caz vom 

vedea că volumul oxigenului scade. Dacă 

tot oxigenul s'ar puteatransforma în ozon, 
volumul ar trebui să scadă cu!';. 
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3 0 = 2 Os 
3 vol. oxigen = 2 volume ozon E 

Proprietăţi fizice. Ozonul este un - 

gaz incolor, când îl privim în can- Vig. 43. Hudio- 

titate mică. Intr'un tub de cel pu- Mă 

țin 2 m. pe care '] punem între ochi și o su- 

prafață albă, el apare cu o coldre albastră ca 

a cerului. Mirosul lui e p&trundător, și semenă 

puţin cu mirosul usturoiului. 1/.00:000 Părţi de 

  

Pig. 42. P zonuluă , , . 
ig. 42. Prepararea o%oiui“i ozon în atmosleră se recunosc după miros. 

La 0%, oxigenul ozonizat, comprimat fiind cu 

încetul până la 73 atmosfere, se coloreză în albastru indigo. Sub in- 

fluenţa detentei se obține o brumă albă, de ozon solidificat. 

Proprietăți chimice. După Dzrthelot transformarea a 3 molecule de 

oxigen în 2 molecule ozon se face cu absorbire de căldură, căci 

2 0, — 3 Oa A+ 29,600 calorii. 
Ozonul se combină direct la temperatura ordinară cu I, S, Ph, 

As, Az și Hg. 
"In genere el oxideză tâte corpurile oxidabile la cald sai la rece, s.e 

3S0, + O, = 3S0,. 
Pioxid de sulf Ozon Arhidrida sulfurică 

3Pb.S A+ 40, = 3S0, Pb 
Sulfura de plumb Ozon Sulfat de plumb 

(n6gră) (alb) 

(0) Zudiometru numim un tub de sticlă cu pereții groși, închis la un capăt, în 

care pătrund două sirme de platină a și 4 (fig. 43) ce sunt în legătură cu o ba- 

terie sai maşină electrică, prin care putem produce mai multe scântei electrice 

în interioral tubului.



El descompune prin oxidare fârte multe materii organice și deco- 
lorcză albastrul de indigo (scrobelă albastră). , 

Ozonul e descompus și transformat în oxigen în contact cu pul- 
berea de argint și oxidii de cupru, mangan, plumb şi hydrogen. 
Acelaș lucru se întemplă și dacă "1 încăldim la 2500, sai la 100% în 
contact cu apa. 

Întrebuinţarea. Existând în atmosferă de la g mgr. — 250 mer. pentru 1 m. cub 
de aer și fiind în cantitate forte mică în orașe, s'a admis, că el distruge mias- 
mele și s'a căutat a se introduce ca desinfectant pentru spitale. Acesta ar con- 
firma observaţia acelora carl susțin că epidemiile coincid cu dispariţia ozonului 
din atmosferă. 

Suiful. 

S = 16 ; S, =— 64 (la 10000). 

Istoricul. EI a fost cunoscut din timpurile cele mai vechi, culegendu-se cu 
ușurintă dimprejurul vulcanilor, 

Starea naturală. FI se găsesce în inare cantitate în natură atât cris- 
talizat cât şi amorf; se găsesce cu deosebire în Italia, Sicilia și in- 
sulele mărei Mediterane, în regiunile vulcanice și împrejurul so//atarifo, 
(vulcani vechi). . 

In judeţul Prahova avem localități forte avute în sulf. 
Se mai găsesc și în inulte combinațiuni, precum sunt: sulfurile 

metalice (pirite), sulfatul de calcit (Gips), sulfatul de stronţiii ţce- 
lestina), etc. 

Preparaţia. Sultul se extrage în. următârele moduri: , 
1. Prin distilațiune. La Pezzo/e, nisipurile vechiului crater, încărcate „a. 

cu sulf (75—80%],) 
sunt introduse în 
nisce vase de pă- 
mînt A, cari sunt 
puse pe două rîn- 
duri întrun cup- 
tor. Fie-care din 

„ele comunică cu 
câte un vas exte- 
rior B, în care se, 
condenseză sulfu 
și din care curge 
pa A 4 în nisce hârdae c! Î 
pă (fig. 44.) SS 
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Pig. 44. Estragerea sulfului nativ prin distilare la Puzzole. 

2. Procedeul Calkeronilor. La Catanea, Palermo, ete. din cauza lipsei 
de combustibil, se fac nisce arii circulare, puțin înclinate, cu dia- 
mztrul de 10—29*, înconţurate cu un zid înalt de 11;,—2* nu-



mite Ca/feroni (A, fig. 45). In ele se aședă bucăți de pămînt ame- 

stecat cu sulf (de la 200— 1.2002 cubi) astfel în cât să remână 
nisce coșuri c. Totul se acoperă 
cu pămînt și se pune foc sulfu- 
lui. O parte din acesta ardând, 
desvoltă destulă căldură pentru 
a fuziona pe cele-l'alte. 

Se estrage ast-fel 10— 12%, 
sulf din amestecul de sulf și 
pămînt, ce sa întrodus. 

        

    

   

   

    

  
    

    3. Procedeul cu vapori de apă. 
Din același amestec se scâte la Nea- 
pole 25%, sulf, încăldindu-se la 1440 

acu vapori de apă la 4 atmosfere. 
4. Prin calcinațiunea piritelor în 

Fig. 45. Calkeroni (secțiune verticală). 

3 Fe S = F, Se + Sa 

Pirita, (bisulfura de fer) Sulfura de fer Sulf 

Calcinarea se face în cilindrele de 

fer A (fig, 40), iar sulful curge prin? 
în vasul cu apă C i 

Acest procedeii se întrebuin 
țările avute în pirite. 

Rafinarea sulful. Sulful ob- 

ţinut prin ori-care din aceste 

procedee conţine încă 2—3%0 

materii străine. Pentru a-l avea 

pur, 1 distilăm. SU 

Acestă operațiune se face în A 

aparatul fig. 47. Sulful brut se AA 
topesce în căldarea d, curge prin N 

țeva F în cuptorul B, unde se 

Se
 

Eză în 

C
e
 

      
       

    
evaporâză și vaporii se conden- N 

seză în camera G. SV 
N 

Când pereţii camerei G nu 
se încăldesc peste 100%, ceea- 
ce se întâmplă dacă se distilă 
numai. 300 kgr. în 24 ore, sul- 

ful se depune sub forma de 
cristale mici, numite «ore de 
sul/». 

Dacă distilăm în aceeaşi durată de timp 1800 kgr., temperatura 

pereţilor camerei se ridică peste 115%, și sullul lichid se adună la 

partea inferiâră, de unde curge în tiparurile M și se obțin cilindre 

„sai bastâne de sulf. 

   
(0 A 

Fig. 46. Prepararea sulfului din pirite.



 -vistaliz d) Oetaedric Sulfui cristabhsat (2) Prismatic 

Sulful amorf, 3 Insolubil 

Sulful octacdric se găsesce 
în natură cristalizat în octae- 
drii din sistemul prismei rom- 
bice drepte (fig. 48). El e de 
colsre galbenă, transparent, 
nu se altereză la aer la tem- 
peratura ordinară, n'are gust, 

nici miros. Coldrea galbenă 
dispare, dacă '] răcim la—30%. 
Aceste cristale se pot obţine 
disolvând sulful din comerț în 
sulfura de carbon, şi evapo- 
rând cu încetul acestă solu- 
ţiune. Densitatea lui este 2,03. 
EI se topesce la 1140 și fierbe 
la 440”. Incăldindu-l observăm faptele următore : 

La 114—1170 el este lichid, galben deschis, mobil. Turnându-l în 
apă rece, obținem sulf solid, sfărămicios și galben. 

  

Eig. 47. Rafinarea sulfului, 

  

Fig. 48. Sulf octanăric, Fig. 49. Creuzet, Yi. 50. Sulf prismatic. 

La 1300 lichidul e consistent cu col6re roşie închisă, 
La 170%—200* devine o masă viscâsă, nu curge din vas, de co- 

lSre nsgră. 
La 330%—-3400 devine iarăși lichid, mobil, cu colâre închisă și tur- 

nat în apă rece ne dă sulf mâle. 
La 4400 fierbe dând vapori bruni. 

Sulful prismatic. Dacă topim sulful din comerț într'un crezzez (1) 

(1) Creuzet se numesce un vas de metal, porțelan saă pămînt, cu formă co- 
nică, acoperit cu un capac. El servesce la topirea corpurilor greii fusibile.



56 

(fig. 49), 11 lăsăm să se r&cescă până când se solidifică la suprafaţă 

și scurgem restul lichidului, găsim pe pereții creuzetului sulf crista- 

lizat în prisme rombice oblice (fig. 50). Dacă disolvăm sulful din co- 

merț în benzen, cristalele, ce se depun între 800—750 sunt prisma- 

zice, iar cele depuse la rece sunt octaedrice. 

Sulful prismatic se topesce la 1200 și fierbe la 440%. El se trans- 

formă cu timpul în sulf octaedric; transformarea acâsta se face cu 

desvoltare de căldură. 
Sulful amorf insolubil se găsesce în suliul din comerț în cantitate 

de 11—24 9, şi în sulful mâle între 35 și 60 €/. El nu se disolvă în 

nică un reactiv și încăldit fiind la 80% se transformă în sulf prismatic. 

Sulful mole se obţine turnând în apă sulful topit aprâpe de tem- 

peratura sa de fierbere. El e msle, elastic și galben ca chihlibarul și 

conţine 35—60 9/, sulf insolubil. După câte-va dile de la preparare, 

elasticitatea sa dispare şi el devine sulf ordinar. Acestă transformare 

se face cu pierdere de căldură. Se pte face experiența următore:: 

Incăldim sulful mâle exact la 95%, atunci el se transformă în sult 

ordinar pierdând atâta căldură cât şi temperatura lui se ridică la 

1120 și se licheface în parte. O mică cantitate de iod (una la sută), 

cărbunele, uleiul și cera, fac să se păstreze mai multă vreme sulfui 

în stare msle. 
Proprietăți chimice. După oxigen, fluor, clor, brom și iod, sulful e 

cel mai electronegativ dintre corpurile grupului al II-lea și al III-lea: 

Frecat saii încăldit în contact cu aerul devine fosferescent pe la 

2000, se aprinde la 250% și arde cu o flacără albastră. 

In acest caz el se combină cu oxigenul dând SO, (bioxid de sulf.) 

S | 0, = S0; 

In oxigen combinațiunea e cu mult mai vie, dacă “| introducem 

aprins (fig. 37). | 

Elementele halogene, seleniul, telurul și mai tâte corpurile grupu- 

lui al II-lea, afară de azot, se combină direct cu sulful, tot așa și 

metalele, afară de aur şi platină. 

Jntrebuințarea. — Industria consumă pe fie-care an decimi de miliâne de klgr. 

sulf pentru facerea ierbei de pușcă, chibriturilor, numerâselor producte chimice, 

lucrarea cauciucului, pentru fixarea ferului în piatră, etc. 

În medicină se întrebuinţeză în contra parasiților. 

Seleniul 

Se = 7890 ; Se, = 157,80 

El a fost descoperit de Berzelius la 1817. Are fârte mare asemănare cu sulful. 

In sulful din insulele Zzzaz:, în piritele de la fa/Jun în Svedia precum și în cele 

din Boemia şi piritele cuprâse din Anglia se găsesce seleniii. EI are o suprafață, 

lucie, colre ncgră, aspect sticlos; vădut prin transparență este roșu. Densitatea 

lui=—4,28. Se cunosc combinaţii ale selenului cu argintul, plumbul, cadmiul, etc.
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El se găsesce în stare amorfă și în stare cristalină, este prin urmare dimoif și 
devine viscos prin încăldire ca și sulful. Seleniul cristalisat se topesce la 217% 
și fierbe la 700%, dând vapori galbeni. Combinaţiunile sale sunt analoge cu ale: 
sulfului. 

'Telurul 

Te = 123; Te, = 250 

E! a fost descoperit de Miiler de Rechenstein la 1782 în minele de aur din 
Transilvania. El se găsesce combinat cu aurul, argintul, plumbul și cuprăl. As- 
pectul lui este metalic, coldrea cenușie ca a oțelului, cristaliseză în sistemul rom- 
bvedric, se topesce la şoo? şi distilă întrun curent de idrogen. Are aceleași 
proprietăți chimice ca sulful şi seleniul. 

Recapitulaţie. 

Simbolul și valența ou Su Iv vi Sei it: vi Ţeli Iv vi 
Greutatea atomică 13,96 31,98 783,9 123 
Temperatura de topire — 11 40—1200 2170 500% 

> < fierbere —1810 440? 7000 10000---1200% 

Densitatea — 1,95 și 2,07 4,2 şi 4,8 6,2 
Densitatea vaporilor 1,1056 2,22 (10009) 3,68 (14500) 9 (la 13900). 

Apa saii Protoxidul de Hidrogen. 

ILO = II—O0—-HH = 18 

Istoricul. Compozițiunea apei nu putea să fie cunoscută înainte de a se fi stu- 
diat oxigenul și hidrogenul. Afacyuer şi de la Metherie la 1770, observară că în 
timpul arderei hidrogenului se produc vapori de apă. Cavendish (1781) dovedi 
compoziția apei, dar lucrările sale fură date la lumină în urma marei descoperiri 
a lui /avoisier care la 24 Iunie st. n. 1783 prepară d'impreună cu /aplace 15 
gr. 608 apă, ardend hidrogenul în aer atmosferic, iar la 1784 dimpreună cu 
Meusnier făcu proba contrariă, discompunând apa în O și H prin ferul roșu. 

Starea naturală. Apa este unul dintre corpurile cele mai respân- 
dite la suprafața pămîntului, unde se găsesc în tâte 3 stările: gazosă 
lichidă și solidă. Afară de apa de ploie, tâte apele din natură con- 
ţin diferite săruri în disoluțiune. 

Ea intră în constituția unui număr mare de roce și în cantitate 
de 50—75%, în plante și animale. 

Preparatia apei pure. Din cauză că mai tâtă apa din natură con- 
ţine substanțe străine în disoluţie, ea nu e curată din punct de ve- 
dere chimic şi trebuesce să o purificăm. Purificarea ei se face prin 
distilatie. Acestă operaţie se face în aparatul (fig. 51) numit a/ambic. 

In căldarea a se pune apa care se fierbe prin căldura focului de 
sub ea. Vapoiii de apă trec prin capacul Ş, c în ţâva d d care e 
întârsă în spirală (serpenzin sau trâmnic), și cufundată în vasul e prin 
care curge apa rece de la robinetul K. Vaporii se condenseză și 
curg în vasul g. . 

Acestă apă formată din vaporii condensați este curată și se nu-
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mesce afă distilată. Acelaş lucru putem să-l facem şi cu aparatul 
fig. 52, când vrem să preparăm cantități mai mici. 

= . Anahza apei. La- 
uoister este cel d'in- 
tâiă care a făcut a- 
naliza apei, (1774) 
vezi pag. 27 fig. 3. 

Se pote face ana- 
liza apei și prin vol- 
tametru, după cum 
s'a descris la pagina 
26 fig. 1 

Sinteza apei. Daca 
aprindem hidrogenul 
în aerul atmosferic, 
el arde cu o flacără 
mică combinându-se 
cu oxigenul şi pro- 
duce apă. 

  

Experienţa se face în modul următor : 
Hidrogenul se produce în vasul a (fig. 53) trece și se usucă în 

c & în care se află vată, și arde 
în d. Vaporii de apă se con- 
denseză pe marginea interidră 
a clopotului de sticiă, de unde 
cad sub formă de picături în 
farfuria de sub clopot. 

Acesta este o sinteză, care ne 

arată numai compoziția calita-, 

tivă a apei; Pentru a afla și can- 
titățile de oxigen şi hidrogen 
ce se găsesc în o cantitate 6re- Fig. 52, Distilarea apel. 

care de apă (și prin urmare într'o moleculă) procedăm în următâ- 
rele dout moduri: 

  

    
Yig. 53. Producerea apei prin arderea hidrogenului în aer.
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1. Determinarea în volume, făcută de Gay-Lussac și Flumbold 
la 180. 

Intrun erdzomerru (fig. 43) cu pereţii groși, aședat cu gura în 
jos întrun vas cu mercur se introduce un volum de oxigen i 2 
volume de hydrogen. Eudiometrul se fixeză bine ca la fig. 42. Pro- 
vocând printr'o butelie de Leyda o sehinteie între a și b, se pro- 
duce o explozie puternică și mercuriul se ridică în eudiometru 
purtând pe suprafața lui o picătură de apă. 

Reamintindu-ne că tâte gazele ai în volume egale același număr 
de molecule, putem explica acestă sinteză în modul următor; 

2 volume hidrogen -+- 1 volum oxigen = 2 volume apă (vapori). 

2 (01) + n0, = 2(n 1,0) 

In eudiometru însă, lucrând la temperatura ordinară, vaporii de 
apă se transformă în apă lichidă. 

Putem "face aceeași experiență și în aparatul fig. 54. 
Se introduc în eudiometrul A, volume egale de hi- 

drogen și oxigen. După trecerea scînteei electrice ve- 
B dem că mai rămâne 1/, din volumul total al gazelor 

introduse, ceea-ce se pote măsura în tubul gradat E, 
în care lăsăm să se sue gazul rămas, deschidend ro- 
binetul B. Gazul r&mas este oxigen.       trateze

 
e a

se
za
re
 

2 (n E) + 2(n0,) = 2(0H.0) + n0;. 

Ast-fel s'a dovedit că apa e formată din 2 volume 
hidrogen și un volum oxigen, ceea ce se pote repre- 
zenta prin lormula H, O. 

2. Determinarea în greutăți făcute de Dumas lu 1843. 
Acestă sinteză se face oxidând hidrogenul cu o can- 

titate anumită de oxigen. Cântărind apa ce se formâză 
putem să aflăm și cantitatea de hidrogen ce sa în- 
trebuințat. 

x (1) + p(0) = Papă) 
x (E) = Papă) — p|lO) 

Fi Oxigenul este luat din o cantitate cântărită de oz:4 
ig. 54. Sinteza 

apel în eudiometru. de cupru (Cu 0). | 

Hidrogenul produs în vasul Z (Fig. 55) se purifică 
în tuburile / și se usucă în tuburile T, ast-fel în cât ajunge curat 
în C. Balonul C conţine oxidul de cupru, care fiind încăldit dă hidro- 
genului o parte din oxigenul s&ă. Cântărindu-l înainte și după expe- 
rienţă vom avea oxigenul perdut (p).
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Apa formată se adună în balonul E și ultimele părți sunt retinute 

in tuburile q şi Q. Acestea, cântărite înainte și după experienţă, ne 

dat cantitatea de apă, ce sa format (P). 

    

  

Fig. 55. Sinteza apei (Dumas). 

P—p ne dă x, adică cantitatea de hidrogen ce sa oxidat pentru 

a se transforma în P gr. apă. 
Ast-fel s'a constatat că apa e compusă în modul următor: 

  
  

In greutate In volume In atomi 
to 

La sută In 1 moleculă 

Oxigen 88,89 16 LI IL 

Hidrogen 11,11 2 2 2 

100, 18 2 volume 1 moleculă 

Proprietăți fizice. Apa curată este fără coldre, fără gust și fără 

miros; dacă privim prin transparență un strat mai gros de apă, sub 

influența razelor solare, 'l vedem albastru. 

Ea se solidifică la 0%, dar pâte să rămână lichidă până la — 179, 

cu deosebire în tuburile capilare, ceea ce ne explică pentru ce ar- 

borii nu îngheță iarna. Densitatea apei la 00 este 0,9998 iara gheţei 

0,9167, așa dar ghiața fiind mai ușâră plutesce pe apă. La —-- 40 apa 

are densitatea cea mai mare; 
greutatea unui centimetru cub 
de apă la acestă temperatură e 
luată = 1 (ic. cub=—1 gr.) Ea 
este de 772 ori mai densă de 
cât aerul. 

Apa cristaliseză prin răcire în 
sisteriul hexagonal și în sistemul 
frismel pătrate; ea este prin ur- 
mare un corp dimtorf. 

  

Fig. 56. Cristale de apă. 

Corpurile, cară cristaliseză în două sisteme cristaline, se numesc zimofe: acelea 
cari cristalizeză în mai multe sisteme sunt zolzosfe.
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La presiunea ordinară apa fierbe la 100%. Densitatea vaporilor ei 

este 0,623. Temperatura fier- 
berei cresce cu presiunea. La 
10 atmosfere, fierbe la 1800 
iar la 28 atmosfere la 230%9. 

Apa lichidă, aruncată pe o su- 
prafată metalică înroșită, ia o formă 
sferoidală și se mișcă necontenit 
de la un loc la altul din cauza cva- 
porațiunei repedi, pe când tempe- 
ratura părței remase lichide scade 
până la + 960 (Doufienr) şi chiar 
până la 500 (Lu a). 

Apa este o combinație exofer- 
mică. căldura desvoltată la forma- 
rea ei diferă Și după starea de Fig. 37. Forme cristaline numite fiori de phiaţă 

agregaţiune, în care o obținem. (in piciură şi în zăpadă), 

  

n, —- nO = nH, O gazosă —+ 58,200 cal. 
2 gr. 10 gr. 18 gr. 

a « « lichidă -L- 6g,oco cal. 
« < « solidă + 70,400 cal. 

Proprietăți chimice. Datele termochimice ne arată că apa este un 

compus fârte stabil, pentru că are trehuință de o mare cantitate de 

ÎN EU 4 energiepentruase dese 

face în componentele 
sale.  Discompunerea 
sati fisociarea apei în- 
cepe la 10000 și pe ia 
19000, jumătate din 
cantitatea apei între- 
buințate este disociată. 

Acest fapt sa probat de 
S-te Claire Deville prin a- 
paratul fig. 58. In E se 
produc vaporii de apă, 
cari trec în tubul 7, £, 
făcut din porțelan poros 
şi care se află închis în 

alt tub a, a, făcut din porțelan smălțuit pe dinăuntru. Ambele sunt infierbîntate 

în cuptor, | 
In vasul C se produce dioxid de carbon (CO,) care umple tubul exterior « e. 

  

Fig. 58, Disoluţia apei. 

Vaporii de apă, ce ai intrat în se conden- a 

seză în M. Apa disociindu-se în tubul 7, oxi- | 

genul se duce în M, d'asupra apei condensate | 

iar, hidrogenul pătrunde pereții tubului poros 
1, trece în a a şi de acolo în N, unde are un 
volum de două ori mai mare de cât oxigenul 
din M. 

Am vădut la hidrogen că potasiul și 
sodiul (fig. 59) descompun apa la tem- 
peratura ordinară. 

| 
| Io 
| 

   
   LE Fig. 59. Descompunerea apei prin petasi
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Aceste fapte se explică prin datele termochimice, căci oxidii me- 
talici sunt mai stabili de cât apa. 

H, +  O0=H,0O lichidă -ţ- 69,ooo cal. 
Na + H, 0O= NaO0H-4+-H-+ 135,600 » 
K + H,0=K O0OH+H-+ 139,600 » 

Așa dar și sodiul și potasiul vor descompune apa. 

Următorele corpuri combinându-se cu oxigenul pro- 
duc alăturatele cantități de căldură: 

  

Ag + O = Ag 0 + 6,000 cal. 
Hg + O = Hg O + 30,600 » 
Cu + 0 = Cu O + 40,800 » 

e Gu În + O = Zn O + 55400 » 
ig. 60. Culegerea hidro- = a 

genului, care rezultă din Ca + O Ca O + 131,400 > 
d , 
detcompunerea apel: Dn Dintre tâte aceste metale numai Ca și Zn (la cald) vor 
trodus puţină apă şi în putea să disocieze apa, tote cele- Valte "sunt fără acțiune 
urmă Na învelit în hârtie. asupra ei. 

Intrebuințarea apei. Apele ce se găsesc la suprafața pămîntului ai 
întrebuințări diferite după compoziția lor. 

Apele de But. O apă bună de băut trebue să fie limpede, fără mi- 
ros, plăcută la gust, aerată, imputrescibilă, să nu obosescă stomacul, 
să fiarbă bine legumele, să facă spume cu săpunul și să aibă o tem- 
peratură de 10%—120. Pentru ca să se îndeplinâscă aceste condiții 
trebue să aibă composiţia următâre : 

Totalitatea sărurilor conţinute întrun litru să fie între 0%, 1 și 0% 5 
Acest amestec de sărură trebue să fie compus din clorure alcaline, 
bicarbonat de caliciti, sulfați alcalini și teroși, silice, silicați și urme 
de aluminiă, fer și fluor. Apa nu trebue să conţie substanțe organice 
și trebue să aibă oxigen disolvat între 7%: și 10% la litru, azot : 
1ce-—21< la litru, bioxid de catbon (CO?) : gee.—22c. la litru, de 
unde resultă că aerul disolvat în apă are mai mult oxigen față cu azotul 
de cât în atmosferă, dar și bioxidul de carbon e forte mult: crescut. 

Apele de b&ut se împart în: ape de isvor, de puțuri, de rîuri şi 
fluvii şi de lacuri sai eleștee. La acestea se mai anexeză și apa de plâie. 

Apele de isvor și puțuri curate sunt în general mai avute în să- 
ruri și mai puțin aerate de cât apele de rîuri şi fluvii, dar aii avan- 
tajul de a conține mai puține substanțe organice şi organizate. 

Apele din eleștee saă lacuri sunt cele mai puţin bune de bâut, 
din cauza substanțelor organizate, ce conțin. 

Apa de ploie, culesă chiar de pe acoperișuri curate conține forte 
mulţi microbi și trebue să fie păstrată mai multe săptămâni, ferită de 
lumină în o citernă curată, pentru a fi bună de băut. Ea nu conţine 
sărurile folositâre ale celor-l'alte ape, ci numai urme de amoniac și 
acid azotos. 

Forte adese-ori apele, de băut conţin organisme vii, dintre cari multe pot să 
să fie vătămătore sănătății. Ast-fel avem printre microbi z00gfea (fig. 01), dz/locorcus
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(fig. 62), sarcinele (fig. 03), streptococeus (fig. 64), dacilii desvoltați (fig. 65), azil? 
(fig. 66), bacterii (fig. 67) și vidrioni (fig. 68), pe lângă care se mai găsesc o mul- 
țime de spori, alge, fermenti și mucegaiuri. 

   

  

   

  

   
    

Bo Q&Q 54 
[--] <> 

tai eee 0% d n Ees 

Î pop Za0 Ba Reed ca 8 es 
s ea e o 

e 

Fig. 62. Diplococeus. Fig. 63. Sarcine. 

Fig. 65. Bacilit desvoltaţi. Fig. 66. Bacili. Fig. 67. Bacterii, Fig. 683. Vibrioni. 

Un centimetru cub de apă bună de beut conţine de- 
la 8.000 —11.000 microbi, pe când o apă curgătâre pâte: 
conţinea de la 180.000—244.000 microbi în c. c.; ast-fel 
un pahar din acestă apă pote conținea până la 30.000.000 
microbi. Mulţi din acești microbi sunt germenii diferitelor 
bsle. Acești microbi pot fi depărtaţi, făcând să trecă apa 
printr'un filtru de porțelan poros, numit filtrul lui Zas- 
teur. In apa de Dâmboviţă, filtrată r&ă, se află za.ooo mi- 

crobi în un c. c. (Babeș). 

  

Fig. 64. Streptococcus. 
Apele selenitose, Apele cari conţin sulfat și clo- 

rură de calcii în cantitate mai mare de 0 gr,, 25 la litru, se nu- 
mesc seleuițăse și nu sunt bune pentru sănttate. 

Când apele conţin mult carbonat de calciii ele se numesc zpc7us- 
ante, căci acoper obiectele puse înăuntrul lor cu un strat de car- 
bonat de calciii. 

Apele minerahsate se numesc acelea, cari conţin 6re cari sărută în 
cantitate mare. Unele dintre ele se întrebuințeză în medicină. Ele 
sunt de mai multe feluri: 

dpeie clorurate, cari conţin mulți cloruri (isvârele sărate). 
- Apele iodurate și bromurate, cari conțin ioduri și bromuri (precuny 

apele de la Vulcana, Govora și Lacul-Sărat).
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Apele sulfurăse, cari conţin sulfure solubile și hidrogen sulfurat 

(Puci6sa, Strunga, Olănesci, Călimănesci). 

Apele feruginose, cari conţin fer, (Slănic, Strunga). 

Apele arsenicale, cari conţin și arsenic (Dornaj. 

Apele carbonate alcaline (Slănic, Siriu, Căciulata). 

Apele sul/atate alcaline și clorurate (Bălțătesci). 

Apa oxigenată — Bioxidul de hidrogen. 

H, O, = H—0—0—I = 34 

Istoricul. Ea a fost preparată de Zhânard la 1818. 

Preparatia. Pentru a o prepara tratăm bioxidul de bariii cu acid 

clorhidric sai sulfuric : 

1. Ba O, + H Cl= Ba Cl + H, Oz A 22,000 cal. 

Bioxid de Acid Clorura, de Apa oxigenată 

bari clorhidric barii 

2. Ba 0, + SO, Il,= SO, Ba -+ II O 
Bioxid de Acid sul- Sultat de Apa 

bari furie bariii oxigenată 

Reacţiunea trebue să se facă la o temperatură scădută. Lichidul cules se fi- 

+reză şi se distilă în vid pentru a se obține curat. Apa oxigenată se mai. for- 

mezâ și în o mulţime de alte reacțiuni. 

Proprietăți fizice şi chimice. Apa oxigenată, obținută prin distilare 

în vid, este un lichid sirupos, cu gust metalic, cu densitatea 1,435. 

şi conţine încă apă ordinară. 1 litru de apă oxigenată desvoltă, fiind 

descompusă, 475 litri oxigen. Ea nu se sol:difică la—300. 

Căldura, pulberea de cărbuni, de bioxid de mangan, de aur, ar- 

gint și platină, oxid de fer şi oxid de plumb (masicot), precum și 

fibrina, o descompun cu ușurință, conform cu ecuațiunea următâre, 

ele rămân însă intacte, 

II, O; = H, 0O-4+ O + 23,070 calorii. 

Bioxidul de plumb şi oxidii de -aur, argint, platină, acidul man- 

ganic și permanganic precum și ozonul, o descompun cu violență, 

descompunendu-se şi ei în parte sail în totabitate. 

Pb O, + 30, = PbO0 + HO + 0, 
Bioxid de Apa Oxid de Apă Oxigen 

plumb oxigenată, plumb 

Ag, O + H, 0 = Ag -- HO 4 Oa [cu explozie) 

Oxid de Apa oxi- Argint Apă Oxigen. 

argint genată 

0, Hp Oa = 0 4-20, 
Ozon Apă oxigenată Apa Oxigen.
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Arsenicul, monoxidii de potasiii, sodiă, barii, calci şi stronțiii, o descor far, 

oxidându-se ; 

As, + 3H 0, = A5,0, + 3H0 
Arsenie Apa oxigenată Anbidrida arseni6să Apă 

CaO + H,0, = Ca0, + HO 
Oxid de calciă Apa oxigenată Bioxid de calcii Apă 

Apa oxigenată se recunâsce în modul următor : Se pune într'o epruvetă câte- 
va picături din ea într'o soluţiune de acid cromic, se târnă peste ele puţin eter 
și se amestecă bine. Stratul de eter se coloreză în albastru închis. 

Intrebuinţări. Ea, fiind un oxidant puternic, se întrebuințeză pentru a desco- 
lora ţesăturile fine, penele, mătasea și chiar părul, Părul negru devine blond 

prin acţiunea apei oxigenate. 
Tot din acestă causă se întrebuințeză la restaurarea tablourilor vechi, la cari 

părțile văpsite în alb cu cezuză (carbonat de plumb) sei înegrit cu timpul, prin 
transformarea acesteia în suifură de plumb. Apa oxigenată transformând sulfura 
în sulfat de plumb, le albesce. 

PS + 48,0, = SO0,Pb + 45,0 
„ Sultura de plumb Apa oxigenată Sulfat de plumb Apă 

(negru) (ab) 

Ea este un antiseptic fârte puternic ; oer-,05 la litru de lapte, opresce descom- 
punerea acestuia. Ea se întrebuințeză în medicină, 

Radicali compuși, Elementele se numesc și radicali simpli, ast-fel se dice de- 
obiceiii că clorul, potasiul, etc. sunt radicali monovalenţi, sulful, ferul, radicali bi- 

valenţi ; azotul trăvalent, etc. 
Avem afară de aceștia radcali compuși, cari pot fi de asemenea mono-bi-tri, ele, 

valenți. 
Ast-fel putem considera apa formată dintr'un atom de H, combinat cu grupul 

O-H, numit oxidri/, care e monovalent din cauză că are o singură valență liberă: 

(H—0—j 

Aceşti radicali compuși nu pot exista în stare liberă, de cât când se com- 
bină cu ei înșiși sai cu alții de aceiși valență, ast-fel apa oxigenată pâte îi con- 

siderată ca un Zroxidr/. 

H, 0, = (H—0)—(0—H) e 

Grupul oxidril se găsesce forte des în combinațiuni, numite hidraţi, cari pot 

fi baze saii acidi, . 

KI — (0 H) = hidratul de potasiă = KO H bază. 

Ca N G E = hideatul de calcit — Ca O, H, bază 

CUI — (O H) =  hidratul de clor = CO H acid (hipocloros). 
ŞI — (o i =  hidratul de sulf = 80, H, acid (hidrosulfurosi. 

Afară de oxidrili avem și alți radicali compuși : 
(Az HI = amoniă, d. e. în (Az H,) CI = clorura de amoniă, 
(SYI OI = sulfuri! 4. e. în (S$ 0,) CI, == clorura de sulfuril; 

și în ($0,]) OH), = acidul sulfuric. 

Prin urmare radicalii sunt molecule, în cari valenţele unuia din atomi nu 
sunt complect saturate, şi din cauza acesta nici nu pot exista în stare liberă.



Hidrogenul sulfurat = Sulfura de hidrogen = (Acid suifhidric). 

H, S = H—S—H = 34 

Istoricul. El a fost descoperit de Boselțe la 1773, care la numit aer putures. 

Compoziţia sa a fost dovedită de Scheele la 1777, care la numit hidrogen sulfurat. 

Starea naturală. EL se găsesce între gazele eșite din vulcani, în 

unele ape minerale, între productele de putredire ale materiilor ve- 

getale și animale, precum în: ouă stricate, cimitire, bălți 'și latrine. 

Preparaţia. EL se prepară descompunând unele sulfure metalice prin 

acidul clorhidric sai sulfuric. 

FeS + 2HCl FeCl, + HSS |] 
Sulfura de fer Acid clorhidric Clorura fer6să Hidrogen sulfurat 

SS, + 6HCI = 250, + 3H,S 
Suifara de stibii Aciâ clorhidric Clorura de stibiă Hidrogen sulfurat 

BaS + SO, H, = SO0,Ba + H,S 
Sulfura de bari Acid sulfuric Sulfat de bari Hidrogen sulfurat |. 

Tâte aceste reacțiuni se pot face întrun aparat, ca acela pentru 

prepararea hidrogenului sait mai bine întrun aparat Kzpp (vedi fig. 5). 

Proprietăţi fizice. EL e un gaz incolor, cu miros displăcut de ouă 

stricate. Densitatea lui este 1,1912. 1 litru de hidrogen sulfurat cân- 

tăresce 1 gr. 540. Apa disolvă la 00 de 3—4 ori volumul săi de 

H, S. Acestă 'soluțiune se întrebuințeză de obiceiii ca reactiv și se 

prepară în aparatul descris la pag. 36. La 00 se licheface sub pre- 

siunea de 16 atmosfere sati la—740 sub presiunea ordinară ; la—85” 

se solidifică. 
Lichefacerea se face în tubul descris la pag. 36 în care se intro- 

duce bisulfura de hidrogen (lichid), care se descompune în sult și 

hidrogen sulfurat: 

S, Ha = S-—+ HSS 
Bisulfura 08 hidrogen Sulf Hidrogen sulfurat 

Hidrogenul sulfurat lichid are densitatea 1,9 
Proprietăți chimice. EL este un acid slab, se pote forma prin com- 

binarea directă a sulfului cu hidrogenul la 440%, iar la roșu-alb se 

discompune în H şi S. In timpul formărei sale din S și H se des- 
voltă 4.500 calorii, așa dar: 

H, + 8 
H+ S 

Clorul discompune hidrogenul sulfurat și produce acid clorhidric: 

B, S+C, =2A CS. 

Iodul "1 discompune numai în soluție. 

H, S (gaz)  — 4500 cal. iar 
H, S (disolvat) -- 8800 cal. 1
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Hidrogenul sulfurat arde în oxigen în presența unui corp aprins. 

2H, S + 302 = 2H, 04 250, 

Oxigenul umed "1 discompune sai ?] transformă în S, saă în acid 
sulfuric: 

2H, S-+- 0, =2H, O0O- $, 

Aşa se depune sulful în apele sulfurâse. 

saă H, S + 20, = SO, H, 

Dumas a observat că din causa acesta rufele de la staţiunile bal- 
neare sulfurâse sunt iute distruse prin formarea acidului sulfuric. 

Dintre metale aurul şi platina nai nici o influență asupra lui; 
mercuriul și argintul "1 descompun numai la 5509, iar "cuprul, plum. 
bul, staniul şi potasiul ' descompun la temperatura ordinară. ! 

H, S+Pb=P5S+H, 

Potasiul 1 atacă întocmai ca pe apă, înlocuind numai pe unul din- 
tre atomii de H. 

2H, O + Ka | 2K OH + 2Ha 
Apa Potasiă Hidrat de potasiii Hidrogen 

23 S + K = 2KSH. + 2Ha 
Hidrogen suiturat Potasiti Sulhidrat de potasiă Hidrogen 

Intrebuinţarea, EL se întrebuințeză forte mult în chimia analitică, căci formeză 
aprope cu toate metalele sulfure insolubile și colorate, ceea-ce faciliteză sepa- 
rația și recunoascerea lor. 

Apele minerale, cari conțin hidrogen sulfurat se întrebuințeză în medicină 
contra boalelor de piele, etc. ; el este însă o otravă puternică : 1/50 din atmosferă 
ombră un cal, :/s9p un câine, “zoo o pasăre. 

Bisultura de hidrogen. . 

H,S, = H-—S—S—-H = 6 

Ea a fost descoperită de Scheele. , , LL 
Pentru a o prepara tratăm bisulfura de calciă cu acid chlorhidric. 

Ca S$, + 2HC =  CaCl, + H,S, 
Bisulfura de calciă Acid clorhidric Clorura de caleii  Bisulfura de hidrogen 

Ea e un lichid de colâre galbenă; aprinsă fiind arde în contact cu aerul, 
producând bioxid de sulf şi apă: 

2H, S, + 50, = 430, + 2H,0 

Combinaţiile sulfului cu hidrogenul sunt mai numerâse de cât ale oxigenului, 
căci se cunosc până acum următârele : 

VS, HSS, , NS, HSS, Hs
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Combinaţiile CI, Br și ] cu O şi cu O și HI. 

Am vădut că 1 atom de Cl pâte să înlocuiască 1 atom de H într'o 

moleculă de apă pentru a da monohidratul de clor, numit acid hzgo- 

cloros. Acesta, revine a admite că 1 atom de clor e combinat cu 1 

oxidril. Clorul putând fi mono-tri-penta şi heptavalent se pote com- 

bina cu 1, 3, 5 sai 7 oxidrili pentru a ne da hidraţi, cari toți au 

caracter acid. “ 

CE —O H —  monohidratul de clor = acidul hipocloros. 

Cin —(O H), =  trihidratul de clor = acidul cloros 75. 

Ci” —(O H), =  pentahidratul de clor = acidul clotic 44. 

Crn—(0 H), 

Tâte aceste corpuri pot să piardă o parte din oxigenul și hidro- 

genul lor sub forma de apă, pentru a se transforma în acidi cu mai puţin 

hidrogen sait chiar în oxidi, numiţi anhidride (acidi anhidrii=—=fără apă). 

heptahidratul de clor acidul percloric Zz4. 

C- O [a CL — 
— = > O0-+H,0O 

Cl — LO H Cl 

2 molecule acid Oxid de clor=anhi- Apă 

hipoeloros dridă hipoclorâsă = 
C1—0—01=00 

m —[OH _0 

De asemenea — O|H = (]* OH + HO 

— OH 

Acidul eloros tip " Acidul cloros ordi- Apă 
nar=01 0, 

Acest acid cloros pâte să mai piardă apă pentru a da un oxid, 

ca și acidul hipocloros. 

of 020 no 
(1 9 U2o ” 

Trioxid de clor=anhidrida 
clorâsă=Cl 03 

In acest mod putem avea următoarele corpuri: 

Intâia A dona A treia Ultima 

deshidratare deshidratare deshidratare deshidratare. 

CI—O0H CL O — — __ 
Acid hipocloros Anhidrida hipoclorâsă 

CL—O0H), CLO(0H) CIO, — — 
Acidul cloros Anhidrida clorâsă 

CL—(OH), CLO (08), C1O (0H) CI 0; — 
Acidul elorie 

C1—(0H), CL O (OH), CI 0, (OH) CLO, (0H) CI 0; 
Acidul perelorie



Dintre acești hidraţi şi oxidi posibili se cunosc în mod positiv nu- 
mai cei numiţi. 

In acest mod putem să ne dăm sema şi despre compușii posibili 
ai bromului și lodului. 

La brom se cunosc următorii acidi: 

Br OH Br O, (OR) Br O, (OH) 
Acidul hipobromos Acidul bromie Acidul perbromic. 

Oxidii nu se cunosc. 
La iod nu avem nici un oxid ci numai următorii acidi: 

10H 10 (0H) 10, (OH) 10, (OH) 
Acidul hipoiodos Acid iodos Acid iodie Acid periodic 

Stabilitatea acestor compuși este în raport invers cu greutatea 

atomică a elementelor halogene, pe cari le conţin. Prin urmare com- 
pușii oxigenați ai iodului sunt cei mai stabili, apoi vin ai bromului 
și în fine ai clorului. 

Proprietăţi fizice și chimice. Anhidrida hipoclorăsă este un lichid 
de coldre roșie ca sângele arterial, cu miros iritant. Ea fierbe la 

199. 
Anhidrida clordsă este un gaz galben verdui, se licheface într'un 

amestec de ghiață și sare dând un lichid galben-auriă. 

    - 
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Fig. 69. Preparaţia acidului hipoeloros, 

dcidul hipocloros este un lichid gălbui cu miros p&trundător, ne- 
plăcut, cu gust ardător, dar nu acru. EI se discompune cu ușurință 
la temperatura ordinară. 

Putem să-l preparăm în modul următor: ia 
2Hg O + 2C1, + Hz, O = 2Cl0H + (Hg O + Hg Cu) 

Oxzid]de mercur Clor Apă Acid hipoeloros Oxiclorura de mercur 

Preparaţia se face în aparatul fig. 69. Clorul se produce în balonul
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de sticlă, de unde trece în vasele spălătâre și ajunge în țevă cu Hg O 

r&cită. Acidul hipocloros format se condenseză în ultimul vas r&citor 

şi se adună în vasul de sub el. 

E! formeză săruri numite /zfoclorif?, precum: jipocloritul de sodiii 

CI O Na, hzpoctoritul de potasiii CL O K şi de calcă Cl O—CaH—0O Cl, 

Aceste săruri se întrebuințeză ca mijloce de decolorare și desinfectare. 

Acidul cloric formeză săruri numite clorafi, precum cloratul de 

potasiii: Cl 0, O K, pe care lam întrebuințat la prepararea oxigenului. 

Combinaţiile S, Se, Te cu O și cu O și HI 

Tâte aceste corpuri cu valența pereche pot să se combine cu 2, 

4, 6, etc. oxidrili, dând nascere la hidrați acidi şi prin deshidratarea 

acestora la oxidi. 

Si (O H), = dihidratul de sulf = acidul hidrosulfuroș 

SIY (O H), = tetrahidratul de sulf = acidul sulfuros 24 

SY! (O H), = hexabhidratul de sulf = acidul sulfuric 772 

Tâte aceste corpuri pot să piardă în parte sau în totalitate hidro- 

genul lor prin deshidratare, dând nascere la acidi mai puțin hidro- 

genați sai la oxidi, în modul următor: 

S-E) = s-o + no 
Acid hidrosulfuros Protoxid de sulf= anhidrida Apă 

hiărosulfur6să 

  

Vom putea avea în modul acesta următârele corpuri: 

Antâia deshidratare A. doua, deshidratare A treia deshidratare 

s (0 Hy S O — — 
Acidul hidrosulfuros , 

Ss (0 H), So(0nR), S 0, — 
Acid sulfuros Bioxid de sulf= anhidrida 

sulfurâsă 

S(0H), SO(0H) SO,(0H), . SO; 
" Acidul sulfarie fip=acid X-a Anhidrida a acidului II-a Anhiârida a acidului Anhidrida suifurică 

sulfarie dihidratat tip — acid sulfuric mono- tip = acid sulfuric 

hidratat ordinar 

Dintre acești hidrați și oxidi se cunosc numai cei numiţi. 

Compuşii Seleniului și Telurului se pot forma în același mod. 

Se cunosc de la aceștia acidii : selenios, selenic, teluros, teluric. 

Acidul hidrosulfuros. 

SZoH = S(0H, = 66. 

E! a fost preparat de Sehutzenherger la 1809.
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Reacţiunea prin care se prepară este următorea: 

SO, + 2H,0 + Zn = Zn (OH), + SO0,H, 
Bioxid de sulf Apă Zinc == Hidrat de zine Acid hidrosultfuros. 

El se transformă cu mare ușurință în acid sulfuros, combinându-se cu oxigenul: 
250, H, + 0, = 250,1, 

Acid sulfuros 

Din causa acesta se întrebuințeză pentru determinarea cantitativă (dosarea) 
a oxigenului din aer, sânge, etc,, și pentru a reduce oxidii metalici, transfoe- 
mându-i în metale. 

Acidul sulfuros. 

0=5_ EH = s0(0H, = 82 

El se prepară disolvând bioxidul de sulf în apă. 

SO, + HO = so,H, 
Biozid de sulf Apă Acid sulfuros. 

Aparatul în care se face 
acestă reacțiune este alătu- 
ratul (fig. 70). In balon se 
formeză bioxidul de sulf, 
care se spală în A și este 
reținut în apa din B și C. 

Acidul sulfuros reduce 
cu ușurință acidii : azotos, 
azotic, arsenic, manganic 
etc., pentru a se oxida şi 
a se transforma în acid sul- 

  

furic: Fig. 70. Preparaţia disoluţiun el de acid sulfuros. 

S0,H, + 2Az0,H = SO0,H, + 2A20,-+H,0 
Acid sulfuros Acid azotic Acid sulfuric: Bioxid de azot Apă 

Aceași transformare se face descompunând apa în prezenţa clo- 
rului, bromului sat iodului. 

S0, EH + HO + Cl = 2HC + s0,H, 

Hidrogenul "| descompune transformândul în H, S 

SO, Hz + 3H, = HSS + 3H,0O 

Unul sai amândoi atomii de hidrogen ai oxidrililor din acidul sul- 
furos pot să fie înlocuiți cu un metal, pentru a ne da săruri, numite 
sulfiți. Dacă se înlocuesce un singur atom dintr'o mol leculă, avera



  

sulfită aciqi, dacă se înlocuesc amândoi atomii de H, avem su/fifi 

neutri d. e. 

O=S<0E + ROH = O=S<0R + HI, 0 
Suifit acid de 

potasii = sulft monopotasic. 

O=S<0H + zKO0H= O=S<GE + 2H,0 
Sulfit neutru de 

potasiă = sulfit bipotasic. 

„0o=s<0H + Ca(OHy = 0=S<0>Ca + 2H O 
Sulfit neutru de calciă. 

In acest mod se comportă toți acidii cari ai doi oxidrili în mo- 

lecula lor. Ei dai 2 feluri de săruri: zonoaczde, în care numai un 

atom de hidrogen e înlocuit printrun metal şi neutre în cari amen- 

doi atomii de hidrogen sunt înlocuiți. Ast-fel de acidi se numesc 

acidă bibasici. 

Bioxidul de Sulf = Anhidrida sulfurâsă. 

IV 

5 =0 = S0, == 64. 

Istoricul, Acest compus s'a cunoscut de odată cu sulfui. Principalele sale pro- 

prietăți au fost studiate de Stahl; composiţia sa a fost determinată de Zavoister 

şi în urmă de Gay-Lussac. 

Starea naturală. EL se găsesce în emânaţiunile vulcanilor activi şi 

în solfatari. 
Preparatia. Bioxidul de sulf se prepară ardând sulful sai piritele 

în aer sal în oxigen: 

S, 2 20, == 2S0, 
4Fe S, + 110 = 2Fe,0, 4-8 SO 

Pirita Sesqaiozid de fer 

In laboratâre și în industrie se prepară descompunând acidul sul- 

furic prin Cu, Hg, Ag, S și C. 

280,11, + Cu =— S0,Cu + SO + 2H30 

Reacţiunea trece prin fazele următore : 

S0,H, + Cu — SO,Cu Ah He 

SO, + H —— 2HO0 + SO, 

Prin urmare cuprul și mercuriul înlocuesc hidrogenul din acidul sul- 

furic întocmai ca zincul și ferul. Hidrogenul pus în libertate des-
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2 
compune acidul sulfuric, "i iea oxigenul dă nascere la SO, și HO. 

9)S<|oitu|>5)o + 20 
Carbonul și sulful descompun acidul sulfuric în modul următor: 

  

      

2S0,H, + C == 280, + CO, + 2H,0 
Bioxid de carbon. 

2S0,H, + S = 350, + 2H,0. 

Proprietăţi fizice. Bioxidul de sulf este gaz incolor, cu odâre su- 
focantă, provocând iritaţia mucâsei nasului. Densitatea lui este 2,234, 
1 litru cântăresce 2 gr., 889. Y 
EI se licheface cu ușurință 
întrun amestec de ghiață 
cu sare, dând un lichid in- 
color cu densitatea 1,45, 
fierbând la — 80 şi soli- 
dificându-se la — 750. 

Pentru a obține bioxid de 
sulf lichid, ne servim de a- 
paratul fig. 71. În A se pro- 
duce bioxid de sulf, care se 
spală de acid în B, se usucă 
în C şi D şi se condenseză 
în vasul E, pus într'un vas 
cu ghiață și sare. 

Acum se produce în industrie prin calcinarea piritelor şi se trimite licuid, în 
cilindri de fer saii în vagone speciale de 10.000 kgr. 

Bioxidul de sulf lichid, fiind evaporat repede în vid sai întrun 
curent de aer uscat, face să cadă temperatura la — 680. 

2 Cu ajutorul lui putem să solidificăm 
mercurul (la — 40%), pe care "1 introdu- 
cem într'o epruvetă B (fig. 72), cufun- 
dată în altă epruvetă A, care conţine SO, 
lichid. Acesta e fixată întrun vas C, a 
cărui atmosferă este uscată prin clorură 
de calciii (Ca CI). Prin tubul S se in- 
troduce un curent iute de aer, care ese 
prin z, ducând cu sine vaporii de SO. 
Odată cu evaporarea bioxidului de sulf, 
mercuriul se solidifică. 

I volum de apă la 00 disolvă 68,8 
“volume de acest gaz. EI formeză doi hi- 
draţi : hidratul normal, care este acidul 
sulfuros : 
SO, + H, O = SO,H, și hidratul: 
SO, + 9H,O. cristalizabil, care se di- 

  

Fig. 71. Lichefacerea bioxidului de sulf. 

  
Fig. 12. Solidificarea mercuriului iază la 42. 

prin bioxid de sulf, sociaza la + 4.



Proprietăți chimace. FI nu este nici combustibil nici comburant. 
In reacțiunile lui are rolul de radical bivalent, ast-fel sub influența 
luminei directe se combină cu clorul prin faptul că sulful trece de 
la 4 la 6 valențe și ne dă C/orura de sulfuri]. (S"1 O.) se numesce 
sulfuri]. 

S0, + Cl = 80,1, 
2 vol 2 vol. 2 vol. 

Acest compus tratat cu apă, se discompune dând azid sulfuric: 

  

    
  

O=o0—!Cl , HLoHn__O=c"1—0H 
025 Zlarulon=o025 on tzHa 

Clorura de sulfuril Apă Hidratul de sutfaril = Acid Acid clorhidric 
sulfuric 

Hidratarea bioxidului de sulf se face şi cu oxidrilul acidului azotic, 
pe care "] discompune. (Fig. 73). 

O = 0 — OH 
SO, + 2 Az0,0H =0 25 Opt 2 Az0 

Acid azotic Hipoazotida 

De asemenea sub influenţa 
scânteiei electrice sa a spongiei 
de platină la 250—3000 se com- 
bină cu oxigenul: 

2S0, + 0, = 280, 
Anhidrida sulfurică 

Acestă tendinţă de a se oxida 
se manifestă și în reacţiunea ur- 
mătore: 

SO, + Pb O, = SO, Pb 
Bioxid de plumb  Sulfat de plumb 

Combinaţiunile acestea se fac 
cu desvoltare de căldură și une- 
ori și lumină. 

Hidrogenul reduce bioxidul de 
sulf și după cum este în cantite 

mică sai mare sulful este pus în libertate sai transformat în hi- 

drogen sulfat: 

  

Fig. 73. Formarea acidului sulturie prin 

acţiunea 50, asupra Az 03 H, 

SO, + 2H, 

SO, + 3 He | 
|] 2H, O 4 S, sai 

2H2 0 + H:S



Chiar hidrogenul sulfurat reduce bioxidul de sulf. 

SO, + 2H,S=2H,0 + $,. 

In acest mod se formeză depozitul de sulf pe câstele vulcanilor. 

Intrebuințaea. El se întrbuințeză ca mijloc decolorant, ardend sulful într'o 
cameră în care se atîrnă obiectele ce voim să decolorăm sati trecâna un curent 
de gaz peste corpurile suspendate în apa alcalină, s. e. la descolorarea celu- 
losei în fabricarea hârtiei. El este un puternic « desinfectant. Pentru scopul acesta 
este lăsat 48 ore în camerele, pe cari voim să le desinfectăm (spitale, cazarine, 
etc), unde '] preparăm ardând cam 20 gr. sulf pentru 1 m. cub de aer. 

Se mai întrebuințeză la fabricarea acidului sulfuric și în mașinele lui Picte/ 
pentru facerea gheţei. 

Acidul suifuric. 

SO, IL = 18 

storicul. EL a fosi indicat de chimistul persan 4/-Ahazes. mort la anul goo și 
pare a fi fost bine cunoscut în secolul al XIII. 78erţ ce/ mare (născut 1205), 
fost episcop la Colonia, "| descrie sub numele de aszzr/ de zitriol roman.» În se- 
colul al XV, B. Valentin descrie preparaţia lui numindu-l o/eu de vitriol. Lavoisier 
făcu cunoscută composiția lui, numindu-i acid vitriolie, 

Starea naturală. Acidul sulfuric există în natură în stare liberă 
în rîul V/nagre, care se coboră din Andii Americei Meridionale, în 
cantitate de 1 gr. 3475 la litru sai 56,875 kgr. în 24 ore. De ase- 
menea riul fzz în (Grenada Nouă) conține 5 gr. 18 acid sulfuric 
la litru. Acest acid e produs prin oxidația bioxidului de sulf des- 
voltat de vulcani. 

Același fapt se petrece și în orașele mari industriale, în cari se 
ard muiţi cărbuni de pămînt, cari conțin sulf; apa de plâie din aceste 
orașe conține acid sulfuric, 

Afară de acestea acidul sulfuric e forte răspândit în natură în stare 
de combinaţiuni numite s7/fa77 precum: sulfat de calcii, de bariii, etc. 

Preparaţia. Acidul sulfuric se obține în cantități mari în industrie, 
el nu se prepară în laboratâre. 

Preparația lui se basâză pe oxidațiunea bioxidului de sulf, prin 
acidul azotic. 

SO, + 2 Az0O, OH = SO, H,+ 2 Az0, 

Acidul azotic însă, fiind mai scump de cât acidul sulfuric, nu ar 
putea să fie întrebuințat la prepararea acestuia, dacă nu ar fi rege- 
nerat prin transformarea hipoazotidei (Az 0,) în acid azotic sub în- 
fluența oxigenului din aer și a vaporilor de apă. Acestă regenerare 
se pâte face în modul următor:
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4 Az 0, + O, + 2H,0O= 4 AzO, H 

Reacţiunile, prin 
cari se obţine acidul 
sulfuric, să pot ar&ta 
în aparatul alăturat 

(fîg. 74). 
Bioxidul de sulf se 

prepară în baionul S, 
de unde trece în B, 
unde se întâlnesce cu 
Az O, produs în F, 
cu vaporii apei, ce 
fierbe în E și cu a€- 
rul injectat prin su- 
flătorul A. In B se 

Fig. 74, Preparaţiunea acidului sulfuric din SOp+Az 0.+-Apă- Aer. În produce acidul sul- 
uric, 

  

  

Dacă nu se introduc vaporii de apă vedem că se depun cristale pe pereții 

vasului B, cară par a avea o însemnătate mare în prepararea industrială a aci- 

dului sulfuric și a căror composiție este următoarea : 

LOA O 
S0, . 
NO A O 

Sulfatul de nitrosil 

Acesta sub influența vaporilor de apă se descompune în modal următor: 

„O Az O , „O Az O 
so, H, O =. S0, + Az O0.0H 
NO Az O OH 

Sulfat aciă de nitrosil Acid azotos 
(eristalele camerilor de plumb). 

Acest corp se descompune la rindul stă: . 

ZO 4,0 
50, . + HO = 80,H, + AzO.0H 
NOII 

După cercetările lui Lange şi Weeff se pare că acidul azotos are un rol tot 
atât de însemnat la fabricarea acidului sulfuric, ca și acidul azotic. 

Prepararea industrială a acidului sulfuric se face în modul următor: 

Intr'o serie de cuptâre A A, se arde sulful sai piritele. Prin căl- 

dura desvoltată în acestă oxidaţie se transformă în vapori apa din 

cazanele de d'asupra cuptorului. Bioxidul de sulf format se ridică 
prin ţevile B și camera cu polițe C, căptușită cu plumb ca și cele- 
Palte camere, ce urmeză. In acestă cameră bioxidul de sulf se ridică



în sus d'impreună ,cu vaporii de apă din T, și întâlnesce în mersul 
lui acidul sulfuric format deja, încărcat încă cu hipoazotidă, care se 
scurge pe polițe de 
sus în jos pentru a 
perde acești vapori. 
Bioxidul de sulf, va- 
porii de apă, acidul 
azotos şi azotic, ce 
sai format, trec în 
camera C în care în- 
cepe formarea acidu- 
lui sulfuric și deshi- 
dratarea acidilor azo- 
tului. Productele ga- 
zâse ale reacţiunei 
trec mai departe în 
camera D, unde SO, 
găsesce o mare can- 
titate de acid azotic, 
care curge din va- 
sul I pe stropitârele 
E. E. În acestă ca- 
meră se face forte 
mult acid sulfuric. 

Reacţiunea se con- 
tinuă şi în camera 
H, unde acidii azo- 
tului se regenereză 
prin vaporii de apă 
Şi aerul, ce se intro- 
duce în acestă came- 
ră. Pentru ca să nu 
se piardă oxidii azo- 
tului (Az, O, Az O, 
etc.) tâte aceste ga- 
ze sunt duse întrun 
turn, căptușit cu 
plumb numit turnul 
lui Gay-Lussac, care 
e umplut cu coks, 
peste care curge de 
sus în jos acid sul- 
furic din reservoriul O. 

Acest acid sulfuric disolvă toţi oxidii azotului iar. aerul desoxige- 
nat se perde pe coș. Acest acid sulfuric încărcat cu oxidii azotului 
este dus în vasul z, care se încăldesce peste 100%, după ce sai în- 
chis robinetele superidre 7. Vaporii de apă ce se formeză împing acest 
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acid sulfuric diluat prin. ţeva e 7 în reservoriul g, de und am vEdut 

că se scurge în camera C pe polițe. 
Acidul sulfuric eşit din camerile de plumb este prea diluat. Pen- 

tru a-l concentra, ”] distilăm în vase de sticlă sai de platină, cule- 

gendu-se părţile cari ai densitatea 1,84. 

Proprietăţi fizice. EL e un lichid uleios, fără coldre şi fără miros, 

cu densitatea 1,837 la 150. El se solidifică la4ţ-10,5 şi fierbe la 338€. 

Acidul concentrat din comerț conţine 95—96%, SO, H,; densi- 

tatea acestuia este 1,84 la 120. El se solidifică la—340 şi începe să. 

fiarbă la 325%. 
Acidul sulfuric se combină cu mare energie cu apa: 

[ OH 
VI <oH _ 

S0, E, + H, 0= 0= OH = SO,H, + 6,272 calorii. 

“OH 
Acidul sulfurie = II-a anhi- Monohidratul acidului sulfarie — I-a anhidridă a acidului 

dridă a acidului sulfaric tip. (1) sulfurie tip. (2). 

Acest lichid se solidifică la—80 în prisme rombice oblice cu den- 

sitatea 1,788 şi fierbe la 2840. 

Acidul monohidratat se combină la rîndul s&ă cu apă dând aci- 

dul sulfuric 24. 

S0, H, + HE, O = S"! (OH), 4+ 3,092 calorii. 
Acidul sulfarie tip., 

' Acidul sulfuric produce topirea gheței prin combinarea sa cu apă, 

dând următârele fenomene deosebite: 

4 kgr. acid -L- 1 kgr. ghiață, ridică temperatura la <- 100% 
I >» sq o > cobâră > > — 209 

In cazul întâiii avem o reacțiune exotermă, în cazul al 2-lea o 

reacțiune endotermă. 
Proprietăţi chimice. Am vEdut cum acidul sulfuric este descompus 

prin zinc, prin căldură sai prin Gre-cari metaloidi saii metale, pentru 

a produce hidrogen (pag. 28), oxigen (pag. 48) sai bioxid de sult 

(pag. 72). 
Vaporii de acid sulfuric, trecuți dimpreună cu hidrogenul printrun 

tub încăldit la roșu, daii nascere la următorele reacțiuni : 

S0, E, + H, = 80, + 2H,Osaă 
80, B, + 3H, = S + 480 

(1) numit impropriă şi ai/ monohidratat. 
(2) » p .» > dihidratat,



Dacă hidrogenul e în mare cantitate avem : 

SO, H2 + 4H, = H, S-+4H,0 

Acidul sulfuric pâte să se deshidrateze, adică să piardă hidroge- 
nul s&i în parte sub formă de apă. 

O îs OjH O Q 0 S<fo |=0 »s=0+Ho. 
 Peiozid de aulf-anhidrida sulfurică ="50,. 

Saă perdând numai o parte din hidrogenul săă: 

OYa— 0H 00 -—0H 
o 52 op 0750 + H,0O 

Sha es | O — OH OP» —0l 
Acidul disulfuric sai pirosulfurie. 

EI este un acid puternic, atacă țesăturile organice producând ar- 
sături, carbonizeză lemnele, luându-le apa și formeză numerâse săruri 
prin înlocuirea hidrogenului săi în parte saii în total. Sărurile lui 
se numesc s4//aţi şi sunt acide și neutre: | ! 

O N /OK „OK V 
SO, S0, S0, Ca 
OH "NOK NO 

Sulfat acid de potasiă Sulfat neutru de potasii Sulfat neutru de calciii 
= Sulfat monopotasie == Sultat bipotasie = Sulfat caleic. 

Intrebuinţarea. Industria întrebuințeză acest acid în atâtea lucrări, în cât s'a dis 
că civilizația unei țări stă în raport direct cu cantitatea de acid sulfuric, pe care 
o consumă, El se întrebuințeză pentru preparare unui mare număr de producte 
chimice, în galvanoplastie, în medicină și pentru a produce ghiața în aparatele Carr 

Acidul disulfuric 

(Acid sulfuric de Nordhausen) 

S, O, H, = 178 

El se prepară mai cu semă la Nordhausen în Saxonia și în Boe- 
mia, calcinându-se sulfatul de fer, care se obține prin oxidarea pi- 
ritelor din aceste localităţi în contact cu apa și aerul. 

Sulfatul de fer obținut în aceste condiţii este un amestec de sul- 
fat feric şi sulfat feric hidratat, care fiind calcinat în cilindri de 
pămînt A (lg. 76) produc acidul disulfuric, ce se condenseză în va- 
sele B. Reacţiunea pâte fi reprezentată în modul următor : 

(S0,), Fe"? (OH, = 80, + SO, + Fe0, 
Sulfat feric bihidratat S% 0, H, Sesquioxid de fer 

Acid disulturic 8 colcotar
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Se mai pâte prepara punând 
direct anhidrida sulfurică în acid 
sulfuric, saă după procedeul lui 
Winkler în Germania, trecând 
80,40 peste buretele de platin 

(SO, + 02 + HO = S20,H,). 

Proprietăţi fizice şi chi- 
mice. EL e un corp cristalizat, 
se topesce la 35%, ferbesub 
1000, dând vapori de anhi- 
dridă sulfurică. El fumegă 
la aer, din care cauză se 

numesce și acid sulfuric fu- 

Mans. 
Sărurile lui se numesc 

Misulfați sau pirosulfați Și 
se prepară prin calcinația 
sulfaţilor acidi. 

  

Fig. 78. Prepararea acidului disulfuric 

Ok Ok 

îi 3 - ce 

So, s0, 
N . 

“OTE O +40 
._ —_ 

10 30, 
/ N 

Z 

SO ? OK 

Ok 

2 molecule de sulfat monopotasic Disulfat potasic (neutru) 

La o temperatură mai înaltă disulfaţii se descompun în modul 

următor : 
3, 0; Kz = 850, K + S0, 

ntreluințarea. EL se întrebuințeză în industria materiilor colorante în locul 

acidului sulfuric, din cauză că nu conţine bioxid de azot. 

Trioxid de sull—Anhidrida sulfurică. 

SO, = 80 

Am vădut reacţiunile prin cari se prepară anhidrida sulfutică la 

pag, 52, 74, 80. De obiceii ea se obține prin distilarea acidului di- 

sulfuric într'o retortă de sticlă. Vaporii de SO, se condenseză în- 

irun tub întors, răcita(fig. 79).
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Proprietăţi fisace și chimice. Arhidrida sulturică se prezintă sub 
forma de ace mătăsâse de colsre 
albă, cari se topesc la 160 și fierb 
la 460. După cât-va timp de la pre- 
parare nu se mai topesce de cât 
la 100%, ceea-ce ne denotă o mo- 
dificare a moleculelor ei, cari par 
a se transforma în altele mai com- 
plecse, precum : 

S. 0=sS (0”), ES. 

  

Anhidrida sulfurică lucr&ză în mod 
energic asupra apei transformându- 
se în SO, H,. Aruncată în apă produce un sunet asemenea cu su. 
netul produs de un fier roșu, desvoltând multă căldură: 

Pig. 17. Prepararea anhidridei sulfurice. 

SO, + H, O= SO, H, d 20 887 calorii. 
SO, + n H, 0O= S0,H » hydratat + 28 S71 calorii. 

Cu oxidii metalici ea formeză sulfați : 

CaO + SO, = SO, Ca. 

La roșu ea se descompune: 

250, = 2 S0,+ 0, 

Sulful o descompune chiar la 0%: 

250, + S= 350, 

Ea este fârte ardătâre, carbonizând corpurile organizate. 

Am vădut că două molecule de acid sulfuric pot da acidul disulfuric. Același 
lucru sar” putea întâmpla și cu cei-lalți acidi ai sulfului. 

* OH OH 

SO, so, 

1 O [A] = o + HO; S,0H, IS | Acid disulfuzie 
LI s0, 
SO NOH 

> 

OH
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„OH OH. 
30 A 

O[E = 0 + RO: S0H 
2, „A O_H / : Aciă disuituros 

SO (necunoscut) 

OH 

OH OR 

LO ll ww
 

3 

OI] = o + H20 ; 90,H, 

S 

Acid hiposul- 
/ furos 

3 x 
N OH * 

Non 

Fiposul fţii sunt sărurile acidului din urmă (hiposulfuros). Deshidratările pot 

să se facă și între molecule deosebite : 

„OR On 

so, SO 

= o + HO ; S0H, 
Acid hiposulfurie 

  
  

SO %o Nou 
OH 

„OH „OH 

SO so 
N 
NO [E N + O + BO; S0.H 

/ LO. H / (aocunosoat) 

S 
s No Nou OI 

Prin urmare ne putem da semă de constituţia acestor diacidi bibazici, dintre 

cari 3 sunt cunoscuți și cati diferă unul de altul numai prin numărul atomilor 

de oxigen. 

„0, S0,H 

Afară de aceștia se mai cunosce o serie importantă numită se;ze fionică care 

se datoresce la următorele 3 fapte :
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1. Un OH al acidului sulfarie este înlocuit printr'un SH (sulfhidril), d, e. 

„OH 

50,  =S50,H,(0) 

sm 
Acidul tiozalfuric, 

2. Două molecule de $0, II, pierdend fie-care câte un OH se lipesc între 
ele prin valența rămasă liberă : 

OI 

so, = S$, 0, H, 
Ţ 
SO, 

NOH.. 
Acidul ditionic. 

3. Molecule acide sunt legate prin intermediul unuia, doi sai trei atomi de sulf : 

, „OH 

S0, = 50 H, 

s 

SO, 

NON 
Acidul tritionic, = Acid disulfurie, în care O 

e înlocuit prin 8. 
„OH 

/ 

so, 

[S, 1 = — Su — sur —] SO 

s6, SU = — ŞI — Su — Su —] S02 (Ss OA 

Acidul pentationie. , 

Toţi acești acidi dati sărur? cu metalele; aceste săruri se numesc zzonaţi, așa d. e.: 

S, O, Na, = tionatul neutru de sodii, 
$, O, Ba = Pentationatul de bariiă, 

(1) Acidul fizs/furie și acidul hiposulfuros (pag. 82) diferă numai prin modul 
grupărei atomilor în moleculă, având aceleași elemente și în acelaș număr, Cor- 
purile, ce se găsesc în ast-fel de condiţii se numesc zsoprerz.
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Pamilia III.—Ea coprinde corpurile: Az, Ph, As, Sb și Bi. | 

Azotul se deosebesce de cele-l'alte corpuri din acestă familie prin 

faptul că molecula lui e formată din 2 atomi, pe când la cele-T'alte 

sunt câte 4 atomi în moleculă. 

Azi == Azi Phil — Phil 

O moleculă de Azot ! |] 

PhUuI — Ph: 
O moleculă de fosfur 

Tâte aceste corpuri aii valența nepereche; de obiceiii sunt /72z4- 

lente, adese ori pentavalente şi numai prin escepţie monavalente, 

—U 

Azi ut = Il V— CI 
o Î — NI — CI 

Azi S—n -a 
= Ci 

Protoxid de azot Hidrogen arseniat Pentaclorura de fosfor 

Compuşii lor cu H şi O ai o mare asemănare între dînșii. Stibiul 
și bismutul diferă puţin de cei-l'alţi prin proprietăţile lor fizice, ase- 
mămându-se cu metalele. 

Azotul (Nitrogenul).). 

Az = N — 14; Az = N = 28. 

Istoricul. La 1669 azot, ardenăd corpuri grase într'o atmosferă limitată ob- 
servă că o parte din acesta, nu intra în combinaţiune. Z/ozĂsdee la 1710 observă 
același fapt și izolă azotul prin oxidațiunea metalelor combustibile într'o atmos- 
feră limitată, In sfirșit el a fost izolat definitiv la 1772 de Autherfort. Numele 
ce-l pârtă i la dat /atoisier, pentru a arăta că nu pote întreținea viața. 

Sfarea naturală. El există în stare liberă în cantitate forte mare 
în aerul atmosferic, care e format din 4/, volume azot și 1/4; volume 

oxigen. Plantele şi: cu deosebire animalele ai 
mult azot în corpul lor. El se mai găsesce în 
pămînt, în atmosferă și în Gre-cari ape sub forma 
de amoniac, acid azotos și azotic. 

Preparaţia. Azotul se pote izola din aer în 
modul următor : 

Se limiteză o porţiune Gre-care de aer punen- 
du-se un clopot de sticlă pe apa dintrun vas, 
Pe suprafața apei se pune o bucată de plută; 
pe acesta se află o farturidră de porțelan (cap- 
sulă) în care se aprinde o bucăţică de fosfor. 

(fig. 78), 
Fig. 78. Izolarea azotului 

prin fosfor. 

 



Fosforul se combină cu oxigenul formând anhidrida fostorică, care 
se disolvă în apă, iar azotul rămâne singur. Golul făcut prin com- 
binarea oxigenului este umplut cu apă, care se ridică în clopot. 

    DEE DE EEE 

  

  

Fig. 79. Jzolarea azotului din aer prin cupru. 

Azotul se pste izola prin acţiunea cuprului asupra aerului la cald. 
Cuprul se combină cu oxigenul, iar azotul rămâne liber. Aparatul 

întrebuințat pentru scopul acesta este cel alăturat (fig. 79). 
Aerul curat din vasul A este alungat în țeva C ID prin curentul 

de apă ce curge din [. El este uscat în vasul B, care conține piatră 

= 

  

Fig. 80. Preparaţia azotului prin azotitul de potasiu. 

ponce imbibată cu S O, H,. Teva C D conţine răzături de cupru 
încăldite, cari rețin oxigenul, iar azotul se culege în E. 

Prepararea azotului se mai pote face și în modul următor. 
Dacă trecem un curent de clor asupra amoniacului, 

SAz E, + 301, = GAH, CI +  Az. 
Amoniac Clor Clorură de amoniă Azot
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Cea mai bună preparaţie pentru laborator consistă în a încăldi 

o soluţiune concentrată de azotit de amoniă într'o retortă de sticlă 

(fig. 80). Azotul se culege sub apă. 

AzO, — AzH, = O = Az" — O — AZH, = Azi + 2H,0 
Azotit de amoniu. idem (formula raţională)., 

Reacţiunea trece prin fazele următore : 

a2 AH, + 30 = 6HC + Az 

bo AzH, + 6HC = 6AzI, Cl 

Trebue ca amoniacul să fie în exces față de clor, căci în casul contrar clo- 

rul se combină cu azotul şi formeză clorura de azot Az CL, corp f6rte explosibil. 

Proprietăţi fisice. FL e un gaz incolor. fără miros şi fără gust, are 

densitatea 0,972 (în raport cu aerul). 1 litru de azot cântăresce 1 gr. 

263, adică e de 14 ori mai grei de cât hidrogenul. E! a fost liche- 

făcut la anul 1878 fiind răcit la—1360 sub presiunea de 150 atmos- 

tere, în momentul detentei. In stare lichidă este incolor, are densitatea 

0,885 (la—1949), fierbe la—1940 sub presiune de o atmosferă, şi se 

solidifică la-——2140. 1 litru de apă disolvă la 0” 20 cc. azot. 

Proprietăți chimice. Azotul se combină cu mare greutate cu cor- 

purile simple sai compuse. La rece nu se combină cu nici unul, 

numai la temperaturi înalte formeză combinaţiuni directe cu câte-va 

dintre ele; ast-fel Deuz//e, Wâkler şi Roscoe at dovedit că Bo, Si, 

Mg, Al, Fe, etc., se combină direct cu Az. Sub influența scânteelor 

electrice azotul se combină direct cu oxigenul, producând diferiţi o- 

xidi. Dacă facem un amestec de Az și O întrun eudiometru (fig. 81]. 

  

  

Fig. 81. Combinarea azotuiui cu oxigenul prin scântei electrice. 

şi trecem mai multe scîntei electrice în el, colârea lui devine TOȘIa- 

tică (AzO,) și volumul scade. 

In aceleași condiţii în timp de 3_—r0 ore, cu o bobină Ruhmkorff 

puternică, azotul se combină cu apa, pentru a da azotitul de amo- 

niii (Berthelot). 

Az, —- 4HO0 = 2AzO, . AzH, 

Azotul din atmosferă se combină cu O și cu vaporii de apă, dând



și 

azotitul saii azotatul de amoniii sub influența fulgerelor, în timpul 
furtunelor şi aceste corpuri se disolvă în apa de plâie. Berthelot a 
combinat direct Az cu H sub influența descărcărilor lente (effluvii, 
scurgeri). 

Tot Berthelot a reușit a combina azotul cu diferite substanțe or- 
ganice precum : benzenul, celuloza, dextrina, etc. 

Cavendish a dovedit că se produc vapori nitroși (combinațiunile oxigenate ale 
azotului) sub influențe scânteei electrice în modul următor: 

Se introduce un curent de aer umed prin B B'. (fig. 82). In A se produc descărcări electrice prin conductorii C C. In D se pune o soluţiune de sulfat 
feros. care se coloreză în brun sub influența vaporilor nitroși, ce s'a format în A. 

  

(Pig. 82). Producerea vaporilor. nitroși prin descărcări electrice. 

Aerul 

Îstoricul, Aristotel şi discipolii săi admitea că pămîntul, apa, focul și aerul 
sunt 4 elemente, cari se put transforma unul în altul. Parace/se credea că aerul 
este format dir apă și foc. Numai la 1630 Jean Rey observă că metalele încăl- 
dite în contact cu aerul câștigaii în greutate și admitea că o parte din aer se 
fixeză pe aceste metale pentru a, le transforma, în varuri (oxidi). Mayow la 1669 
exprimă în mod clar ideea că în aer există particule, prin care se face nitrifi- 
carea, se oxideză metalele și cari sunt necesare  arderei Și respiraţiunei. In fine 
de la 1772 cu inceperea lucrărilor lui Rutherford, Priestley Și cu deosebire ale lui 
Lovoisier, se putu fixa adevărata compoziție a aerului. 

Proprietăți fizice. Aerul e corp gazos, incolor, inodor şi fără gust, 
x litru de aer cântăresce (la o și 760%m-) 1 gr. 293, așa dar este 
de :773 ori mai ușor de cât apa și de 14,5 :ori mai grei de cât hi- 
drogenul. 

Solubilitatea, indicele de refracţiune și proprietățile, chimice ale aerului sunt 
în raport cu natura corpurilor, din cari e făcut. La — 2000 atmosfera s'ar trans- forma în un strat lichid (compus din O şi Az) gros de 11m., 5 pe tâtă supra- 
fața globului (Dewar, Londra). 

Compozitia aerului. Aerul este un amestec de mai multe corpuri, 
între cari mai principale sunt oxigenul și azotul. a 

în volume în greutăți 

Oxigenul . ......, 20,93%, 23%/ 
Azotul. .. . . . . . 79,070% 77%
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Pe lângă acestea mai conţine : ozon, bioxid de carbon, vapori de 

apă, etc. precum și diferite pulberi şi mucegaiuri (organisme). 

Ozonul se află in cantitate de 9—250 mer. . . » în too m. cubi. 

In apropierea orașelor (observatorul de la Montsouris, Paris) se găsesc numar 

Ir 

2 mgr. în room. cubi (coco în aretate.). 
, 

Biosidul de carbon variază de la 26,03 (stațiunea capului Horn, sudul Americei 

până ia 31,19 orașul Paris pentru 100 000 volume aer sai în genere 0,0008 

în volum 
Vupori de apă se găsesc în cantitate de 0,004 — 0,005 din volumul aerului. 

Amoniacul se găsesce în cantitate de la 08.002 în 1 m. cub de aer. 

cil uzotos şi azotic se găsesce În cantitate forte mică. 

Gaze hidiocarbonate, de asemenea forte puţine. 

Aerul mai conține cantități mici de cristale de clorură de sodiii (cu deosebire 

pe lângă țărmul mărei), su//uz de caleiit, sulfat de sodiă, (05-01 la 1 litru de apă 

de plâie) etc. și puteri, între cari părticele feruginâse de origine meteorică și 

organisme (muceguiuri și bacterii). 

Compoziţia aerului în azot și oxigen este constantă, numai la suprafața mă- 

rilor s'a observat că cantitatea de oxigen este forte puţin scădută din cauza 

solubilității acestuia în apă. 

Analiza aerului 

în volume. Prima 

analiză în volume 

a fost făcută de 

Lavoisier la 1777. 
EI a închis un vo- 
lum Gre-care de 

aer în retorta de 
sticlă A şi în clo- 

potul C, ambele 

umplute până la 

nivelul indicat cu 

mercuriă. Incăl- 

. Fig. 83 Analiza aerului, Lavoisier. dind în timp de 
i 

12 dile mercuriul din balonul A a obţinut o cantitate P de o substanță 

roșietică (oxid de mercur). 

Sa produs în acelaș timp un gol în interiorul vasului, din care 

cauză s'a urcat mercuriul în C. Crescerea de volum a mercuriului 

arată volumul oxigenului dispărut. El a constatat că acest volum era 

egal cu acela al gazului care se desvolta când calcina în alt vas oxi- 

dul de mercur (P) ce obținuse și nu era de cât oxigen. Sub clopot 

rămăsese numai azotul. Rezultatul analizei sale era destul de apropiat 

de cele ce s'ait obținut în urmă. 

Acesta se face mai ușor absorbind oxigenul prin fosfor, hidrogen 

sau un alt compus. chimic. 

Un volum dat de aer se introduce în tubul gradat c (fig. 84 d'asu- 

 



pra apei. Se introduce în el o vergea de Ph, care luând tot oxigenul, 
face să scadă volumul gazului; volumul dispărut indică oxigenul, iar 
cel rămas azotul. Acelaş lucru se pâte face mai iute la cald (fig. 85). 

  

Fig. 84. Analiza aerului Pig. 85. Analiza aerului 
prin fosfor, la rece. prin fosfor, la cald, 

Determinarea în volume se pste face și prin endiometru (fig. 36). 
Se introduc în acesta 100 c. cubi aer și 100 c. cubi 

hidrogen (1). După trecerea srînteei electrice volumul 
scade cu 63 c c. şi rămâne în eudiometru 137 c.c. amestec. 
Cele 63 volume dispărute sub forma de apă conţin 21 
i 3) €.c. oxigen, ce se află în aer. Așa dar 100—21 
==79 c.e.==azotul conţinut în cei 100 c. c. 
Determinarea În greutate, a fost făcută la 1840 de 
Dumas şi Bonsstgault. Oxigenul este Juat, prin cupru 
încăldit. Experienţa s'a făcut în modul următor (fig. 87): 

Un balon de sticlă, bine închis prin robinetul Ra 
sa cântărit esact, după ce s'a scos aerul din el; s 
cântărit de asemenea tubul metalic BB în care se afla 
rădătură de Cu. Când acesta era înroșit se deschidea 
puţin robinetul R“. Aerul intra în tub spălându-se prin 
tuburile C, D, E, G, H, |, K, (cari conţineait potasă 
şi anhidridă sulfurică), de bioxidul de carbon și vaporii 
de apă, ce-i conţinea. In tubul BB' acest aer lăsa oxi- 
genul s&ă combinat cu Cu, iar azotul intra în balonul A. 

Balonul şi ţâva cântărite înainte și după experiență 
ai dat prin diferință cifrele de mai sus. 

Dosarea bioxidului de carbon. Prin mijlocul aspiratoru- 
lui V (fig. 88), de o capacitate de 5ollitri, umplut cu apă, 
vom putea face, dând drumul apei să curgă prin 7, ca 
un volum egal de aer să pătrundă în aspirator trecând 
prin tuburile F, E, D, C, B, A. Acest aer va lăsa va- PE a au aer 

metru, 

  
(1) Capacitatea vasului trebue să fie de 2 ori mai mare de cât volumul ga- 

zelor introduse, din cauză că gazele 'și măresc mult volumul în momentul com- 
binațiunei. 

4
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porii sti de apă în tuburile F și E, încărcate cu piatră ponce și 

anhidridă sulfurică şi tot bioxidul să de carbon în tuburile D și C, 

încărcate cu potasă. 

  

Fig. 87. Analiza aerului în greutate, Dumas şi Poussingault. 

Diferinţa între greutatea acestor tuburi la început și la sfirșitul 

experienței ne dă cantitatea de CO, și H,O, aflate în cei 50 litri 

aer la temperatura (indicată de termometrul 7) și presiunea ce era 

  

  

Fig. Ss. Dosarea bioxidului de carbon şi vaporilor de apă din aer. 

când s'a lucrat. Tuburile A şi B încărcate ca și E și F oprese nu- 

mai vaporii de apă din rezervorii a pătrunde în tuburile ce trebuesc 
cântărite. 

Organismele din aer. Pasteur este cel d'intâiă, care sa ocupat cu studiul orga- 

nismelor din aer. Afigue?, directorul observatorului de la //onrsouris a construit
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un mic aspirator de forma unui corn cu gura în jos, care se pâte pune la di- . 
ferite înălțimi de la pămînt și prin care se pâte absorbi în mod liniștit.r m. 
cub de aer pe o picătură de apă cu glicerină. Tote pulberile inorganice sai 
vegetale, scrobelă, etc., ce plutesc în aer, precum și sporii de mucigai (drojdii) 
alge şi criptogame monocelulare și bacteriile, se opresc pe acestă glicerină. Ele 
sunt mărite cu microscopul de 500—:,00o ori diametrul lor. 

a 

   
Yig. 89. 'Torule sai drojdii Fig. 90. Diplococi. Fig. 9i. Streptococr. 

din aer. 

5 po A e 

  

Fig. 92. Bacterii, Fig. 93. Bacili. Fig. 94. Vibrioni. 

Numărul germenilor vegetali, cari aparţin mucigaiurilor și numărul bacterii- 
lor cresce în lunile de vară. 

Media pentru 1 metiu cub de aer 
Mucigaiuri. Bacterii, 

larna . .... . .„ . 60600 433 
Primăvara . . . . . . . 1,670 823 
Vara ,.., .. . . „ „2280 1.0S3 
Tâmna .... . . . . 1.080 63 

De asemenea numărul lor vari€ză cu localitatea. 

Aerul de la Montsouris . . . . . . „ . . . 2.700 738 
> din spitalul «Hâtel Dieu», Paris. . , . 4.800 0.300 
> > canalele din Paris . . . . , . . . 17.000 1.060 

Deci aerul din spitale, aziluri, cazarme, etc., eşte de 6o—7o ori mai impur 
de cât cel din vecinătatea orașelor. i e 

Un gram de pulberi (praf) pâte conţine până la ro milione de aceste orga- 
nisme în stradele curate, și până la 5 miliarde în cele murdare. 

Aerul, prin oxigenul ce conţine, întreține viața ființelor vii și face 
posibilă combustiunea. De la puritatea lui depinde buna stare a fiin- 
ţelor ce trăesc întrînsul. În el se revarsă necontenit cantități enorme 
de bioxid de carbon, produs prin respirația animalelor, a plantelor fără
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clorofilă și prin combustiuni. Bioxidul de carbon este consumat ne- 

contenit de către plantele verdi (cu clorofilă) în timpul dilei, ast-fel 

că aerul rămâne tot-d'a-una cu aceeași cantitate mică de acest corp. 

Fosforul. 

Se cunosc trei stări alotropice ale acestui corp. 
Fosforul ordinar, fosforul roşu şi fosforul negru, (dis metalic). 

Z Fosforul ordinar. 

Ph — 31, P, — 124. 

/stovicul. El a fost descoperit la 1669 de Brand, cămătar și alchimist din 

Hamburg, care "1 obținu calcinând la o temperatură înaltă rezidiul obținut prin 

evaporarea urinelor; acest procedeii a fost ținut secret. Anche/, chimist din 

Wittermberg şi Boyle în Anglia reușiră a'l extrage din urină.. La 1769 Can "| 

descoperi în cenușa 6sclor și Srheele indică procedeul pentru extracţiunea lui 

care se urmeză și as:ădi. 

Starea naturală. El nu există în stare liberă, se găsesce însă ca 

fosfat de fer, calciă şi magneziii. Fosfatul neutru de calciii există 

în mare cantitate în terenurile /zas şi crefacic, unde e datorit 6selor 

de mamifere, păsări şi reptile, cari exista in acele epoce (1). 

Apatita conţine 80 0%, fosiat neutru de calciii. Fosforita 50—90 90. 

Fosforul există în 6sele animalelor sub forma de fosfat neutru de 

calci, el există de asemenea în creer, în lapte, în icre și în plante, 

și cu deosebire în semințe. 
Preparaţia. El se extrage din cenușa 6selor și din unii fosfaţi mi- 

nerali. 

Pentru (2) scopul acesta se iaă 6sele uscate, din care sa scos oseina şi gră- 

simea prin autoclave și se calcineză. 
Cenușa lor este pulverizată fin; ea conține So—82 %, fosfat neutru de calciă 

şi 15—170/g carbonat de calciii și magneziă, restul e format din sulfat de calciă, 

clorură de calciă, etc. Acestă cenușe se trateză într'un vas de plumb cu acid 

sulfuric Ja rece, care discompune carbonaţii : 

(PROC, + COCa + SOH, = (PhOJ,Ca, + SO,Ca ++ CO, 
Fosfat neutru de calci Carbonat de Acid sulfuric Sulfat de Bioxid de 

== fosfat tricaleic calci calci carbon 

In urmă este atacat și de fosfatul de calciii. 

(PhOJ,Ca, + 2S0H, = (PROJ,CaH, + 2S0,Ca 
Fosfat biacid de calciă 

(1) De curând sai găsit cantități mari de fosfați de caleiă în departamentul 
Somme (Franța) şi în Florida (America). 

(2) Este bine ca acestă parte să fie învățată după ce mai întâii s'aă înv&- 
ţat compușii oxigenați ai fosforului.
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După ce tot sulfatul de calci sa depus pe fundul vasului, se separă lichi- 
dul în care e disolvat fosfatal biaciă de calciă, se evaporeză până când de- 
vine sirupos în nisce căldări puse d'asvpra cup- 4 
torului (fig. 95), se amestecă apoi cu cărbune pul- 
verizal, se usucă şi se introduce în nisce cilindrii 
de gresă, uniţi printr'un conduct exterior a, unde 
se calcineză. Fosforul distilă și se adună sub apă 
în butâele 4. 

   

     

    

  

   

    

   

Prin calcinare fosfatul acid se transformă în preta- 
fosfat de calciu (Ph 0,), Ca IL= PRO), Ca + 211,0. 

Foafat acid de Metafosfat de calciă. 
calciă 

Acest metafosfat sub influența căldurei şi a căr- 
bunelui se transformă în dz/osfat /piro fosfat) și în 
fosfor liber. 

a(Ph 0), Ca + roC= 2Pn, O, Ca + Ph, 10C0 
Difosfat de Fosfor Oxid de 

calciă carbon 

Prin acest procedeii nu se scotea de cât jumă 
tate din fosfor. 

IVâhler a propus să se calcineze fosfatul acid dei 
caiciă, (deci metafosfatul ce rezultă din el), nu nu- 
mai cu cărbune dar și cu silice (Si O,). Fig. 95. Extragerea fostorului 

Silicat de calci 

2(Ph O), Ca + 2Si0, + 10C = Ph, + 2Si O, Ca + r0CO 

Putem reprezenta reacţiunea totală în modul următor: 

1. (Ph 04, Ca, + CO, Ca + 3S0,H, = (Ph 0), CaH, + 250, Ca + CO, 
2. 2 PHO,J, CaH, + 2Si O, + 10C = Ph, + 2Si 0, Ca-t- 10CO + 4H,0 

Proprietăți fistce. Fosforul ordinar e un corp solid, incolor sati slab 
colorat în galben deschis, translucid, atât de mâle în cât pâte fi sgâ- 
riat cu unghia. 

Densitaea lui la 100 este 1,826—1,84. E! cristaliseză în dodecae. 
drii romboidali. 

Sub 00 este sfărimicios, acest fapt se întâmplă și dacă conține 
sulf (19/00), când devine şi dur. Mirosul săă semănă cu al usturoiu- 
lui. El se topesce la 44%,3, transformându-se întrun lichid, care nu 
se solidifică de cât sub 300 și ferbe la 29%. În apă nu se disolvă, se 
disolvă f6rte puţin în alcool și mai mult în sulfura de carbon, ben- 
zen şi materii grase. El este un corp otrăvitor. 

Proprietăți fizice. Fosforul e corp combustibil, se combină ușor 
cu CI, Br, 1, O, S, Se, etc. Ast-fel fosforul introdus în clor, arde 
la temperatura ordinară cu cea mai mare ușurință, transformându-se 
în tri sati pentaclorură: Ph CI, sai Ph CI, (fig. 96). Carbonul şi a- 
zotul nu se combină direct cu fosforul. 

In contact cu oxigenul la temperatura ordinară el se oxideză cu 
încetul, transfoimându-se în anhidridă fosforâsă, luminând la întune- 
rec, iar în aerul umed produce ozon și azotit de amoniii, Cu încetul
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el consumă tot oxigenul din aerul închis în tubul fig. 97, lăsând a- 

zotul liber. Lumina, ce se produce în acestă oxidaţie se numesce 

lumina fosforică sad fosforescență. 

   
Fig. 96. Arderea fosforului Fig. 97, Oxidarea fosforului în 

în clor. aerul umed. 

La 600 fosforul se aprinde, arde cu o flacără vie, transformându- 

se în anhidridă fosforică. 

Din cauza ușurinţei cu care 

se oxideză, se păstreză în apă 

fiartă. 
El pâte arde și sub apă dacă 

"i înlesnim oxidaţiunea, introdu- 

când oxigen printr'o ţevă. Acest 

lucru se pote face și în modul 

următor: 

Se pune întrun pahar plin cu 

apă (fig. 98) o bucăţică de fos- 

for, câte-va cristale de clorat de 

potasiti și se introduce peste ele 

acid sulfuric. Acesta atacă clo- 

ratul de potasiii și punând oxi- 

genul în libertate, aprinde fos- 
forul chiar sub apă. 

  

Fig. 98. Oxidarea fosforului prin clorat de PI 

's gi și SO Metalele se combină cu el 
la cald dând fosfure cristalizate; 

chiar și platina este atacată în aceste condiţii. 

2 Fosforul roșu (amorj). 

El a fost preparat. de Schrătter, care la obținut înfierbintând la. 

2500 fosforul ordinar; se mai produce dacă punem fosforul ordinar 

sub influența razelor solare (sub apă). 

Acestă transformare se face cu pierdere de căldură. 

Ph ordinar — Ph roșu -- 19,200 calorii.
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El e un corp amorf, de colre roşie, insolubil în sulfura de carbon 
și mai în toți disolvanţii, nu e otrăvitor ca fosforul ordinar. Densi- 
tatea lui este 2,148. El se transformă în vapori la 2600 sub presiu- 
nea ordinară, acești vapori condensându-se dai fosfor ordinar. 

Proprietăţi chimice, El nu e fosforescent la întuneric Şi nu se aprinde 
înainte de 2600. Aerul umed '] oxideză fârte încet, fără a '] face luminos. 

Clorul, bromul şi iodul se combină ușor cu dinsul, însă fără des- 
voltare de lumină. Energia lui de combinaţiune e cu mult mai mică 
de cât a fosforului ordinar, din cauză că la formarea lui din fosfor 
ordinar s'aă perdut 19,200 calori; din cauza acesta este și mai sta- 
bil de cât întâiul. 

3. Fosforul cenușii (dis metahc). 

Se prepară încăldind fosforul ordinar în tuburi închise la 5300. EI 
cristalizeză prin topire în ace microscopice de coldre negră (cenușie- 
violetă) cu densitatea 2,34. La presiunea ordinară este infuzibil ȘI nu 
emite vapori de cât mai sus de 2600, Energia sa de combinaţie e 
cu mult mai slabă de cât a fosforului roșu. 

Întrebuinţările fosforului. Fosforul ordinar și fosforul roșu se întrebuințeză pentru 
fabricarea chibriturilor; se consumă pe fie-care an peste 200.000 kgr. fosfor pen- 
tru acest scop. Fosforul ordinar și compușii săi se întrebuințeză și în medicină. 

Chibriturile. Ele se fac cu fosfor ordinar saii cu fosfor amorf. 
In amândouă cazurile bețele sunt făcute 'din lemn de brad sai plop bine us 

cat. Cele cu fosfor ordinar se fac în modul următor: Se mie bețele în sulf 
topit la 1250 (chibrituri de puci6să) sai în acid stearic topit (chibriturile obiș- 
nuite), după acesta sunt cufundate într'o pastă făcută din 

Ph ordinar. .. 3 părf. 
Gomă.. .... 3 > 

Bioxid de plumb. 2 >» 
Nisip în... . 2 >» 
După ce se usucă, se acoper cu un lac colorat prin diferiți oxidi metalici. 

Pentru ca ele să se aprindă cu mai mare ușurință, se adaogă și mici cantități 
de clorat de potasiă în pastă. 

Chibriturile cu fosfor amorf (numite și chibrituri svezeze) nu sunt otrăvitâre și 
nu se aprind de cât fiind frecate pe pasta întinsă pe una din fețele cutiei în 
care se vind. 

Pasta de pe chibrituri conține : Pasta de pe cutie conţine : 

Clorat de potasiii. oo părți.  Fosfor roșu. . . 100 părți. 
Sulfură de stibii. 40  » Sulfură de stibiă. 80 >» 
Cei. .,... 20 > Cleiă , ..,... 50 > 

Arsenicul. 

As == 74,9; As, — 299,6. 

Istoricul. Ore-cari compuși ai arsenicului erai cunoscuţi de filosofii greci: 
Aristotel, Dioscorid, etc., cari i numeau &pcev!z0y. Abia în secolul al XV Albert cel 
Mare și B. Valentin "| descriu ca element. , 

La 1733 chimistul Brand? "1 descrise în mod ameEnunţit, arătând că arsenicul 
alb (As, 0,) este un zar (oxid) al arsenicului. 3 

 



Sarea naturală. Se găsesce câte-odată în stare de libertate precum 

la Saiute-Maric-anx-Mines, alăturea cu sulfurile de argint și staniăă. 

Mai des se găsesce sub forma de sulfuri, precum: Realgar (Asa S$,) 

sati Orpiment |As, Ss) precum și în o mulțime de combinaţiuni mixte 

ca: Sulfo arseniure de fer (Mispichkel), de cobalt, de nickel. etc. Mai 

există în unele ape minerale (precum la: Bourboule, Plombiăres, La- 

malou, Rencegno, Levico, Dorna din Suceva, etc.) 

Freparaţia. Aisenicul se prepară calcinând în nisce retorte de fer 

inchise, pulberea de mispickel: 

2 (Pe, As, + 2 Fe S) — 8 Fe S 1-A 
Sulfoarseniura de fer = Mispickel Sulfura fer6să Arsenie. 

= 2Fe, As S, 

Proprietăți fisice. Arsenicul se prezintă în 2 stări alotropice: 

1 Arsenicul cristalizat se obține prin sublimare.' E] cristaliseză în 

octaedrii rombică de colâre albă cenușie, cu luciil metalic, cu densi- 

tatea 5,7; este sfărămicios şi ușor de pulverizat. El se volatiliseză fără 

a se topi la 450%. Vaporii lui sunt de coldre galbină ca lămâia și 

ai densitatea 10,6. Sub presiune de mai multe atmosfere să pote topi. 

2. Arsenicul a7z07/ se obține 

Ep prin distilarea arsenicului într'un 

curent de hidrogen sai prin des- 

compunerea hidrogenului arse- 

niat (As H,) prin căldură. El e 

de colbre nâgră, are densitatea 

4,71 şi încăldit la 3600 se trans- 

formă în arsenic cristalizat, des- 

voltând căldura. 
Proprietăţi chimice. Arsenicul, 

'ăsat la aer, se acopere cu o pul- 

bere nâgră [As. Oţ). La roșu arde 

cu o flacără verdue palidă trans- 

formându-se în As, O, respân: 

dind miros de usturoi; în oxi- 

genul rarefăcut se oxideză iai 
repede, devenind fosforescent. 

Dacă aruncăm pulbere de arsenic în clor, ea arde cu o flacără albă, 

transformându-se în As Cl,. Același lucru se întâmplă cu Br, I, S, Se. 

      

   

      

   

    

Fig, 99. Arderea arsenicului în elor. 

Arsenicul curat nu este otrăvitor. Pulberea fină de arsenic, oxidându-se cu 

încetul în contact cu aerul, devine otrăvitore și se întrebuințeză pentru facerea 

hârtiilor cu care se omâră muscele. 

Compuşii săi sunt otrăvitori şi se întrebuințeză în medicină. 

- Stibiul (Antimoniul). 

Sb = 1196 

Pstoricul, Pliniă numia Stibium sulfura de antimonii, (Sb , ; 

B. Valentin, către sfirşitul secolului al AY -iea izolă acest corp. 
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Starea naturală. El se găsesce sub forma de sulfură (stibină) în Franța, munţii Harz, Suedia, Borneo, etc., şi sub forma de oxzd de sibiu (Sb, 04) în Algeria. 
Preparaţia. Stibina se calcineză în contact cu aerul pentru a se oxida și în urmă se calcineză întrun creuzet amestecată cu cărbune : 

sau se reduce d'a dreptul prin fer: 

255, 5 + Fe, = Sb, + 6Fes. 
Proprietăți fizice și chimice. Stibiul este un corp solid, cu luciiă metalic, du coldre albăstrue, cris- 

talizeză în romboedrii, ce se a- 
propie de cub. 

El se sparge cu ușurință și 
se pote pulveriza. Densitatea lui 
este 6,715, se topesce la 4500 
și se volatiliseză la roșu vii. EI 
nu se oxidExă în aer la tempe- 
ratura ordinară, la roşu dă un 
oxid volatil, cristalizabil (Sb, O,). 
Topit la roșu și aruncat pe un 
vas de porțelan împrăștie scântei | EI albe strălucitore, din causa oxi- Fig. 100. Arderea stibiulni în clor. 

dațiunei repedi. CI, Br, 1 şi S a “ se combină direct cu Sb (fig. 100). Else combină la cald 'cu. meta- lele formând aliage și se oxideză prin acidul azotic, 

  

Întrebuințări. EL întră în composiția mai multor aliage. Dintre acestea cel maj însemnat este acela din care se fac literile de tipar (Soo, plumb, 20%, stibiii). 

Bismutul 

Bi = 207 

Istoricul, B. Valentin vorbesce la 1634 de bismut. Zorz și Bergman în secolul trecut aă făcut cunoscute proprietățile principale ale bismutului, 

Starea naturală. El există în stare nativă și în combinațiuni ca: dismutina (Bia S$,), bismutita (carbonat de bismut), etc. 
Preparația. Ganga (1), care conţine bismutul metalic se pulveriseză şi se calcineză în nisce cilindrii de metal aședați întrun cuptor. Bis- mutul se topesce și curge într'un vas exterior. 
Proprietăți fizice Șz chimice. El e un corp solid, alb, cu reflecte 

  

(1) Metalele se găsesc de obiceiti amestecate cu alte substanțe streine. Amestecul acesta se numesce gangă. 

. 
7
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roșietice, cu aspect metalic și puţin maleabil. Densitatea lui este 9,9. 

EI se topesce la 2670, și distilă la 1,3009. Prin răcire cristalizeză în 

romboedrii, forte apropiaţi de cub. La temperatura ordinară nu se 

oxideză în aer, încăldit fiind se oxideză transformându-se în Bia Os. 

CI, Br, 1 se combină la temperatura ordinară cu Bi; avem ast-fel 

Bi CI, etc. Sulful se combină direct cu Bi la cald. 

Acidul azotic și sulturic ] disolvă, transformându-l în săruri. 

Intrebuințarea. Bismutul se întrebuințeză la construirea elementelor 

termoelectrice şi la prepararea diferitelor aliage. Multe din aliagele lui 

se topesc mai jos de 1000, Ast-fel avem pe cele următâre : 

Newton Darcet (1) — Wood 

Se topesce la 94%,5 930 910,6 650 

Bismut 8 2 5 4 

Plumb 5 I 3 2 

Staniu 2 I 2 1 

Cadmiti — — — 1 

Combinația corpurilor din familia III-a cu hidrogenul. 

Teâte corpurile din acestă familie, afară de bismut, daă compuși cu 

hidrogenul, dar ele rămân în tot-da-una trivalente. Acești compuși 

pot avea în molecula lor cantități diferite de hidrogen ; prin fap- 

tul că atomii lor pot să-și satisfacă valenţele lor între ei. 

Az H, =— Azotura de hidrogen = Amoniac 

Ph H, — Fosfura » » — Hidrogen fosforat gazos 

As H, == Arseniura > > = » arseniat 

Sb H, = Stibiura » > = > stibiat 

Tâte aceste corpuri pot să dea compuși cu apa, cari sunt în totul 

comparabili cu hidraţii radicalilor simpli. Azotul, fosforul, etc., sunt. 

în acest cas pentavalenți. 

K OH hidrat de potasiii. Az H, OH hidrat de amonii 

NaOH » » sodiii, Ph H, OH »  » fosfoniu 

Acesti hidraţi ca și hidrații metalici, sunt baze. Grupurile (Az H,)! 

(Ph H,)! sunt radicali compuși monovalenți din cauză că valența a 

S-a a azotulni, fosforului, etc., nu este satisfăcută. Din cauza asem&- 

nărei lor de funcțiune, li sa dat și aceiași terminaţiune : amonii, 

fosfoniă. etc. 

KOH hidrat de potasiă. AzH,OH hidrat de amoniă 

(1) Numit și metalul lui Aose.
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K CI clorură de potasii. Az H, Cl clorură de amonită 

/ OK /OAzH, 

SO, sulfat de potasii. SO» sulfat de amoniiă 

No No Az H, 

Când aceste elemente trivalente se vor combina între ele, vom 
avea corpurile următâre : 

Az H, Az H 
I 9 

Az H, Az H 

Aceşti compuși ai azotului se cunosc numai în chimia organică (1). 
In ce privesce fosforul cunâscem compusul: H, Ph —Ph H, 

(hidrogen fosforat lichid) şi încă compusul: H—Ph=—Ph —Ph=Ph—H 
(hidrogen fosforat solid), care compus se cunâsce și cu arsenul și cu 
stibiul. 

Trebue să mai indicăm încă corpul, ce rezultă prin substituirea 
unui Oxidril în locul unuia din cele trei atome de hidrogen din mo-= 
lecula azotutui, numit din acestă cauză și oxiamoniacul saă hidroxil- 
amina Az H, (OH). Ea e un corp bazic. 

Compușii azotului cu hidrogenul 

Amoniacul 

Az E, = 17. 

"Istoricul. Gazul amoniac a, fost descoperit de Kunczel la 1612, care indică pre- 
parația lui cu var și clorura de amoniă. Schele recunoscu elementele din care 
e compus și Bestholet la 1785 determină în mod esact compoziția amoniacului. 

Starea naturală. Amoniacul există în atmosferă în cantitate de 
1—2 mgr. în un metru cub de aer. Cantitatea acesta cresce puțin 
cu înălțimea; ast-fel pe piscul Puy de Dâme metrul cub conține 3 
mgr., iar pe piscul Sancy conţine 5 mgr. Prezenţa sa la suprafața 
pămintului se datoresce descompunere (putrediciunei) materiilor or- 
ganice (urine, gunie, cadavre, materii fecale, etc.), în care iea nascere 
sub forma de carbonat de amoniii. El se mai găsesce în pămînt, în 
straturile de ipsos și în sarea gemă. 

Preparatia. Amoniacul se prepară descompunend clorura saă sul- 
fatul de amoniii prin oxid de calciă : | 

2 Az H, CL + Ca O = CaCl, + 2AzH, -H, 0. 
Clorura de Oxid de Clorura de Amoniac. Apă. 

amoniiă. calcii. calcit. ă 

(1) H, — Az— Az—HC, H, = fenilhidrazina, 
CH, —Az=Az— GC 5, = diazobenzenul.
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Reacţiunea se face întrun balon de sticlă; gazul amoniac, ce se 
desvoltă, este uscat prin un tub cu clorură de calciu și cules sub mer- 
cur. În industrie se ia de obiceii sulfatul de amoniii, provenit din 
apele amoniacale, culese în fabricile de gaz de iluminat. 

SO, (AzH,), + Ca O = SO, Ca + 2AzH, + HO 
Saltat de amonii. Oxid de Sulfat de Amoniac. Apă. 

= calcit, calcii. 

Proprietăți fizice. Amoniacul este un gaz 
incolor, cu gust caustic și cu miros înțepă- 
tor. Densitatatea lui este 0,589; 1 litru de 
acest gaz cântăresce 0%,7655. El se liche- 
face la — 40% la presiunea ordinară (Bussy 
1821) sati la — 10%sub presiune de 6,5 atmos- 
fere. Ela fost lichefăcut de Gzyfon de Morveau 
la 1799 r&cindu-l la — 430 prin Ca Cl, și ză: 
padă, și de Faraday, punând în tubul în- 
doit de sticlă (lig. 101) clorură de argint 
amoniacală, care se descompune sub influ- 

ența căldurei în AzH, și Ag Cl. In stare lichidă este mobil, inco- 

lor, cu densitatea 0,633 la 0%, fierbe la— 35%7. 

& La—750 sub presiune de 20 atmosfere, el se solidifică, transfor- 
mându-se într'o masă transparentă și cristalină. 

Amoniacul este. fârte solubil. în apă; 1 volum. de apă la 16% di- 

solvă 1270 volume de acest gaz, Disolvarea lui este însoțită de des- 
voltare de căldură: 

AzH, + 250 molecule H, O = Az B, OH —- Apă EA 8820 calorii. 

Soluţiunea acesta se întrebuințeză 

de obiceiti în locul amoniacului ga- 
zos; ea se numesce amoniac sau af- 
cali volatil. 

Solubilitatea mare a amoniacului în 
apă se dovedesce în modul următor: 

Sticla A (fig. 102) se umple cu gaz 
amoniac uscat, se astupă bine cu un 
dop, pătruns de un tub de sticlă as- 
cuţit şi închis la partea exteridră. Vîr- 
ful închis -al țevei se cufundă întrun 
vas cu apă văpsită în roșu prin câte- 

va picături de turnesol acid. Spăr- 
gându-se vîrful, amoniacul se disolvă 
repede şi lasă un vid în vasul A; din 
acestă cauză apa intră prin deschi- 
derea 7. A Fig. 102. Disolvarea repede a amoniacului 

Pentu a obține soluțiunea de a- în apă 
moniac trecem "gazul prin mai multe vase cu apă distilată (fig. 103). 

Proprietăti chimice. Am v&dut că amoniacul se pâte produce în   

Fig. 101, Lichefacerea amoniacului. 
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mici cantități prin combinarea azotului cu hidrogenul sub influenţa y 

căldurei sai a descărcărilor electrice. E] €e un compus exotermic: 
AZĂ+H, = AH, + 26,700 calorii. 

Scinteile electrice puternice și căldura (la 10000) discompun amo- niacul cu ușurință. 

  

Fig. 103. Prepararea soluţiunei de amoniac. 

CI, Br și 1 discompun amoniacul (vedi pag. 85) punând azotul în libertate sai combinându-se cu el pentru a da clorura, bromura saiă iodura de azot. Introducând gazul amoniac într'o atmosferă de clor sai oxigen, el arde cu o flacără vie (fig. 104). 

2Az Hs —- 3Cl, = Az -|- 6H Cl iar cu oxigenul: 
4Az H, + 30, =—2Az,-+ 6H, O 

Trecând oxigenul cu amoniacul asupra spon- 
giei de platină, oxidațiunea se face în modul ur- 
mător: 

Az H; +20; = AzO0,H-+H,0. 
Acid azotic, = 

    

  

    
   Metalele alcaline lucreză la cald asupra amoniacului, E 

scot hidrogenul și se substituesc în locul lui, 

2Az H, + RE, = 2AzH,K+H, 
Amoniacul monopotasic. Fig. 104. Arderea gazului , , amoniac în clor. Incăldind amoniacul monopotasic obținem: 

2AzH, K = AH, +AHK, 

Amoniac bipotasie, 

Acesta se discompune mai departe dând azotura de potasiă: 

3AzH K, = AzH, + 2 AzK,, care la roșiu se discompune 
Azotura de 
potasiă. 

în azot și potasiă, 

Amoniacul (în soluțiune) este o bază puternică, el precipită nu-'
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meroşi hidrați metalici, dintre cari pe unii "i redisolvă. El disolvă 

clorura de argint și clorura de. cupru (Cuz CI). 

La temperatură înalte suliul discompune în parte amoniacul: 

4Az H, + 352 = 2Az, -+ 6H,9., care se combină cu excesul de 

amoniac pentru a da sulfhidrat de amoniă Az H,. S H, comparabil cu hidratul 

de amoniă (Az H, OH). 

Acelaș lucru se întâmplă cu carbonul: 

AH, LPOC=HCA+H, 
Acid cianhidric. 

Acest acid se combină cu excesul de amoniac și dă cianura de amoniiă: CAZ 

AzE, ULAz—C=Az) comparabilă cu clorura de amoniă. 

Initrebuinţare z. Soluţiunea = amoniac este întrebuințată ca reactiv în labora- 

târe, iar în industrie ca discivant al carminului și pentru producerea colorilor 

organice. Se mai întrebuinţeză pentru spălarea lânei și a stofelor și cu deose- 

bire pentru producerea frigului în aparatul lui Carzz. Sărurile de amoniac se în- 

trebuințeză în medicină şi ca îngrășăminte în agricultură. 

” Hidroxilamina. 

AzH,. OH = 33 | 

Istoricul. Acest corp a fost preparat de Zossen la 1865 şi isolat de Zob de 

Bruyn la 1891. 
Preparatia. Ea se obține hidrogenând bioxidul de azot. 

Az O, + 3H = 2Az H, OH 

Bioxid de azot Hidroxilamina 

Pentru acest scop se trece un curent de bioxid de azot asupra staniului stropit 

cu acid clorhidric. 

Ea se mai prepară cu succes tratând 120 gr. staniă cu 500 gr. BC (d=1r,12) 

şi punend peste acestea 50 gr. azotat de etil. 

Az 0.0.0 H, + 3 = Co HOH + AzIOH + HO 
*  Alcooi Hidrozilamină 

La formarea ei se desvoltă căldură : 

Az+ H+ O = AH, OH disolvată A- 19,000 calorii. 

Proprietăți fizice și chimice. Hidroxilamina este alcalină. Ea se asemEnă în totul 

cu hidratul de amoniii: 

EN Y ma 

H= Î —0H HA —OH 
—1liZ 

a | E e a 
Hi dratul de amoniă 

E un corp solid, fusibil la ÎL 33%, o 

Prin faptul că atomul de Az în hidroxilamină mai are: două valenţe libere, ea 

se pote combina direct cu acidii pentru a ne da săruri, d.e. 

2 

  

(1) Radicalui (Az H,)i se numesce amigen, iat radicalul (Az EH) se numesce 

înzigen.
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iAz'— on + H-cr = |" cr 
p_liz — OH 

Clorhidratul de hidroxilamină 

Sub acestă formă se cunoscea până în 1891 când Lobry de Bruyn, a isolat'o 
în modul următor: 

Az MI 4 OH, O Na = AzE, OH-+- CH,OH + Na Cl 
Hidroxilamina precipită sărurile de Pb,Fe, Ni, Zn, Al, fără a redisolva hidraţii 

precipitați, după cum face amoniacul. 
Când voim a precipita hidroxilamina din sărurile ei ea se discompune în azot 

amoniac și apă. | 

3Az H, OH = Az HAZ + 3H, O 

Compuşii fosforului cu hidrogenul. 

1 Ph H, = Fosfura de hidrogen gaz6să preparată de Grngembre 
la 1793. 

2) Ph H, — Fostura de hidrogen lichidă preparată de 7y/uard 
la 1845. 

3) Ph, Hz=— Fosfura de hidrogen solidă preparată de Ze Verrizr. 

I. Zosfura de hidrogen gazosă, 

Ph H, = 34 

Ea se produce d'impreună cu fosfura lichidă (inflamabilă la aer) 
în putredirea substanțelor organice, cari conţin fosfor. Amestecul a- 
cestor două gaze, eșind din pămînt (în cimitire, etc.) se ZI 
aprinde de sine, producând licăriri cari se observă 
nGptea, numite /7mâ7 de foc. 

Preparația, Fosfura de hidrogen gazbsă se prepară 
aruncând fosfura de calciii întrun vas deschis cu acid 
clorhidric (fig. 105). 

Ph, Ca, + 6H Cl = 3CaCl, +2PH, 
YFosfura de calcia Ciorura de calciă Fosfura de 

hidrogen 

Ea se pâte culege în aparatul fig. 106. : 
Fosfura de calciii se introduce prin țeva desticlă în va- 

sul cu HCI diluat, după ce mai întâi aerul din vas pis, roi ae parea 
sa scos prin bioxid de carbon. (Dacă nu s'ar face a- — inflamabile, 
cesta, sar întâmpla exploziune). Gazul se culege în epruvetă sub apă: 

De obiceiii fosfura gazâsă de hidrogen se prepară umplând un 
balonaș mic cu hidrat de potasiă, punând o bucată mică de tosfor 
și încăldindu-le împreună. 

In acâstă reacțiune nu se formâză numai fosfura gazosă, ci un a- 
mestec de fosfura gazâsă şi lichidă. 

Din cauza acesta, lăsând să iasă amestecul în aer, el se aprinde, 
formând niște inele albe, cu miros de usturoiă, care se ridică în at- 
mosferă. (Fig. 107). 

> 
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„OK 

Ph, + 3KOH + 3H,0=Pn H, + 3Pu —O0H 
NH 

_ | Hipotfosfit de potasiti. 

Proprielătă fizice şi chimice. Ea este un corp gazos, incolor, cu 
miros de usturoi nu să aprinde spontaneii la aer. Densitatea ei este 

  

Fig. 106. Prepararea fosfurel de Fig. 107. Prepararea fosfuret de hidrogen 

hidrogen gaz6să. care £e aprinde singură 

1,585. Ea e fârte otrăvitâre. In contact cu CI, Br saă cu o picătură 

de acid azotic, se aprinde. 
Ardând în oxigen, se transformă în acid fosforic: 

Ph H, + 20, = Ph O, H; 

Fosfura de hidrogen e o combinație exotermă: 

Ph + H, = Ph H, + 11,600 calorii 

Ph H, ca şi Az H, pâte să se combine direct cu acidii. Ast-fel 

Ogier a obţinut clorura de fosfoniii cristalizată comprimând un a- 

mestec de PH, și H Cl la 20 atmosfere: 

PhH, +A C=PhH,C 
Clorura de fosfoniii 

Acestă clorură se discompune în contact cu apa, dând Ph H, și H CI. 

2. Fosfura de hidrogen behidă. 

Ph H. 
I = PH, = 66 
Ph H, 

„Dacă în aparatul de la (fig. 106) se introduce fosfara de calciă în apă, în loc 

de acid clorhidric, se produce fosfura de hidrogen lichidă în locul celei gazose. 

Ea nu se culege sub apă, ci se conduce prin tubul abductor într'un vas răcit 

ca. la fig. 71. 

2Ph, Ca, + 14H, O = (Ph O, H,), Ca /H 
Hipofosfiţ acid de ealeii. Ph —OH 

+ 5 Ca (0H) + Ph H+ 5 Ha NO 
Posfura de hidrogen lichidă. N 

„Ca 

O 
Ph on 

NH 
Hipofosfit acid de calci
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Proprietăți fizice și chimice. Ea e ur, lichid incolor, care nu se solidifică la — 200 
se aprinde de sine în contact cu aerul transformându-se în acid fosforic. Ames- tecată fiind cu gaze precum CO, PhH,, le comunică proprietatea de a se aprinde 
singure la aer, La-- 300 chiar ferită de lumină, se discompune : 4 

SPh,H, = 6PhIT, + Pnl, 
Fosfura de hidrogen solidă. 

Aceeași discompunere se întâmplă sub influenţa acidului clorhidric. 

3. Fosfura de hidrogen solidă. 

H— Ph = Ph —Ph=Ph—H= PH, = 126. 

Se prepară turnând fosfura lichidă printr'o țevă de sticlă în acid clorhidric. 
Acesta o discompune după reacţiunea de mai sus. 

Pentru ca capătul țevei să nu fie astupat de fosfura solidă ce se formsză, el 
e cufundat în puțin mercur, pus în fundul vasului, 

Fosfura solidă e o pulbere galbenă, care se aprinde la 160% saă când o lovim 
cu ciocanul, 

Incăldită într'o atmosferă de azot la 175%, se discompune în H și Ph roșu, 

Compuşii Arsenicului cu hidrogenul. 

Arseniura de hidrogen gagdsă, 

As H, = 78, 

A fost preparată de Scheele. Ea se obține tratând arsenzura de zinc cu acid clor- 
hidric sai sulfuric: 

As, Zng + 6HCI = 3Zn CI, + zAsH, 
Arseniura de Clorura de Arseniura de 

zinc. zinc. hidrogen. 

Reacţiunea se face în apa- 
ratul fig. 108, care ne-a servit |) 
şi la prepararea hidrogenului. i [2 

In același aparat se pote pre: T 
para, reducând un oxid al ar- 
senului prin hidrogen. 

As, O-+-6H, = 2As11,-+-3H, O 

Proprietăţi fizice și chimice. Ar- 
seniura de hidrogen e un gaz 
forte otrăvitor, cu miros de us- 
turoiii. Ea are densitatea 2.695, 
se licheface la — 400, transfor- 
mându-se într'un lichid limpede 
şi mobil. Clorul o discompune 
cu explozie luându-i hidrogenul: 
4As H, + 6CI, = As, + 12H CI Fie. 108. Prepararea arseniurei de hidrogen. , 

Amestecată cu oxigenul se pâte aprinde și arde cu detonație. După cum oxi- genul este în cantitate mai mare saă mai mică se întemplă următârele reacțiuni : 

4AsH, + 302 = As-+- 6H, 0. 
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dacă oxigenul e în exces: 

2As HI, + 302 = As, 0, + 3H, 0. 
Anhidrida arseni63ă. 

Ea se descompune cu mare ușurință sub influența unei mici explozii, căci 

este un corp endotermic. 

As+- H, = AsH, — 36,700 calorii. 

Arseniura de hidrogen solidă As, H, e un corp de coldre brună, se aprinde la 

aer, iar ja 2000 se descompune în H şi As. 

Compuşii corpurilor din familia III cu CI, Br și | 

Am vădut în descrierea fie-căruia din aceste corpuri, că ele se pot 

combina cu CI, Br şi 1 în două proporţiuni, după cum atomul lor 

este trivalent sai pentavalent. Aceste conbinațiuni se fac în mare 

parte în mod direct și numai puţine în mod indirect. 

Astfel Ph, + 6Cl, APhii Cl, sati 
Ph. 1001, = 4PhY Cl: 

Ca reacțiune în mod indirect avem: 

AzH, CL 301, = AzCI, +4 Cl 
Clorura de azot 

Intre corpurile de acest fel avem mai însemnate: 

Tyiclorura de fosfor Ph Cl, preparată trecând un curent de clor 

uscat întrun balon cu fosfor topit. En e lichidi, fumegă la aer, are 

miros tare şi neplăcut. Densitatea ei este 1,61, fisrbe la 780. Apa o 

discompune dând acidul fosforos. 

Pentaclorura de fosfor Ph Cl. Se obţine trecând un curent de clor 

uscat înteun vas cu triclorură de fosfor. Ea e corp solid, cristalin, de 

colăre galbenă, cu miros tare și iritant. La 109% dă vapori, iar la 

1450 distilă discompunendu-se în Ph Ci, și Cl. Apa o discompune 

dând acid clorhidric și fosforic. 

Ph Cl, + 4%, 0 = PhO,H, + sHCI 
Acid fostorie 

Tyiclorura de azot. Az Cl, este lichidă, uleiosă cu denisitatea 1,63. 

Ea e fârte explozibilă din cauză că este o combinaţie endotermă, 

care la discompunere pierde 38,000 calorii. 

Az + CL = Az CL — 38,000 calorii. 

Combinaţiunile corpurilor din familia III cu O și cu O și H 

Am vădut la pag. 68 că corpurile din familia I se combină cu unul 

trei, cincă, etc., oxidrili pentru a da hidraţi, cari sunt acidi și cati
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prin deshidratare dai nascere la acidi cu mai puţin hidrogen sai la 
oxidi numiţi anhidride. 

Tot în același mod se combină și elementele familiei III, cari ati 
tot o valență nepereche, variabilă de la 1 până Ja 7. 

Dacă luăm unul dintre ele, d. e. azotul, putem prevedea și la acesta 
compușii următori : 

Azi OH =— monohidratul azotului — acidul hipoazotos 
AzEI (OH), =— trihidratul azotului — acidul azotos 775 
AzY (0H), — pentahidratul azotului — acidul azotic 7 

Aceştia ar fi acidii posibili ai azotului. Ei pot să piardă prin des- 
hidratare o parte sati tot hidrogenul lor și să dea ast-fel acidi cu mai 
puțin hidrogen saă chiar oxidi, întocmai ca corpurile din familia |. 

Tabelul următor ne indică toți acești compuși posibili, dintre cari 
se cunosc până acum numai aceia, al căror nume e scris dedesubt. 
In acelaș mod putem deduce și pe ai celor-lalte corpuri din acestă 
familie. 

  

Intăia deschidratare A doua deshidratare A treia deshidratare 

Az OH Az, O — 
Acid hipoazotos Anhidrida hipoazotsă 

= protoxidul de azot 

ITI — 
Az (OH), Azul O OH Azi, 0, 

Acidul azotos 
"Anbhidrida azot6să 
= trioxidul de azot 

AzY (OH), AzY” O (OH), Az"0, OH AY, O, 
Acidul azotic tip Intâia anhidridă a aci- 2 Anhidrida azotică 

dului tip Acidul azotic = pentoxidul de azot 
== Acidul azotie normal 

De la fosfor se cunosc următorii acidi și oxidi: 

Acid Oxidi , 

Ph O OH = acidul fostforos Ph, O, = anhidrida fosforâsă 
Ph O [0H), = » fosforic Ph, O, = > fosforică 
Ph O, OH — »  metafosforic 

Aceiași acidi și oxidi se cunosc la arsen și stibiu; unii dintre ei 
şi la bismut. Deshidratările însă se pot iace și între dou& molecule 
de acidi diferiți ai aceluiași element, 

, AziI=0 
Acid tos = A cid azo 95 z 0 [OH —H, 0O= >O0 = Az O, tetra oxid 

» azotic = Az O, O|HI AzY=—0, de azot. 

Acid hipoazotos = Az O |H] i. 0 = Az=0 Az. O 
» azotos = AzO0|loH] 2 | id de 706 Az = Obioxid de azot, 

Din acestea putem vedea că avem o serie de oxidi ai azotului,
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care se de deosebesc unul de altul printr'un oxigen în plus sai în minus 
Az, O = protoxidul de azot 
Az, Op =— bioxidul de azot 
Az, O, = trioxidul de azot = anhidrida azotâsă 
Az, O, == tetraoxidul de azot 
Az, O; = pentaoxidul de azot =— anhidrida azotică 
Afară de acești oxidi mai există //poazorida = Az O,, în care 

azotul este tetravalent (vedi pag. 11). 
Deshidratarea a două molecule ale aceluiași acid se pote face și 

în modul următor: 

Ph O (OH), Ph O (OH) 
—H,0= 50  Ph,O,H, 

Ph O (OH), Ph O (OH), Acid difosforie sati pirofosforie 

Bi (OH), Bi (OH), 
— BB, O=  >0 = Bi, O; H, 

Bi (OH), Bi (OH) 
Acid dibismutos = 

numit improprii oxid 
de bismut bihidratat. 

Hidraţii bismutului şi câți-va dintre ai stibiului aii caracter mai mult 
bazic de cât acid, din cauza acesta mulți autori aședă bismutul şi chiar 
şi stibiul între metale. 

Acidul hipoazotos. 

Az OH. 

El a fost descoperit de Dizers şi se obține reducând azotaţii sati azotiţii prin 

sodiii (1) și apă. 

Az O. 0 Na-h2 Na+ EH O0=AzO0Naț+2Na0H 
Azotitul de sodiit. Hipoazotitul de sodiii. 

Cu acesta se obține hipoazotitul de argint, care e o pulbere galbenă, amorfă, 

explozibilă prin încăldire la 150%. Acesta, tratat cu H CI, ne dă acidul hipoazotos: 

Az O Ag + HCl = AzOH+ AgCI 
Acid hipoa- Clorura de 

zotos- argint. 

El se descompune cu timpul în protoxid de azot și apă. 

Acidul Azotos. 

Az O. OH = AzO, H = 47 

Acidul azotos n'a fost izolat în stare de puritate, el este stabil numai disol- 

(1) Se ia amalgamul de sodii.
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vat în multă apă și este definit în mod sigur prin sărurile sale, între care o 
mare parte ai fost obținute cristalizate. 

EI se obține disolvând anhidrida azotâsă în apă rece. 
Soluțiunea lui are o culdre albastră caracteristică, 
Prin hidrogenare acidul azotos se transformă în hidroxilamină : 

AzO OH + 2H, = AzH>-0H + H, O. 

Sărurule lui se numesc azotâzi. 
Ele se formeză prin descompunerea necomplectă a azotaților sub influența 

căldurei. . 

2Az O, K = 2Az0,K+0, 
Azotat; de potasiii, Azotit de potasiu, 

Azotitul de potasiă este solubil în acool şi în modul acesta se separă de 
azotat. - 

Unii dintre azotiți se pot prepara în modul următor:. 

Az, O, + Ba 0, = 4200 Ba 

Azotit de bariă, 

Acidul azotos este un oxidant energic faţă de corpurile, cari se oxideză, ușor, 
precum sunt sărurile fer6se și un reducător faţă de acelea, ce pierd ușor Oxi- 
genul, precum cele de mercur și aur; în cazul acesta metalul este pus în 
libertate. , . 

Oxydant: 2S0, Fe”+ 2AzO OH = (S0,)2 2Fe-"(OB)-+Az, O, 
Sulfatul feric bihidratat 

Reducător: Az0 0H-+- Hg CIT, O = AzO, OH-+-2H CI+-Hg. 

Acidul azotic (nitric) 

Az O, OH = AzO,H = 63 

Btoricul. EI a fost descoperit de Geber (Djabar-al-Rufi) în secolul al VIII-lea. In 
secolul Xill-lea 4/perţ ce/ mare și Raymond Lule descriseră preparaţia sa. Numi- 
rile ce i se dedeaă erati: apa filosofică și apa tare, 

Starea naturală. EL se găsesce în mică cantitate în aerul atmos- 
feric, unde e produs prin descărcările electrice. 

Cloiz a dovedit prsența sa în aer trecând un volum mare de aer 
peste carbonatul de potasiii, care în urmă conţinea azotat. Din cauza 
prezenţei lui în aer, apele de plâie conţin mai în tot-d'a-una azotat 
de amoniiă. 

In sudul Americei (Chili, Peru, Bolivia) precum și în Indii, există 
sub forma de azotat de sodiii (salpetru de Chili) saă de potasiti. 
Pămîntul conţine azotat de potasiii, sodiii, magneziit şi calciiă. 

Schlăsing şi Miinz aă dovedit că aceste săruri se produc dilnic 
rin un ferment organizat special, care descompune și oxideză ma- 
eriile organice, amoniacul, etc., în prezenţa bazelor alcaline.
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Preparaţia. Acidul azotic se prepară tratând azotaţii cu un acid 

puternic, d. e. cu acidul sulfuric: 

Az 0, ONa + SO, H, = Az0, OH + SO, H Na 

Reacţiunea se face în apara- 

tul alăturat (fig. 109). In retortă 

se pune amestecul de Az O, ONa 

şi SO, H, iar în balonul răcit 

se condenseză acidul azotic. 

Nu se face sulfat neutru de 

sodiit, căci pentru acesta ar tre- 

bui să se ridice temperatura prea 

sus şi azotatul s'ar discompune 

din acestă cauză în producte 
4 

Fig. 109. Prepararearacidului azotic. nitrose. 

  

  

In Industrie se prepară introducând în retorte mari de tuciii 33oker. Az O, Na 

şi 4z0ker. SO, H, comercial, (fig. 110). Se obţine ast-fel 44oksr. acid azotic 

ordinar, care se condenseză în vasele F, F”, F”, 

  

Fig. 110. Prepararea acidului azotic în industrie. 

Proprietăți fisice. Acidul azotic este un lichid incolor cu densitatea 

1,52 la 150. EI fierbe la 860 și se solidifică la —40”. Acest acid,con- 

ține 14%, apă. 
Cate odată, la maximum de concentrație, el conţine puţină hipoa- 

zotidă, care-l coloreză în galben; în cazul acesta se numesce acd 

azotic fumegător. 
Acidul azotic, diluat cu 3 molecule apă, ne dă amestecul: (1) 

Az O (OH), + urme din Az (OH), 

(1) Numit improprii: acid azotic euadrihidratat, şi care ferbe la 1230.
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EI conţine 40%, apă. 
Proprietăți chimice. Acidul azotic este un acid puternic, însă f6rte 

nestabil. Lumina și căldura la 3000] discompun în hipoazotidă, (care 
1 coloreză în galben), oxigen și apă. 

4Az O, H = 4Az 0, +2H, 0-+0, 

El este un compus exotermic: 

Az+ O, + H = Az 0, H (gaz) + 24,600 calorii 
= Az O, H (disolv.) + 27,100 calorii. 

Acidul azotic este un oxidant puternic. Mai toţi metaloidii, afară 
de CI, Br și Az, sunt oxidați de el şi transformați în acidi sai oxidi. 

S, + 4Az O, H = 2SO0, H, +2Az O 

Hidrogtnul din contra reduce acidul azotic. 
La cald, pune azotul în libertate. 

2Az 0, H+ sH, = Az, + 6H, O 
La rece 'l transformă în amoniac, ceea ce se întâmplă când turnăm 

acid azotic în aparatul de hidrogen. Hidrogenul înceteză a se des- 
volta în afară, din cauză că este întrebuințat la facerea amoniacului. 

Az O, H+ 4H, = AzH, + 3H, 0 

Acţiunea acidului azotic asupra metalelor este fârte variată. 
Acidul concentrat nu este atacat decât de potasiă, sodiu și zinc; 

hidrogenul, ce se desvoltă în acest caz nu e pus în libertate (precum 
se întâmplă cu acidul clorhidric și sulfuric) ci reduce acidul azotic, 
dând vapori nitroși (Az, O, Az, O, Az 0)). 

Dacă acidul este diluat, hidrogenul liber ?] reduce și-l transformă 
în amoniac: 

2 

2Az 0, H-4Zn ==(Az 0,),Zn-+-H,, care lucreză 
asupra acidului și dă: 2Az O, H-+-4H,==Az O,. Az H,-3H, O. 

Aurul și platina nu sunt disolvate de acidul azotic. Ferul introdus 
în acid azotic fumegător nu numai că nu e atacat de el, dar în urmă 
nu-l atacă nici acidul azotic diluat. Atingându-l însă cu oaltă vergea 
de fer el este imediat atacat. 

Cuprul este atacat de acidul azotic, dând azotat de cupru și hipo-- 
azotidă. 

Înhebuințarea. EL distruge materiile organice, decolorându-le și oxidându-le. 
Este forte întrebuințat în chimia organică pentru prepararea substanţelor explo- 
zibile saă colorante. 

Pe o placă lucie de metal, acoperită cu un strat subțire de ceră, desemnăm 
cu un viri ascuţit. Turnând acid azotic de-asupra ei, el atacă metalul numai în 
părțile desvelite prin desemnare. Metalul ast-fel săpat este întrebuințat ca și o. 
piatră litografică și se zice că e «gravat cu apă tare.»
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Apa regală. Metalele rare ca aurul, platina sunt insolubile în acidi; pentru a 
le disolva ne servim de un amestec făcut din o parte acid azotic și 4 părți acid 
clo:hidric, numit așa regală. Acest amestec este un oxidant puternic, disolvă 
metalele şi evaporându-se le lasă ca clorure. 

Puterea de a disolva se atribue clorului și clorurelor nitrâse (Az O, CI, :AzO CI), 
ce se formeză în acest amestec: 

2Az O, B -4 H Cl = CI, FAO, CL+ AzOC+ 3H, 0. 
Clorura de nitril Clorura de nitrosil. 

Protoxidul de azot 

Az, O = 44 

Istoricul, Acest gaz a fost descoperit de Zriestley la 1776, făcând să lucreze bio- 
Xidul de azot asupra pulberei umede de fier. E! a fost studiat de H. Dap. 

Preparaţia. Se obține de obiceiii încăldind azotatul de amoniii în- 
tre 2300 şi 250%, în o mică retortă de sticlă, fig. 111. 

AzO, AzH, = AZ 0 + 2H,0. 
Azotat de amoniă Protoxid de azot 

  

  

Fig. |. Prepararea protoxidului de azot. 

Afară de acesta se mai pâte prepara discompunând bioxidul de 
azot la cald prin SO, + H, 0: 

Az O, + SO, + H, O — Az, O + SO, H, 

Bioxid de azot Acid sulfuric. 

Proprietăți fizice. EL este un gaz incolor, cu miros dulceag, cu den- 
sitatea 1,527. 1 litru cântăresce 187,975. El se licheface la o“sub pre- 
siunea de 30 atmosfere, sai la—880 sub presiunea normală. În stare 
lichidă este mobil, incolor, cu densitatea 0,937, fierbe la — 8799 și 
se solidifică la — 1000 când ] evaporăm brusc. În acest caz tem- 
peratura, sa scade până la — 1400. El e solubil în apă și alcool; 1 
litru de apă disolvă 1 L. 305 de acest gaz la 0%, iar alcoolul de 4 
ori volumul s&ă,
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Dacă inspirăm acest gaz în cantitate mai mare, el produce o ve- selie, asemenea beției, din acestă cauză Daw la numit «gaz z/ariant.> 
Proprietăţi chimice. El se formeză cu 

absorbire de căldură, așa dar e un com- 
pus endotermic, 

    
Az,+ O=Az O — 18,316 calorii 

Căldura 1 descompune în elementele 
sale. Amestecat fiind cu hidrogenul, el 
detună sub influența platinei spongise; 
dând apă şi azot; se produce amoniac 
când hidrogenul e în cantitate mai mare: 

Az, O+4 H,=H, 042 Az H,. 

El întreţine combustiunea ; dacă in- 
troducem întrînsul o luminare cu câte- i u Fig. 112. Luminare, care arde în va puncte aprinse sai o bucată de fos- protoxid de azot. 
for aprins, acestea ard mai bine de cât 
în aerul liber (fig. 112 și 113). Se pâte face următârea experiență: 

Intro epruvetă de sticlă aședată ca la aparatul fig. 72, se târnă 
puţin mercuriă și peste acesta protoxid de azot lichid. Introducând o 
bucăţică de cărbune aprins, acesta se Oxidsză, ardând cu vioiciune, iar 
zmercuriul se solidifică. 

  

Fig. 113, Combustiunea fosforului în Fig. 114. Prepararea bioxidului de azot, 
protoxid de azot. 

Întrebuințarea. Protoxidul de azot, amestecat cu 1 5% oxigen (în volume la 
“o presiune de om.,920 este un anestezic forte puţin primejdios (P. Bert). _ 

La presiunea Ordinară produce o adormire trecetore, din cauza acesta se în- 
trebuinţeză la scoterea, dinților.
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Bioxidul de azot, 

Az, O, = bo 

Istoricul. EL a. fost preparat la 1772 de Zailes. 

Preparaţia. Pentru a. "| prepara tratăm acidul azotic diluat cu Cu, Ag, saă Hg. 

Cuprul lucreză asupra acidului azotic, dând azotat de cupru și hidrogen; acesta 

reduce acidul azotic și dă Aza Oa. 

8 Az 0, H+ 3 Cu = 3(Az Oy), Cut Azi 0 +4H.0, 

Reacţiunea se face în aparatul alăturat (fig. 114); gazul se culege sub apă. 

Proprietăţi fizice. EL e un gaz incolor, cu densitatea 1.039. 1 litru cântăresce 

1 gr., 343. Gustul și mirosul nu se pâte cunâsce, din cauză că se transformă 

imediat în hipoazotidă în contact cu aerul. El se licheface la — 110% sub presi- 

unea de 104 atmosfere (Cailletet). Apa disolvă abia 4/2 (din volumul săi) de 

acest gaz. 
Proprietăți chimice. El e un COMpus exotermic. 

Az, + Oa = Az 0, — 86,800 calorii. 

Din acestă cauză este forte nestabil și se discompune cu explozie sub influ- 

ența unei detonaţiuni. Căldura "1 descompune în oxigen și azot, iar scânteia 

electrică în protoxid, trioxid și hipoazotidă. 

EI se oxideză imediat în contact cu aerul, dând vapori roșii de) hipoazotidă. 

AO, + O, = Az O. 

Aceeași oxidație se produce introducendu-l în acid azotic. 

Az, O, + 4Az 0;H = 34z, O, + 2H, O. 

  

  
    

Fig, 115. Producerea amoniacului prin acțiunea hidrogenului asupra bioxidului de azot. 

Totuși corpurile bine aprinse "1 discompun pentru a'i lua oxigenul și-ard în- 

trînsul, cu mai puţină vioiciune de cât în protoxidul de azot. - 

Sub influența spongiei de platină hidrogenul îl reduce și "| trânsformă în a- 

moniac (fig. 115). Hidrogenul și bioxidul de azot se prepară în câte un vas 
separat, sunt uscate prin piatră ponce în turnuri și trec prin țâva cu spongie 

de platină încăldită. !
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Trioxidul de azot. (Anhidrida azot6să). 

Az, O, = 76 

Acest corp se prepară oxidând bioxidul de azot cu puţin oxigen la—400 sati 
amestecând bioxidul cu hipoazotida (la—400). . 

2Az,0, + O, 2Az, O, 
A O, + A20, 2Az, O, 

Anhidrida azotâsă e un lichid albăstrui, fierbe la 00 și se disolvă în apă rece. 
Ea reduce, oxidându-se, sărurile de: aur, mercur, mangan etc. și pune iodul în 
libertate din iodurile solubile. 

Ea e o combinație endotermă. Az, + O, = Az, 0, — 66,060 cal, 

Tetraoxidul de azot. 

Az, O, = 92 

EI este un corp lichid, incolor, care se solidifică la — 20%, dând 
cristale incolore, fuzibile la—120, La 00 începe a se colora în roșu și 
colGrea devine cu atât mai intensă, cu cât temperatura este mai ri- 
dicată, ast-fel în cât la--260, în momentul fierberei sale, se trans- 
formă în vapori roșii. Din studiul densităței vaporilor la 1500 se 
constată că greutatea moleculară nu mai corespunde la formula Az, O,, 
ci la Az O,. Deci tetraoxidul de azot este stabil numai în stare 
solidă și lichidă sub o%, iar de la acestă temperatură el începe a se 
disocia, ast-fel că la temperatura fierberei (--2609, 34,4%, din mo- 
leculele sale sunt disociate şi transformate în molecule Az O,. Acâstă 
disociare este complectă la 1500. 

O = Az O Oa o = a 
Tetraoxid de azot Hipoazotida 

Preparaţia. Tetraoxidul de azot se obține calcinând azotatul de 
plumb (fig. 116). 

2(Az Os) Pb = 2Az0, + 2Pb O0O-A+o0, 
Azotat de plumb Hipoazotida - Oxid de plumb. 

Corpul se adună întrun vas 
recit în ghiață. 

El e un compus endotermic 
AZ, + O, = Az O, — 49,260 
cal. 

Reacțiunea următâre justifică 
formula de constituţie a tetra- 
oxidului de azot care este pro- 
ductul de deshidratare a două 
molecule : una de acid azotos 
și alta de acid azotic. 

  

Fig. 116. Preparaţia tetraoxidului de azot.
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O=Az 

 Az 

os YO + Hi = 0 Azi Ci +0 Sara + H, O 

Clorura de nitro- Clorura de nitril, 
sil, fierbe la—80. fierbe la + 5, 

Radicalul (Azi O) se numesce zs7rosz], iar (AzY O,)' se numesce 

nitril. 
Zlipoazotida. Az Oa. Dacă tetraoxidul de azot în preparaţia de mai 

sus nu se conduce întrun vas răcit, el se disociază, transformându- 

se în /zpoazotidă. 

Acest corp se produce în mare cantitate, lăsând să trecă în at- 

mosferă bioxidul de azot. 

Az, O, + O, = 2Az O, 

El e un compus endotermic 

Az + O, = Az 0, — 24,630. 

Din datele acestea se pote vedea că e cu mult mai stabil de cât 

tetraoxidul de azot, care cere 49,260 cal. pentru formațiunea lui, 

ceea-ce și explică ușurința cu care se disociază. 

Hipoazotida pste intra în combinaţiuni ca radical compus mono- 

valent. Ast-fe! la temperaturi înalte se combină cu CI şi Br, pentru 

a da corpurile: Az O, Cl și AzO, Br, (Clorura și bromura de nitril). 

Tot ast-fel se combină direct cu SO,: 

2Az O, + S0, =0,s<0420 
Sulfat de nitrosil. 

Hidraţii și oxidii metalelor precum şi apa transformă hipoazotida 

în 2 molecule acide: 

2Az 0, + 2H OR = Az0 OK + Az 0, OK + HO 
Azotit de K Azotat de K. 

Hipoazotida r&cită sub 00 se transformă iarăși în tetraoxid de azot. 

Pentoxidul de azot (Anhidrida azotică) 

Az, O; == 108 

Acest corp a fost preparat la 1849 de Devi//e, trecând clorul uscat 

asupra azotatului de argint la 600, 

4Az O, Ag + 2Cl, = 2Az, Os + 4Ag Cl + 0, 

Weber Va preparat deshidratând acidul azotic fumegător prin an- 

hidrida fosforică la — 150. . 

2Az 0, OH + Ph, Os = Aza Os + 2PhO, . OH 
| Anhidrida azotică Acid metafosforie 

Se mai poate prepara din: 

Az O, CL + Az O, Na == Na C++ Az, O;



117 

EI e solid, fuzibil la 30%, fierbe la 470 și se descompune la 800 
în O și Az O,. Densitatea lui (în stare solidă) este 1,64. Metaloidii 
oxidabili se aprind în contact cu acest corp, luându-i oxigenul, tot 
asemenea potasiul şi sodiul. 

Anhidrida azotică e un compus endotermic: 

Az, + Os =— Az, O, — 45,200 cal 

Acidii și oxidii fosforului. 

Pe lângă acidii fosforului citați mai sus se mai cunosc încă: 

vOH 
Acidul hipofosforos PhIII oH= Ph 0, H, 

H 

ZOH 
O = Ph” —OH 

N 

și acidul hipofosforie O =Ph,0,H, 

Z 
Phiit —OH 

NOH 
Aceasta din urmă resultă din deshidratarea unei molecule de acid fosforos 

și a uneia de acid fosforic, 

Acidul hipofosforos. 

Ph O, H, = 66 

EI a fost preparat de Dulong la 1826, încăldind fosforul cu o bază sai osul: 
fură alcalină: 

Ph, + 3KOH + 3H, O = Ph H, + 3Ph O, KI, 
Acidul scos din acestă sare e un corp solid; el se topesce la + 170, 4. 
Wiirtz a dovedit că el este numai monobazic, Sărurile lui se numesc hipo- 

fosfiți. Din causa monobazicităței sale se crede că el ar avea constituția următâre : 

OH 
O = Zu 

NH 

E! se oxideză cu ușurință reducând sărurile metalelor şi traasformându-se 
în acid fosforic. - 

Prin căldură se descompune în modul urmetor: 

20Ph (OH) H, = Ph O :0H), + Ph H,. 

El e o combinaţie exotermă : 

Ph + 0, + H, = Ph O, H, (cristal.) + 139,930 calorii,  
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Acidul fosforos 

Ph (OH), = 82 

El a fost descoperit de H. Davy și se 

obţine alăturea cu acidul fosforic și hipo- 

fosforic prin oxidarea lentă a fosforului 

în contact cu aerul și apa. Fosforul se 

pune pentru scopul acesta în nisce fevi 

de sticlă puse pe o pâlnie, se acopere cu 

un clopot și se târnă din când în când 

câte puţină apă asupra lui (fig. 117). De 

obicei se prepară descompunând triclo- 

ura de fosfor prin apă: 

Ph CI, -+ 3H, O = Ph (OH) + 3H CI. 

Acest acid e un corp solid, cristalizat, 

Fig. 117. Prepararea acidului se topesce la 70 și e fârte solubil în apă. 

” Sărurile lui se numesc fosfif. Wiirts a 

dovedit că el pâte să dea numai săruri monoacide Şi neutre, aşa dar 

este bibazze 

Ph (OH), OK = fosfit monopotasic — fosfit acid de potasi 

Ph (OH) (OK) fosfit bipotasic — fosfit neutru de potasi 

  

Faptul că al treilea atom de H nu pâte fi înlocuit printr'un metal, 

lace să se credă că formula de constituție ar fi următorea: 

OH 
_O0=Pn OH 

NH 

El se oxideză ușor transformându-se în acid fosforic. 

4Ph (OH, = 3Ph 0, H+ PH; 
Acid fosforie 

Pentru acesta pâte lua oxigenul de la SO,. 

2Ph (OH), + SO, = 2 Ph O (OH), + S. 

Acest acid e o combinaţie exotermă: 

Ph + O, + H, = Ph Os Hs (crist.) -|- 227,680 calorii. 

Acidul fosforic normal (ortofosforic.) 

Ph O (0H),



119 

El se prepară oxidând fosforul cu acidul azotic la cald, 
Preparaţia se face în a- câ 

paratul alăturat (fig. 118) în i 
care se pun: 1 parte fosfor 
(în greutate) pentru 15 părți 
acid azotic. Se produce acid 
fosforic, care rămâne în vas 
și bioxid de azot, care din- 
preună cu o parte din a- 
cidul azotic distilă și se con- 
denseză în vasul R. 

El se mai prepară des- 
compunând prin apă pen- 
taclorura de: fosfor. 

Ph CI, + 4H, O = PnO(0B,+sHCl. 
In industrie se prepară acidul fosforic tratând fosfatul neutru de 

bariu (obţinut cu fosfatul de calci din 6se) cu acid sulfuric. 

(Ph O, Ba, + 350, H, = 3 SO, Ba--2Pn0,H,. 
Proprietăti fizice şi chimice. EL e corp solid, cristalizat în pr isme 

rombice drepte, fuzibile la 390. E fârte solubil în apă, rămânând de 
regulă în stare siruposă. 

La 2150 pierde o moleculă de apă în modul următor: 

  

  

Fig. 118. Prepararea acidului fosforic. 

OH 
o=PL OH O=PLOH 

> ela] = »o + Ho 
ploi O = Ph Ş OH O=P— OH N OH 
NOH Acid difosforie sai pirofosforie. 

  

La 4000 se deshidrateză dând acidul zpe/afosforie : 

OH / OH 
O = PnZ OJA] = o=Pm=o tFH0 

N O H Acid metafosforic, 

El e un compus exotermic: a 

Ph+ O, + H, = Ph O, H, + 202,560 calorii. 
Sărurile lui se numesc fosfaZ ; ele sunt monoacide, Biacide Și 

neulye, d. e. 

OH 7 0H 70 Na 
O = Phn— OH O — Ph — O Na =— Ph — O Na 

NO Na NO Na NO Na 
Fosfat biacid de soditi Fosfat monoacid de sodiii Fosfat neutru de sodii 
= Fosfat monosodie = Posfat bisodie. = Fosfat trisodie.
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Cu metalele bivalente ca Ca, etc., pâte da următorele săruri: 

/ OH 

Fosfat monoacid de calciti, 

/ OH | O 
0 = Ph COH o=mLo> 

O O 70 > Ca 70 > Ca 

O = Ph — OH O = Ph —0O 
N OH No GA 

Fosfat tetraacid de calciu (numit Fosfat neutru de calcit = fosfat 
impropriu biacid). tricalcic, care 80 găsesce în 6se. 

Sărurile neutre solubile ale acestui acid dai cu nitratul de argint 
un precipitat galben de fos/az de argint (Ph O, Ag). 

Acidul metafosforic. 
Ph O, H 

EI se obține calcinând la roșu acidul fosforic normal sai fosfatul monoacid de 
amoniă. 

Ph O, H (AzH,, = PhO, OH+2AzE,+H,0 
Acid metafosforie, 

Se mai pâte obținea disolvând anchidrida fosforică în puţină apă rece. 

Ph, O, + H, O=2PnhO0,H 

EI e un corp incolor, cu aspect sticlos, nectristalizabil, se volatiseză la cald 
fără a perde apa, e forte solubil în apă. 

Cu apa se transformă cu timpul în acid pirofosforic la rece, iar la cald se 
transformă imediat în acid fosforic: 

2Ph O; H+ H, O = Ph, O, H,, sai la cald: 
PhO, H+H,O0O=Ph O,H, 

Acidul metafosforic este zzonobazic, ca și acidul azotic. Sărurile lui se numesce 
metafosfaţi, | 

Metafosfaţii solubili daă cu azotatul de argint și cu clorura de bariă precipi- 
tate albe de metafosfat de argint (Ph O, Ag) și metafosfat de bariu (Ph 0O,), Ba 
și închegă albușul de ou. 

Acidul difosforic (pirofosforic.) 

  

Ph, O, E, 

EI se obține calcinând fosfatul de sodiă din comerț : 

O Na 
O = Ph 70 Na O = Ph <O Na - 

N OȚEI N O Na 
o a| = O+H, 0 ZI Pa 

O Na O Na 

Pirofosfatul neutru de sodiă,



121 

  

Acestă sare este transformată în pirofosfat de 
hidrogenul sulfurat, ne dă acidul liber. 

O 
o=mCo>P 

p/O +2H, S = 2Pb S+- Ph, 0, H, 
O =Ph—o0 > Acid pirofostoric. No Pb 

plumb și acesta discompus prin 

Pirotosfatul de plumb, 

Acidul se obţine cristalisat prin evaporare; el e solubil în apă, se hidrateză ușor cu deosebire la cald, transformându-se în acid fusforic normal. El e un acid tetrabazic. Sărurile lui se numesc Zirofosfaţi. Pirofosfații neutri solubili dai cu Az O, Ag un precipitat alb (Ph, O, Ag.). 

Trioxidul de fosfor. (Anhidrida fosfor6să). 

Ph, O, = 110 

Acest corp se obține oxidând fosforul aprins întrun curent slab de aer uscat, 
EI e solid, alb ca zăpada, cristalizat, forte solubil în apă; arde în oxigen transformându-se în anhidridă fostorică, 
Disolvat în apă dă acidul fosforos. 

Pentoxidul de fosfor, (Anhidrida fosforică.) 

Ph O, = 142 

Acest corp se produce când 
ardem fosforul în aer sai oxi- 
gen. El se prepară făcând să cadă 
bucățele de fosfor prin ţeva T. 
(fig. 119) în vasul c, care se 
află închis într'un vas C, în care 
intră prin D aer uscat. Anhidrida 
formată se condenseză în C și F. 

Ea e un corp exotermic: 
    

le 
Ph,+-0;=Ph,0;-4+-363, 800 cal, 

  

ii ME ==  Anhidrida fosforică e corp so- SE 3 ia, albca zăpada, se topesce la > rOȘu și se volatilizeză la roșu-alb. 
Fa atrage umeddla; din causa 

acesta se întrebuințeză pentru uscarea gazelor. Dacă o aruncăm în 
apă produce un sunet asemenea ferului înroșit și se transformă în 
acid fostoric. 

Ea absârbe diferite cantități de apă'pentru a se transforma în mo- 
dul următor; 

    

Fig. 119. Prepararea anhidridel fosforice. 

 



  

+ H, O=2P 0, H — acid metatosforic 

PI. O (, „0= P20, H, — » pirofosforic 

2 5 [3 = 2P O, H, — » fosforic normal 
sH, O=2P 0, Hp — » » Up 

Acidii şi oxidii arsenicului. 

Acidul arsenios. 

As (OH), 

Este în totul comparabil acidului fosforos, de care se deosibesce numai prin 

faptul că este zriazic, adică dă trei feluri de săruri prin înlocuirea hidrogenului 

săă cu metalele. Sărurile lui se- numesc arseuifi. El înroșesce slab hârtia de tur- 

nesol albastră și nu se pote izola, din cauză că se descompune uşor în ahidridă 

arseni6să și apă. 
Se cunosc şi săruri, cari corespund acidului mefaarsenios As O, H, compara: 

bil cu acidul azotos. 

Acidul Arsenic 

As OH, 

Acest corp se prepară, ca și acidul fosforic, oxidând arsenicul prin acid azo- 

tic, saă oxidând acidul arsenios prin. clor. 

As 0; Hp + HI, 0 +, = As0,H,+2HC 

EI e corp solid, cristalizat în prisme rombice. Incăldit fiind la 140%—1800 el 

pierde o moleculă de apă (din 2 molecule acid) și dă acidul dfiarsenic saă giro- 

arsenic : 

2As 0, HU, =H2O0+As,0,H, 
Acid arsenie Acid piroarsenie 

Incăldindu-l la 200% se transformă în acd metaarsenic : 

As 0, H, = H, O+As0,H. 
Acid metaarsenie 

EI e un acid zridazie întocmai ca acidul fosforic, dă prin urmare 3 feluri de 

săruri, numite arsenzari : 

As 0, H, K As 0, HK, As O, K; 
Arseniat biacid de potasii Arseniat mono-acid de potasiă  Arseniat neutru de potasiii 

saii monopotasic sati bipotasic sati tripotasic 

Toţi arseniații dai cu azotatul de argint un precipitat roșiu cărămidiă de ar- 
> 

seniat de argint AS O, Aga. 0u hidrogenul sulfurat ei daă un precipitat galben 

de sulfură de arsen (orpiment)- 

2As O, H, + sB, S= As, S+ sH,0 +85, 
'Trisulfura de arsen = orpiment. 

Prioxidul de arsen (Anhidrida arseni6să) 

As, O, = 198. 

Acest corp e cunoscut încă din vechime sub numele de arsenic sa arsenic alb; 

la noi este cunoscut de popor sub numele de șorzeiică.



Pentru a prepara anhidrida arseni6să calcinăm în aer sulfoarseniu- 
rile de fer, nichel și cobalt. 

Proprietăţi fizice. Ea e corp solid şi există în trei stări deosebite 
prin proprietățile lor: 

Anhidrida stielâsă, Anhidrida pnrţelan6să (eristalină) 

uctaedrică prismatică, 

Aspectul şi forma cristalină Amoriă şi Cristalizat, octae-  Cristalizat, prisme rom- 
diafană drit sistem cubic bice drepte 

Densitatea . E 3.738 3,699 — 
Solubilitatea în apă. 1/, (în greutate). 1/49 — 

Anhidrida arseni6să, în momentul solidificării sale, se obţine în 
starea sticlâsă, cu timpul ea devine opacă 
începând de la suprafață spre centru, s€& 
me&nă cu porțelanul și vădută la microscop, 
este cristalizată în octaedrii regulaţi (fig. 120). 
Acâstă transformare se face cu pierdere de 
căldură. 

Cristalele octaedrice se mai pot obține 
dacă r&cim brusc vaporii anhidridei sai dacă 
evaporăm sau r&cim acidul arsenios disol- 
vat în apă saă în acid clorhidric. In acest 
ultim caz depunerea cristalelor se face tot 
cu desvoltare de căldură și puţină lumină. 

Anhidrida octaedrică se transformă în cea sticlăsă consumând 
căldură. 

Anhidrida prismatică se obţine trecend vaporii de anhidridă sti- 
cl6să pe o suprafaţă ferbinte sai lăsând o soluţiune concentrată la 
250% în vase închise, la 2000. Cristalele ce se obțin sub 2000 sunt 
octaedrice, iar cele peste 200” prismatice. 

Proprietăți chimice. Fa se disolvă în apă dând acidul arsenios. 
Cărbunele o reduce la cald: 

2As, O, + 3C = As, + 3CO, 

Amestecul se pune în a (fig. 
121) iar arsenicul se subiimă în Ș, 

Hidrogenul născând reduce 
anhidrida arsenidsă tra nsformând Fig. 121. Reducerea anhidridei arsenidse prin carbon. 

arsenicul în arseniură de hidrogen. 

Asa, O, + 6H, = 2 AsH, + 3H, 0 

Anhidrida arseni6să este forte otrăvitâre, 

  

Fig. 120. Cristale de Az, 0, 

  

  

Pentoxidul de arsen. (Anhidrida arsenică). 

As, O, = 230 

Acest corp a fost descoperit de ScHeze. Se obține calcinând la roșu închis 
acidul arsenic uscat.
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E corp solid, alb, se topesce la roșu și la o temperatură mai înaltă se des- 
compune în anhidridă arseni6să și oxigen. 

Carbonul și hidrogenul în stare născendă lucreză asupra €i ca și asupra anhi- 
dridei arsenidse. 

E cu mult mai otrăvitâre de cât anhidrida arseni6să. 

Combinaţiunile arsenicului cu sulful. 

Dintre combinaţiunile elementelor din familia III cu sulful, cele mai 
însemnate și mai bine cunoscute sunt ale arsenicului şi ale stibiului. 

Arsenicul formeză cu sulful mai multe combinaţiuni, între cari 
mai însemnate sunt trei: 

Asa Sa As, $, As, S; 
Bisulfura de arsen Trisulfura de arsen Pentasulfura de arsen. 

= realgarul = orpimentnl 

Realgarul. (As, S,) se găsesce în natură cristalizat în prisme rom- 
bice obiice (Kapnik, Transilvania). La noi se găsesce la Dorna (Suceva). 
Se pte prepara topind 75 părți de arsen cu 32 părţi sulf sati încăl- 
dind un amestec de sulf și anhidridă arseni6să: 

2As, O, -k- 7S — 2As, S, + 350, 

Realgarul aprins arde în contact cu aerul dând anchidridă arseni6să 
şi bioxid de sulf, El e de colâre roşie și se întrebuințeză în pictură. 

Orpimentul (Asa $,) se găsesce în natură cristalizat, de colore gal: 
benă deschisă (la Dorna, Sucâva). Se prepară tratând o soluțiune de 
acid arsenios cu hidrogen sulfurat: 

2As O, H, -- 3H, S = As, Ss, + 6H, O 

Căutarea arsenicului în cazuri de otrăviri. Acidii, oxidii și sărurile arsenului sunt 

     Ep 

Fig. 122. Aparatul lui Marsh.



125 

corpuri fOrte otrăvitâre. In cazuri de otrăvire se dă ca antidot oxid de magneziiă 
puţin hidratat și cu deosebire hidratul feric (Fe, (OH), de curând. preparat. 
Cu acesta se formeză săruri insolubile de arsenic, cari sunt date afară printr'un 
vomitiv, 

Prezenţa arsenicului în cazuri de otrăviri se constată cu aparatul lui arsi 
(fig, 122). Reacţiunea se baseză pe reducerea acidului arsenios prin hidrogen în 
stare născândă, 

Pentru acesta se introduce acidul arsenios prin ț&va de sticlă în aparatul de 
hidrogen a. Arseniura de hidrogen dimpreună cu hidrogenul se usucă în tubul) 
e și trece prin tubul de sticlă z. Infierbântând acest tub (înaintea părței subţiate 
vom vedea că se face la drepta flacărei o pată inelară negrici6să, lucie, care 
se pote muta prin căldură. Ea e făcută de arsenicul produs prin descompunerea 
arseniurei de hidrogen prin căldură. Dacă aprindem hidrogenul la extremitatea 
deschisă, și ținem în flacără o placă rece de porțelan, vom obține aceleași pete, 
produse prin arsenicul, ce resuită din arderea incomplectă a arseniurei de hi- 
drogen. Aceste pete disolvate în acid azotic şi uscate în urmă dai cu azotatul 
de argint un precipitat roșu. 

Acidii şi oxidii stibiului și ai bismutului. 

La stibiă avem cam aceiași compuși ca la arsenic: 
Acidul stibic saă antimonic Sb O, H, corespundător acidului metaarsenic, meta- 

fosforic şi azotic ; acesta dă săruri numite s/ibiaţi saă antimontaţi, Prin deshidra- 
tare dă acidul piroantimonie Sb,0,H,, care dă săruri numite piroantimoniaţ:. Intre 
aceștia piroantimoniatul de potasiti Sb,0,H,K2 se întrebuințeză ca reactiv pen- 
tru caracterizarea sărurilor de sodit. | 

Se cunos și doui oxidi: 
Trzoxidul de stibiă Sb Op M două stări: cristalizat în octaedrii sistemul cubic 

(Senarmontita) și în prisme rombice drepte (vafentinita). 
Fentoxidul de stidii saă anhidrida stibică Sb, Oz, obţinut prin oxidarea stibiului 

cu acid azotic. 
Cu sulful avem : 
Trisulfura de stibii sai stibina Sb, $, de coldre cenușie ca plumbul. 
Pentasulfura de stibiii Sb, 5, de col6re roșie portocalie, se obține precipitând 

clorura de stibiă cu II, $. 
La bismut avem compușii următori: 

Bi0,, Bi,0,, Bi,0, şi Bi.O, (ca și la azot). 

Afară de aceștia avem acidu/ bismutie Bi O, H, care e un acid slab și dă săruri 3 
numite bismutați: bismutatul de potasiă Bi O, K. 

Familia IV.— Corpurile principale din acestă familie sunt: C, Si și Sn. 

Carbonul. 

C — 12 

Starea naturală. Carbonul există în stare nativă ca Ziamanr Și ca 
grafit. El e f6rte r&spânâit în combinaţiuni cu hidrogenul în căzbuază 
fosili şi cu oxigenul în fiozidul de carbon. Se găsesce în cantitate 
fOrte mare în corpurile animalelor și plantelor; ast-fel tesutul lem- 
nos (celuloza), care constitue 960/, din lemnul uscat, conține 44—45%/ 
carbon. 

Proprietăți fizice. Carbonul este un corp polimorf, El se prezintă 
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în două stări cristaline şi în stare amorfă. Avem așa dar, trei va- 

rietăți de carbon, cari sunt următorele : 

1. Diamantul este carbon pur cristalizat în sistemul cubic. For- 

mele principale în cari se găsesce sunt: octaedrii, dodecaedrii rom- 

boidali și scalenoedrii (sistem cubic). Cristalele de diamant ai f6rte 

adese-ori fețele şi muchile lor curbate. Diamantul este de obiceiii in- 

color, mai rar colorat în albastru, galben saii negru. El se găsesce 

în nisipurile aluvionilor în: 
Indii, Borneo, Brasilia, A- 
frica de sud, Siberia și în 
munții Urali. Densitatea lui 
varieză între 3,50 și 3,55. 
E] este forte refringent, răi 
conducător de căldură și 
electricitate şi cel mai dur 
dintre tâte corpurile din 

natură. Fig. 123. Cristale de diamant, 

  

Se deosibesc trei varietăți de diamant : 
aj Giamantul propriii dis, cel mai scump. In termen mijlociă 1 carat (212 mgr.) 

prețuesce între 300 și 400 lei. Greutatea celor mai mari diamante de felul acesta, 

ce s'a lucrat până acum este următârea : 
Regentul Franţei = 28 gr. 8; Marele Mongol = 55 gr, diamantul Rajahului 

de la Matam (Borneo) = 75. gr. 
Tăerea diamantelor. Puterea sclipi- 

„ tere a diamantului, se pote mări prin 
tăerea artificială, care pare a fi fost 
făcută pentru întâia Gră în secolul 
XIV şi studiată mai de aprâpe pe la 
1476 de către Zouzs de Berguem de la 
Bruges (Franţa). Diamantele se lucreză 
în două feluri, după tum bucata în- 
trebuințată este mai lată sai mai sfe- 
roidală. In cazul întâi fundul se face 
lat și fețele noi se fac numai pe o 
parte ir, 1”); acest mod de lucrare se 
numesce: tăere în zozeră. Dacă se fac 

- fețe noi pe amândouă părţile lăsând 
numai o mică faţă la partea superidră 

. (b, b'), avem tăerea în dr/zant. 

a) Bort saă diamant rotund, servesce la tăerea fețelor celui-l'alt. 

C) Cardonado, găsit în bucăţi mai negre, servesce la tăerea sticlei și la facerea, 

perforatorilor, cu cu cari se scobesc tunelurt în rocele cele mai dure. 

  

Fig, 124. Diamunte tăiate. 

2. Grafitul se prezintă sub forma de lame hexagonale, de colsre 

cenușie, cu luciii ca ale oțelului și unsurâse la pipăit. E e bun condu- 

cător de căldură și electricitate și are densitatea 2, 2. Grafitul se pote 

obținea disolvând cărbunele în fer. După recire, disolvând ferul în 

acid clorhidric, ne rămân prisme hexagonale de grafit. El se găsesce 

în terenurile vechi, în șisturi de ardesie sai în filâne, în: Spania, 

Franţa, Anglia și în Siberia la lakutsk. EI servesce la labricarea cre- 

inelor și a creuzetelor. Cu pulberea lui se lustruesc obiectele de fer 

şi de tuciti și tiparurile la galvanoplastie. a
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3. Carbonul amorf. In stare amorfă găsim mai multe feluri de 
carbon : 

a) Carbonul fabricat prin arderea lemnului. Pentru a-l prepara se 
iai ramuri de lemn verde, lungi de 60*»- și se pun împrejurul a patru 
pari lungi bătuţi în păment, cari servesc de coș (fig. 125 și 126). Se 
acoper apoi cu frunde și pământ, lăsând și la partea de jos nisce mici 
deschideri, pentru intrarea aerului. 

    

     
   

    

        Ti ji NU 27/)))]]]     
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Pig. 125 şi 126. Aşegarea şi arderea lemnelor pentru fabricarea cărbuneluf. 

In urmă se aprind şi se lasă să ardă cât-va timp. Combustiunea 
fiind incomplectă, lemnul pierde apa și hidrogenul săi, iar carbonul 
Şi cenușa remân, 

Carbonul de lemn se mai prepară distilând lemnele în vase de fer 
închise (1). 

Carbonul preparat în aceste moduri cu lemne ușâre de plop, cas= 
tan, teii, etc., cam pe la 4000, servesce la fabricarea ierbei de pușcă. 
Cel preparat cu lemne mai grele (stejar, jugastru etc.) se numesce 
mangal şi se întrebuințeză ca combustibil. Cel preparat la 4000 con- 
duce r&ii căldura și electricitatea, iar cel preparat la 1200%—1500% 
e bun conducător de căldură și electricitate, din cauza acâsta se pune 
în puțurile, în care se conduce paratrăsnetul. 

b) Carbonul vegetal se mai obține ardând hârtia, miezul de pâine 
și mai cu seâmă zahărul. Cel obţinut prin calcinarea zahărului în 
creuzete e f6rte dur, sgârie sticla și e un carbon fârte curat. 

Carbonul vegetal are proprietatea fârte însemnată de a absorbi 
gazele, mai cu semă pe cele vătămătâre; ast-fel un volum de car- 
bon de lemn absârbe: 

90 volume gaz amoniac 
55 » hidrogen sullurat 
35 » bioxid de carbon 
9,25 > oxigen 
7,05 » azot 

175 » hidrogen. 
Din acestă causă se întrebuințeză cu succes la filtrarea apei, la 

desinfectarea? latrinelor, etc. 

  

(1) Vedi Chimia organică la acidul acetic: Aparatul pentru obținerea acidului 
pirolignos. : 
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c) Carbonul din fum. Substanțele volatile și avute în carbon .pre- 
cum terebentinele, reşinele, etc. fiind arse incomplect întrun curent 
de aer, produc un fum avut în carbon fin pulverizat. 

In aceste condiții se formeză funinginea în coșurile nostre, In 
industrie substanța volatilă se pune în- 
trun vas pe focul F (fig. 127) iar pul- 
berea de carbon se depune în camera 
A şi pe clopotul B. 

Se pâte trece acest fum prin o serie 
de camere, în care se depune carbonul: 
în cele mai apropiate se opresce carbo- 
nul mai ordinar, iar în cele mai depăr- 
tate carbonul mai fin. 

E] servesce la fabricarea negrelei de 
tipar şi amestecat cu argilă (de 2 saă 
3 ori greutatea sa) la facerea creiânelor 
de desemn. 

Tuşul se prepară în China din carbo- 
nul de fum, obţinut prin arderea unor 
substanţe aromatice. 

d) Cocul (Koaks). La distilația cărbuni- 
lor de pămînt, pentru prepararea gazu- Fig. 127. Prepararea carbonului din fum. 
lui (1) se obține un carbon poros, dur; 
lacitor, cu aspect semi-metalic numit coc. Acesta se mai pâte obți- 
ne ardând incomplect cărbunii de pămînt aprâpe în aceleași con- 
diții ca și carbonul din lemne. 

d) Carbonul din retorte. In acelaș timp cu cocul se adună la par- 
tea superidră a retortelor, în care se face distilația, un carbon dur, 
cu densitatea 2,3—2,7, bun conducător de căldură și electricitate, 
numit carbon 2 7eforte. El provine din descompunerea combina- 
țiunilor de carbon şi hidrogen, ce se desvoltă din cărbuni de pămînt 
la temperatură înaltă ; se întrebuințeză la facerea elementelor Bunsen 
și la lămpile electrice. 

f) Carbonul din 6se saă carbon animal. Oasele animalelor fiind 
făcute din 60%, substanțe organice, pot să dea carbon prin arderea 
necomplectă. Acest carbon conţine 88—90%j, fosfat de calciii, de 
care se pâte separa tratându-l cu acid clorhidric, care disolvă fosfatul; 

Carbonul animal are proprietatea de a decolora substanțele orga- 
nice, Ast-fel, dacă amestecăm vinul roșu cu acest carbon într'o sticlă 
și îl filtrăm după cât-va timp, el va trece necolorat. 

Din cauza acestei proprietăți el servesce la decolorarea zaharului, 
siropurilor, etc. Cu el se fac şi filtre pentru purificarea apei. 
X Carbonul pur. Varietăţile descrise până acum nu pot fi conside- 
rate ca carbon pur, din cauză că tâte, chiar și diamantul, lasă cenușe 
prin ardere. 

  
(1) Vedi chimia organică : Gazul de iluminat,
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Intre varietățile naturale mai pur este diamantul. El conține urme 
de substanțe străine, pe când grafitul are 1—2%/, din aceste corpuri, 

Dintre varietățile artificiale mai curat e .carbonul făcut din zahăr, 
care dă urme de cenușe și mai impur cocul cu 4—5%, cenușe. 

O proprietate generală a tuturor acestor varietăți este de a nu se 
topi de cât la temperaturile cele mai înalte obținute până acum. 
Desprez, servindu-se de un curent electric, produs de 500 elemente 
Bunsen a topit și a volatilizat carbonul și a obținut ast-fel octaedre 
microscopice negre (diamant). 

Singurul disolvant al carbonului este ferul topit, care prin răcire 
îl depune sub forma de lame hexagonale (grafit). 

Cărbuni fosili. Afară de varietățile descrise mai sus se mai găsesc în natură 
corpuri fârte avute în carbon, cari sunt considerate ca productele carbonizărei 
trunchiurilor de arbori înlăuntrul pămîntului în decursul timpului. Intre aces- 
tea avem: 

Antracitul, care e dur, compact, cu aspect semi-metalic, cu densitatea 2 Şi con- 
ține 96—98%, carbon. El se găsesce la noi în Gorj. Se întrebuințeză ca com- 
bustibil în cuptâre cu curent bun. 

Cărbunele de pămînt este negru, cu luciii semi-metalic, cu densitate între 1,16 
şi 1,00 şi conține 60—go %/, carbon. 

Lignilul, de colsre cenușie sati negră, conține 48—56 %, carbon. El se ex- 
ploateză la noi la Şotînga (Dâmbovita), Filipesci (Prahova) şi mai există în Me- 
hedinți (Bahna), Buzăă (Săseni), Bacăă (Comănesci și Căiuț), Neamţu (Agapia, 
Galu și Largu), Suceva (Baia Bogdănesci, Rotopănesci, Sasca și Șoldănesci). 

Turba, care conține 60 0%, carbon. Există și la noi pe țărmurile Dunărei și 
în Basarabia. 

Picura, care conţine între 8o şi 84 %, carbon. (Vedi chimia organică «Pe- 
troleul».) 

Proprietăți chămice. Tote varietățile de carbon, arse în oxigen sai 
în aer, dati oxid sati bioxid de carbon, după can- 
titatea de oxigen cu care se combină: 

C, + O, — 2CO 

. Ozid de carbon 

C + 20, = 2C0, 
Bioxid de carbon 

Aceste combinaţiuni se fac cu desvoltare de căl- 
dură și lumină. Cantitatea de căldură ce se desvoltă, 
este aceeași pentru tâte varietățile de carbon: apro- 
ximativ 96,900 calorii. 

  

Fig. 128. ină 0 si AxăeziE eds nului Sulful se combină cu carbonul la 1000 şi dă 
în oxigen, sulfura de carbon: 

CĂ S, = CS, — 12,600 cal. 
Sultura de carbon. 

În prezența bazelor alcaline carbonul se combină cu azotul: 

GAZ, + 2KO0H = 2CAK-+CO+H,o0. 
Cianura de potasii, Oxid de carbon, 

. 9 

| 
| 

| 
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130 

Cu hidrogenul se combină direct sub influența descărcărilor elec- 

trice : 
C, + Ha — CH, (vedi în chimia _ ab 

Acetilena, organică). | E) . 

Carbonul înroșit discompune 
apa, se combină cu oxigenul și 

dă oxid de carbon şi hidrogen 

C-- HO = CO + H.. 
Acâsta se pâte dovedi virînd 

un cărbune înroșit sub un clo- 
pot umplut cu apă (fig. 128). 

Dacă carbonul este încăldit 
la roșu închis, se produce bio- — 
xid de carbon (fig. 129) și hi: 
drogen. Bioxidul de carbon s 
pâte reţinea de potasa disolvată 
în apa din cilindrul f, iar hidro- 

genul se adună în f. Fig. 128. Discompunerea apel prin carbon roșu. 

          

   

   

  

   
   

    

Carbonul reduce oxidii metalici la cald, producând oxid de carbon, 

_dacă oxidul e grei de redus și bioxid de carbon în cazul contrar. 

Zn O+ C= Zn + CO 
= Cu + CO, 

— 

2 2Cu 0 + C 

  

Fig. 129. Discompunerea apei prin carbon înroşiţ, 

EI se combină direct la cald cu ferul, manganul etc., pentru a forma 

combinaţiuni numite carare. 

Zntrebuinţarea. Din cauza puterei sale reducătore, carbonul e forte întrebuințat 

pentru prepararea fosforului, arsenicului, potasiului, zincului, ferului etc, Se mai 

întrebuințeză și ca desinfectant în medicină.
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Siliciul 

Si — 28 
dstoricul, El a fost izolat pentru antâia Gră de Berzeliu și cristalizat de Se Claire Deville la 1854, 

acest corp. 

s la 1808 în stare amorfă 
care deodată cu 7Ps47er, a studiat 

Starea naturală. Există în combinațiuni mai cu semă ca oxid Si O, în cuarţ, nisip, etc. şi în numerose săruri (silicați). Ele de mare în- semnătate în mineralogie și geologie; este tot atât de însemnat în regnul mineral ca și carbonul în regnul animal și vegetal. Preparaţia. Siliciul are trei stări alotropice, în care se prepară în modul următor : 
Siliciul amorf se prepară calcinând fluorura dublă de siliciii Şi po- tasiă, cu potasiă : 

Si FI, 2K FI + 2K, = 6K FI + Si 
Florura de potasiă se disolvă în apă și se separă ast-fel siliciul, Deville a arătat că putem să-l preparăm trecând vaporii de clorură de silicii asupra sodiului încăldit. 

Si CI, + 2Na, = 4Na CI + Si 
b) Si/zciul grafitord se prepară topind într'un creuzet la 10000 alu- minii cu flourura dublă de silicită Și potasiii: 

3(Si Fl, 2K FI) + 2A!, — 2A!, FI, + 6KFI + 3Si 
Cc) Sz/zciul octaedric (adamantin) se obține calcinând la roșu 3 părți fluorură dublă de siliciti și potasiă, 4 părți grăunțe de zinc și o parte de sodii. Se formeză fiorura dublă de potasii și sodiă, iar siliciul cristalizeză în zinc. Disolvând zincul cu acid clorhidric obţi- nem siliciul curat. 
Proprietăți fizice. Siliciul amorf e o pulbere brună, infuzibilă şi insolubilă în toți disolvanții cunoscuți, conduce r&ii căldura și elec- tricitatea. Incăldit cu clorura de sodiii se transformă în siliciă grafi- toid și la o temperatură mai înaltă se topesce dând globule crista- lizate (octaedrii). Transformarea siliciului amorf în cei octaedric se face cu pierdere de 8,000 calorii. 
Siliciul grafitoid cristalizeză în lame hexagonale, are aspectul gra- fitului şi conduce bine căldură şi electricitatea. 
Siliciul cristalizat în octaedrii (sistem cubic), are densitatea 2,40, se topesce la 12000 și semănă cu plumbul. 
Proprietăţi chimice. Siliciul amorf la temperatura ridicată întrun curent de oxigen se transformă în bioxid de siliciti, desvoltând 219,000 calorii. Acidul fluorhidric, clorhidric și clorul îl atacă cu ușurință. Si- liciul grafitoid nu e atacat de cât de un amestec de acid fluorhidric şi azotic, Frzzdel și Ladenburg aă obţinut cu siliciul numeroşi deri- vați identici cu ai carbonului. - 
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Staniul (Cositorul). 

Sn = 118. 

Istoricul. Staniul era cunoscut încă din vechime. Cu începerea secolului al pa- 

trulea i-se dădu numele ce '] pârtă astădi /sfaznum.) 

Starea naturală. EL se găsesce mai cu semă sub forma de bioxid 

Sn O, (Casiterita) în Anglia (insulele Casiteride) și în Saxonia, India, 

Malacca. 
Preparatia. Pentru a-l prepara se calcineză bioxidul de staniit a- 

mestecat cu cărbune: 

Sn O, + C = CO, + Sn. 

Metalul se topesce și curge la partea inferidră. 

Proprietăți fizice. Staniul este un corp alb ca argintul, se topesce 

la 2280, El se pâte topi și într'o hârtie pusă pe o placă de metal. 

Prin r&cire cristalizeză în cristale mici, cu densitatea 7,29. El este 

maleabil şi ductil; s'aă făcut din el foi cu'o grosime de 0", 00027. 

Dacă ”] frecăm cu mâna dă un miros particular. Indoit fiind, produce 

niște pârâituri din cauză că cristalele mici, din care este format, se 

feecă unele de altele. 
Proprietăți chimice. EL nu se oxideză în contact cu aerul de cât 

la 2000, La temperaturi mai înalte să oxideză repede, transformân- 

du-se în Sn O, și desvoltă lumină și căldură. 
La roşu discompune apa dând Sn O, și H. 

2H, O + Sn = Sn 0, + 2H, 

El se combină direct cu mulți metaloidi. Cu acidul clorhidric dă 

piclorura de staniă (clorura stan6să) Sn CI,, iar cu clorul dă tetra- 

clorura (clorura stanică) Sn Cl. Acidul azotic "| transformă în bio- 

xid de stanii și azotat de amoniii: 

" 8Az0, H-+ sSn = sSn O, + 2Az0, (AzH,) + 4420, 

Soluţiunile alcaline disolvă staniul dând stanați solubili. 

Stanat de potasiă 

Intrebuințarea. EL întră în compoziția bronzurilor, Ast-fel monetele de aramă 
sunt făcute din 95 părți cupru, 4 p. staniă și 1 p. zinc. Cu staniă se spoesc 
vasele de bucătărie din causă că el nu e ușor atacat de acidi. Tinicheaua se 
face luând table de fer, spălate bine cu acidi și acoperindu-le cu un strat de staniii.
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Combinaţiile corpurilor din familia IV (C, Si, Sn) cu 
hidrogenul și cu elementele halogene. 

Carbonul se combină cu hidrogenul pentru a da compuși gazoși, 
lichidi și solidi numiți carbure de hidrogen saă hidrocarbure. Acestea 
fiind fârte numerâse şi variate, formeză dimpreună cu derivații lor 
chiinia carbonuhii (numită și chimia organică). 

De asemenea, compușii carbonului cu halogenii intră tot în chimia 
organică, d, e. CH, CC, CHC, 

Tetrahidrura de carbon TPetraclorura de carbon Metan triclorat == eloroform = metan 

Silicinl formeză compuși cu hidrogenul și cu halogenii în tocmai 
ca şi carbonul, d. e. 

Si H, Si Cl, Si H Cl, 
Tetrahidrura de siliciă. Tetraclorura de silicii. Cloroform silicie. 

La staniii nu se cunosc compușii cu hidrogenul, dar formeză com- puși cu clorul, comparabili cu ai celor-l'alte. 
Ast-fel avem: zetraclorura de staniit SniYCl, Și bzclorura de staniiă 

SniiCl,. 
Biclorura este corp solid, cristalizat în octaedrii oblici cu baza rom- 

bică, 
Ea se prepară disolvând staniul în acid clorhidric: 

2H CL4+ Sn = Sn C.+H, 

Tetraclorura este corp lichid, fumegător, cu densitatea 2,28. Ea 
ferbe la 1200 și se numesce licârea fumegătore a lui /ibavius. 

Pentru a o prepara trecem clor uscat asupra staniului topit. 
Acest corp se hidrateză cu mare ușurință, transformându-se în 

acid stanic. Aruncând câte-va picături de apă întrun vas cu tetra- 
clorura de staniă, se produce o sfârâitură întocmai ca în casul când 
am pune un fer înroșit. Dacă turnăm câte-va picături dintr'un ame- 
stec de biclorură și tetraclorură de stanii într'o sare de aur, obținem 
o pulbere de colâre violetă, numită fulbevea lui Cassii, care se în- 
trebuințeză pentru a auri porțelanul. 

Combinaţiunile corpurilor din familia IV 
cu O șicu OşiH 

Corpurile din acestă familie, avend o valență pereche, pot să se combine cu 2, 4 sai mai mulţi oxidrili întocmai ca și cele din fa- 
milia a ll-a. 
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£* Hidraţii acestor corpuri sunt acidi. Ei pot să piardă hidrogenul lor 
în parte sati în total pentru a da nascere la acidi mai puţin avuţi 
în H sat la oxidi. 

Ast-fel pentru carbon vom avea: 

Intâia deshidratare „A deua deshidratare 

CI (OH), CL O — 
Ozid de carbon 

CL (OH), CO (OH), CO, 
Thetrahidratul de carbon Acidul carbonio Bioxidul de carbon 

== Acidul orto-carbonie = anhidrida carbonick 

Dintre aceștia se cunosc numai cei numiți. 
Deshidratarea se pâte face şi între două molecule ale unui acid 

Gre-care: 

  

_ OH _ oH 
O =—cC of _ = 

[On o=c < Sasa O=c Co 
OH OH 

2 mol. acid carbonic Acidul dicarbonie = sesquicarbonic. 

La silicii se cunosc următorii compuși : 

Si (OH,  Si0(0H9,  Si0, 
Acidul ortosilicie Acidul silicie Bioxid de siliciu. 

Se mai cunosc și următorii acidi superiori: 

ZO So O OS SE 
oi So Sa SS 

—0H 55 

So 
—0H 

Si, O (OH), Sis O, (OH), Si, O, (0H), Si, O, (OH) 
A șeptea anhidridă Acidul disilicie A doua anhidridă A treia anhidridă 

a ac. pentasilicie a ac. trisilicic a ac, trisilicie 

Acești acidi rezultă din deshidratarea a două, trei, patru și mai multe mele- 
cule de acid silicic, Ei se numesc akig? zolisiliciră.
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La staniă avem următorii acidi și oxii: 

Sn O 
Oxidul de staniă 

Sn 0, 
Bioxidul de staniă 

== Anbhidrida stanică 

Sn O [0B), 
Acidul stanic 

Sn, O, (OH), 
Acidul pentastanie 
numit și metastanie 

Hidraţii staniului, ca Şi ai bismutului 
tăți bazice, 

$ —0H 
n 

| 7 | 
5
 

/ o o S | 
O v 

SZ OI 

Constituţia acidului 
pentastanie 

din familia precedentă, ai și proprie- 

Compușii carbonului. 

Acidul Orto-carbonic 

C (0H), 

Acest corp na se cunâsce în stare liberă din cauză că se descompune fârte ușor în bioxid de carbon (CO,) și apă. 
Lfmann a preparat sărurile sale organice (eterii) și a dovedit'că e ze/razazie. Ast-fel avem ovfo-carbonatul de metil : 

CH, (metan) pierdând un atom de H, 
metil, 

— CH, 

— 0 — CH, 

— CH, 

dă radicalul monovalent (CH, numit 

Acidul carbonic. 

CO (ORB), == CO, H,. 

El se prepară disolvând bioxidul de carbon în apă, cu deosebire 
sub presiune. Voind a-l izola, se discompune în CO, și H,O 
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Solufiunea sa ap6să înroșesce puțin hârtia de turnesol și are gust 

acru. Dacă uscăm hârtia, ea pierde coldrea roșie, din cauză că aci- 

dul se discompune în CO, (gazos) și H2O, care se evaporeză. 

El este un acid fibazic, dă, prin urmare, două feluri de săruri: 

mohoacide şi neutre. 

CO, HK CO, Ke | CO, Ca 

Carbonat acid de potasitt Carbonat neutru de potasiii Carbonat de calciă. 

=carbonat monopotasie = carbonat bipotasie 

Aceste săruri sunt fârte respândite în natură. 

Cu metalele bivalente pâte da și săruri acide în modul următor: 

o=c< Hp ca<OH=0=c20> Cat HO 
Carbonat neutru de calcii. 

__ OH 

+ Ca < = O 

— Ă _ O: 

OH O0O=— C< OH 

Acidul carbonic Hidrat de calci. Carbonat biacid de calcii. 

2 molecule == bicarbonat de calciă, 

Acidul carbonic pâte da și săruri bazice cu metalele bivalente prin 

faptul că mai pote rămâne neînlocuit hidrogen din oxidrilul bazic. 

O=c< OH Cu < O =0c< out 2, O 
Carbonatul bibazic de cupru = malachita. 

Oxidul de carbon. 

CO =— 28. 

Istoricul. Acest corp a fost descoperit de Prizstley la 1799. 

Compoziţia sa a fost stabilită de Cruzbshank /a 1502. Proprietăţile sale aă fost 

mai bine studiate de Clement și Desormes. 

Preparaţia. E se prepară ardând carbonul într'o cantitate mică de O: 

Ca —+ O, =— 2CO 

sati reducând prin C bioxidul de carbon și unii oxidi metalici, la roșu: 

CO, + C = 2CO 
Zn O+ C— CO + Zn. 

Se mai pâte face acestă reducere a bioxidului de carbon saii a car- 

ponaţilor, încăldindu-i cu pulbere de zinc. 

CO, -Zn =7Zn0+Co - 
- CO;Ca -- Zn = Ca O + Zn 0O+ CO.
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In laborator se prepară deshidratând acidul oxalic prin acid sulfuric: 

O=—C—0H  [O=C=0[R 
= | 

od — or [o=T]-Ba 
Reacţiunea se face în vasul (fig. 130), CO, este reținut în “vasele 

  

  

  = CO, + CO+H,o0. 
  

  

  

  

Fig. 130. Prepararea oxidului de carbon. 

B şi C, în care se pune hidrat de calciii (Ca (OH),) sai de potasii 
(KOH), iar CO trece și pote fi cules în cilindrul D. 

Oxidul de carbon pur se prepară discompunând feroczanura de 
Zotasiii prin acid sulfuric |vedi cianurile metalice în chimia organică), 

Proprietăţi fizice. El e un gaz fără colbre, fără gust Și fără miros, 
Densitatea lui este 0,968 (ca a azotului), este prin urmare de 14 ori 
mai grei de cât hidrogenul. 1 Litru de acest gaz cântăresce 1 gr. 250. 
Caslletet, comprimându-l în aparatul s&i la 30 atmosfere la — 290%, 
la lichefăcut prin detentă. E 

Proprietăţi chimice. El e cop gazos neutru, (adică nu e nici acid 
nici bază) și se formâză cu desvoltare de căldură: 

„CA O = CO + 28,500 cal. 

Căldura "1 discompune în C și O [la temperaturi înalte). 
Acidul cromic "1 oxideză la temperatura ordinară transformându-l 

în CO,. 
EI arde cu flacără albăstruie în contact cu aerul, dând CO,. 

CO + O — CO, + 68,370 cal. 

Amestecul de CO şi O, sait aer, explodeză când producem o scân- 
teie electrică într'însul sai '] apropiem de un corp aprins, 
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La sâre se combină cu Cl pentru a da c/orura de carbonil: 

CO + CI, = CO Cl, + 4,300 cal. 
Clorura de carbonil = Oxiclorura de carbon 

Clorura de carbonil se mai numesce și gaz fosgen. Ea a fost pre- 
parată de Davy. Este lichidă, fierbe la 80, așa dar la temperatura 
ordinară e gazsă. 

Pe cale indirectă se mai obține și s4/fura de carbonil COS, nu- 
mită și ozisul/fura de carbon, care e un corp garos. 

Oxidul de carbon e fârte otrăvitor. Respirat fiind împreună cu aerul, în can- 
titate de 2 %, pâte să omore imediat pasările, iar 3%, animalele mari. El se 
combină cu hemsglobina din sânge, dând compuși stabili, cari nu se pot descom- 
pune de cât forte grei prin oxigen. Din causa acesta el produce morte prin 
lipsa de oxidaţiune (asfixie). — Este așa dar primejdios a respira productele de 
combustiune ale carbonului, ceea ce se întâmplă dacă se pune capacul la sobe 
înainte de a se stinge jeratecul în vatră saă dacă încăldim o cameră cu jeratec, 
ori stăm într'o cameră în care se calcă rufele cu ferul umplut cu cărbuni. 

Bioxidul de carbon. 

CO, = 44 
Istoricul. El a fost descoperit de Pan FHe/mont la 1648, care la numit gas si/- 

vestru. Black şi Priesteley aă studiat proprietăţile principale ale lui, iar Zavozszer 
la 1776, ardend diamant în oxigen, obţinu acest corp și arată composițiunea 

lui. La 1840 Dumas şi Stas îi făcură analisa exactă. 

Starea naturală. Bioxidul de carbon este fârte răspândit în na- 
tură. Ast-fel se găsesce în atmosferă, în apă și în pământ. Presența 
lui se datoresce vulcanilor, respirațiunei animalelor, fermentațţiilor: și 
combustiunilor. Cantitatea ce o găsim în atmosferă variază în ra- 
port invers cu înălțimea. 

Ast-fel la 

Clermont-Ferrand (înălțime = 395 m.). . 31,5 vol. CO, în 100.000 vol. aer. 
Piscul Puy-de-Dâme « = 1466 1). .20,3 « a « « a « 

«a Sancy ... « 1,884 a). .172 a « « « aa 

In oraşe cantitatea este cu mult mai mare, ea pâte să ajungă până la 35 sai 
chiar 40 în 100,000 vol. aer. 

In sălile de teatre, răi ventilate, proporția pâte merge până la 5 sai chiar 
ro la mie; în condiţiile acestea produce durere de cap, greţă și leșinuri. 

Fie-care om produce în 24 ore 1 Kgr. de CO,, ceea-ce ar face 2 miliâne de 
tone pe di, de la toți Gmenii și animalele de pe suprafaţa pămîntului. 

Numai în Europa, ardându-se pe fie-care an 150 milione tone de cărbuni de 

pămînt, se desvoltă 35e miline tone CO,, ceea-ce ar face pentru tot pămîntul 
3000 miline tone CO, pe an. Acestă enormă cantitate este transformată de 
plante în țesut vegetal şi oxigen liber, care se redă atmosferei sub formă de ozon. 

Preparaţia. El se prepară prin descompunerea carbonaților cu aci- 
dul clorhidric sau sulfuric : 

CO, Ca + 2H Cl =— CO, + Ca Cu -+H, 0,
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Aparatul, în care se face acestă preparație este identic cu acela care ne-a servit la prepararea hidrogenului (fig. 131). 

£ 

    
  

      

  

Fig. 130. Prepararea bioxidului ds carbon. Fig. 131. Turnarea bioxidului de 
carbon dintr'un vas în altul. 

Proprietăți fizice. El e un gaz incolor și fără miros. Densitatea 
lui e 1,529 la 00, un litru de acest gaz cântăresce 1,977, este prin 
urmare, de una și jumătate ori mai greii de cât aerul și de 22 ori mai 
grei de cât hidrogenul. Din cauza acesta el pote fi turnat dintrun 
vas în altul întocmai ca un lichid (fig. 131). Un litru de apă la 00 
disolvă 1 L. 797 de CO,. Ast-fel se face apa gazâsă (silnele) di- 
solvând un volum de CO, de ș ori mai mare de cât volumul apei 
la presiunea de 6 atmosfere. 

El a fost lichefăcut de Faraday. 

In aparatul lui Caszzeter se licheface la 00 și 38,5 atmosfere saă la presiunile 
și temperaturile următâre: 

Atmosfere | Temperatură 

1,2 —780 
11 —-409 

38,5 o? 
45 10% 
56 20 

73,6 3099 * 
In industrie se prepară astădi cantități mari de bioxid de carbon lichid în apa- ratul lui Mazzerer şi al lui Caz/eter (modificație specială). 

Bioxidul de carbon lichid este incolor, cu densitatea 0,928, la oc 
coeficientul lui de dilatație este fârte mare; ast-fel dela— 200 până la+ 
30% 'și măresce volumul cu jumătate din cel care Pa avut la început. 
Evaporându-se la presiunea şi temperatura ordinară, temperatura lui 
scade până la—78%, iar în vid până la—970. In casul acesta cl se solidifică transformându-se întrun corp alb ca zăpada. 

Dacă "l amestecăm cu eter și "| evaporăm repede în vid, tempe- 
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ratura lui scade la —1400 și se transformă întrun corp cristalin, ca 
ghiaţa. Bioxidul de carbon solid e răi conducător de căldură și se 
evaporeză fârte încet în aer. De și temperatura lui e torte scădută, 
putem totuși să-l ținem în mână fără pericol, din cauză că fiind fârte 
volatil, e învelit în tot-d'a-una întrun strat de gaz. Dacă însă '1 strîn- 
gem între degete, produce arsături durerâse. El se topesce la—570 
sub presiune de 5 atmosfere și fierbe la 0% sub presiune de 36 at- 

mosfere. 
Proprietăţi chimice. Bioxidul de carbon nu arde și nu întreține 

arderea. Dacă '] turnăm peste o luminare aprinsă, acesta se stinge. 
Corpurile combustibile ca H, Ph, C, Si și Bo "l descompun la 

cald luându-i jumătate din oxigenul săi. 

Ast-fel C A+ CO, — 2C0, 

Bioxidul de carbon se prepară în F (fig. 134), se spală în L, trece 

  

Fig. 133. Stingerea unei Fig 134 Reducerea CO, prin 0. 
lumânări aprinse prin CO, 

prin ț&va TT”, în care se afla carbon încăldit la roșu, se descompune 
şi oxidul de carbon ce rezultă, se culege în E sub apă. 

Potasiul în aceleași condiţii "i ia tot oxigenul şi lasă carbonul liber: 

CO, | 2RK, = 2K, 0O-+C 
Oxid de potaciă. 

Căldura descompune bioxidal de carbon în O şi CO. 
Pioxidul de carbon e un compus exotermic: 

C A+ 0, = CO, + 96,900 cal. 
CO A+ O = CO, + 68,370 » 

Sinteza lui a fost făcută la 1840 de Dumas şi Sas. 

Acesta se face în aparatul (fig. 135). Oxigenul din vasul B este 
alungat printr'un curent de apă și trece în tuburile CD, în cari se 
usucă perfect pe piatra ponce cu acid sulfuric. Din acestea trece în 
ţeva din cuptorul D, în care s'a pus un diamant cântărit. Bioxidul de
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carbon format se reţine în tuburile F pline cu potasă, cari se cân- 
tăresc înainte și după experiență. Greutatea carbonului (diamantului) 
consumat, scădută din greutatea bioxidului de carbon ce sa format, 
ne arată cantitatea de oxigen, ce s'a întrebuințat la facerea bioxi- 
dului de carbon. 

    

  

Fig. 135. Sinteza bioxidului de carbon, 

De dre-ce e posibil ca o parte din carbon să fie transformată nu- 
mai în CO, care nu se reține în F, se trec gazele din D prin teva în- 
roșită E, care conţine Cu O. Acesta transformă urmele de CO în CO,. 

Bioxidul de carbon se hidrateză în contact cu apa, dând acidul 
carbonic CO, H, care este forte nestabil. 

Dacă !] trecem întro soluțiune bazică, el formâză săruri fixe nu- 
mite carbonaţi. 

CO, +- Ca (OH), = CO, Ca+H, 0. 
Acesta se pste dovedi făcând să trecă un curent de CO, sati su- 

flând în acest caz bioxidul de carbon expirat din plămâni printeun 
tub de sticlă într'o soluţiune limpede de hidrat de calci. Se obține 
imediat un precipitat alb de carbonat de calciă. 

Întrebunițarea. E se întrebuințeză, la facerea apei gazse (sifon, apă de Seltz 
artificială), la fabricarea șampaniei, la scâterea varului din zahăr (la fabricarea 
zaharului), la producerea temperaturilor scădute, etc. P6te produce mârtea omului și a animalelor mari când ocupă cel puţin 30%; din volumul aerului. 

Compușii siliciului. 

Acidul ortosilicic. 

Si (OH), 

El se obţine tratând silicatul de potasiă (sticla solubilă) cu acid 
clorhidric : 

Si O, E +4HO=Si0,H, +4ka, 
El e un corp gelatinos, puţin solubil în apă. Dacă "1 uscăm ia aer se deshidrateză şi se transformă în acidul Sz/zze ordinar. 
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El este un acid zefrabazic ca şi acidul ortocarbonic. Intre sărurile 
lui, cari se găsesc în natură avem ca exemplu: Perzdotu/—Si O, Mge. 

Acidul sicilic (ordinar) 

Si O (OB), 

Se obține prin deshidratarea acidului ortosilicic : 

Si (0H), = H, 0+ 8.0 (08), 

Este o pulbere amorfă, se disolvă în hidraţii alcalini mai cu semă la cald, 
dând săruri. 

El e un acid 74azic, ca și acidul carbonic. Sărurile lui se numesc s:icași. 
Acest acid precum și acidii polisilicici cari rezultă din el prin deshidratare, 

există în natură atât în stare liberă cât și în stare de săruri. Ast-fel jaspu/, cal- 
cedontile, opalurile, cari pierd s—150/, apă prin calcinare, sunt acidi de acestă 
natură, pe când silicaţii sunt sărurile lor. 

Bioxidul de siliciu (arhzdrida siicică). 

Si O, 

Este un corp de o mare importanță în mineralogie și geologie. El 
e forte răspândit în natură. Ast-fel tote varietățile de cuarț sunt Si O, 
cristalizat și colorat prin diferiți oxidi 
metalici saă prin materii bituminâse. 

El există cristalizat și amorf. 
In stare cristalizată se găsesce în 

prisme hexagonale cu bazele înlocuite 
prin piramide, cu densitatea 2,64. La 
suflătorul cu oxigen și hidrogen se 
topesce și se pste întinde ca sticla. 4 

Bioxidul de silicii amorf se obține Fig. 136. Oristale de Si 0,. 
prin calcinarea acidului silicic. El e alb, pulverulent, cu densitatea 2, 3. 

Dacă topim bioxidul de siliciii cu carbonat de potasită și sodii 
(1: 4) se desvoltă CO, și se formeză silicat de potasiu şi sodii. A- 
cidul fluorhidric îl atacă producând fluorura de siliciă Si FI,. 

Si O, + 4H FI = Si FI, + 2H,O 

Clorul în prezența carbonului înroșit îl descompune: 

Si O, + O + 201, = CO, + si Cl 
Clorura de siliciă. 

  

Potasiul, sodiul, magneziul și aluminiul, îl descompun, luându-i oxi- 
genul și lăsând liber siliciul..



143 

Acidul hidrofiuosilicie. Si FI, H,, a fost descoperit de Scheele, 
Se prepară încăldind întrun vas de sticlă Ca .FI,, Si O, şi S0, H,: 

3Ca FI, + Si 0, + 3S0, H, = 3S0, Ca + Si FI, E, + 2zH, 0. 

Acest acid e solubil în apă și dă săruri numite fuosilicaţi. 

Compuşii cu sulful. Sulfuira de carbon == CS,. Ea a fost desco- 
]  perită de Lampadtus la 1796. Se pre- 

„pară introducând prin T bucăți de sulf 
peste carbonul înroșit în retorta C (fig.137). 
Sulfura de carbon, ce se formeză, se con- 
denseză în vasul R. 

Ea e corp lichid, volatil, cu miros urtt 
de varză stricată, cu densitatea 1,293. 
Ea fierbe la 450 şi nu sa putut solidi- 
fica până acuma. Fiind evaporată repede, 
temperatura ei scade până la — 600, 

Ea se formeză cu absorbire de căldură, este 
prin urmare, un compus endotermic: 

Fig. 137. Prepararea sulfurei de carbon. 

  

C (diamant) + $, = CS, — g,2o0o calorii 
C (amori) + S, = CS, — 6,200  » 

Lichide. 

Sulfura de carbon fiind aprinsă arde cu o flacără albastră: 

CS, + 30, = 2S0, + CO. 

Amestecul de sulfură de carbon şi oxigen, sat aer, face explozie 
în contact cu un corp aprins. 

Sulfura de carbon este anhidrida acidului sulfocarbonie, CS, H, 
(comparabil cu acidul carbonic) cu cari se pot obținea săruri numite 
sul/ocarbonați, precum: 

s= c < SK 
Sulfocarbonatul de potasiii. 

Familia a V. — Acestă familie coprinde un singur element : bo- 
rul. Ei e unul dintre puținele corpuri cu valența fixă — 3, în tote 
combinațiunile sale. 

Borul. 

Bo = 10,9 

Istoricul. EI a fost descoperit de Gay-Zussac şi Thinard în Franța și Dow în Anglia la 1808, Wapler şi Dewi/le aă obţinut borul cristalizat, Dumas la 1840 a 
arătat apropierea ce există între C, Si și Bo. 
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Starea naturală. Există în natură sub forma de acid boric, borat 
de calciii. și borat de sodiă. 

Preparatia. El se obţine reducând prin potasiii sai sodiii anhidrida 
bonică. Când metalul redus găsesce un disolvant, cristalizeză. El se 
prezintă în două stări: amorf şi cristalizat. 

a) Borul amorf, se obține topind într'un creuzet de platină: 

4Bo: O, «+ 3K, = 6Bo 0, K+ Bo, 
Anhidrida borică Metaborat de potasiă 

Acest procedei al lui Gay-Lussac și Thenard a fost modificat de S-te Claire 
Deville și Wohler, cari ai topit într' un creuset de tuciii 100 gr. Bo, O,, 6o gr. 
sodiă, peste care se pune, ca topitor, 50 gr. clorură de sodii. 

2) Borul cristalizat s'a obținut încăldind 4 — 5 ore, 10 părți anhidridă horică 
cu 8 părți aluminii la 15000, 

79 2Bo, 0; «+ Al, = Boy «+ Bo CO SA 

o 
Bo ZO A 

Borat de aluminii=(Bo Oa) Al! 

Borul rămâne disolvat în aluminii, de care este separat prin acidi, cari di- 
solvă aluminiul. 

Proprietăţi fizice. Borul amorf este o pulbere verdue, care înegresce 
degetele, e r&ii conducător de electricitate, fuzibil numai la tempera- 
turi înalte. Borul cristalizat în sistemul hexagonal este incolor, trans- 
parent, infuzibil la temperatura cuptorelor, se înmsie ca carbonul sub 
acțiunea curentului unei pile puternice. Se pare însă că borul crista- 
lizat e o combinaţiune cu aluminii. 

Proprietăti chimice. Borul amorf arde la aer transformându-se în 
Bo, O,, pe când cel cristalizat arde incomplect chiar la temperaturi 
forte înalte. La temperatură înaltă el descompune apa: 

Bo, + 3H, O = Bo 0, + 3H, 

La o temperatură ceva mai ridicată descompune bioxidul de azot 
și amoniacul pentru a da azotura de bor (Bo Az). 

3Aza O, + 5Bo, == 6Bo Az + 2Bo, O, 

iar cu amoniacul: 

2Az H, + Bo, — 2Bo Az -+ 3H,. 

Clorul și bromul se combină direct cu borul la roşu, dând com- 
pușii: Bo CI, Bo Br,. 

Cu S și cu H, S se comportă ca şicu Oși H, O.



145 

Acidul boric. 

Bo (OH), = 70. 

EI a fost descoperit de Zlomere la 1702, 

Starea naturală. Există ca borat de soditi (borax) întrun mare 
număr de lacuri și isvâre minerale în: Indii, Tibet, Ceyian, apele 
termale de la Wiesbaden, Vichy, Cozla (Piatra), etc. Craterele vulca- 
nilor conţin câte odată cristale de acid boric. Gazele eșite din /4- 
marole și suffioni (Toscana) conțin acid boric. 

Extractiunea. Gazele şi vaporii de apă ce es din suffioni sunt di- 
solvate în apa din basinurile făcute pentru acest scop (lagoni). Apele 
acestea sunt evaporate pe nisce table mari de plumb, cari fiind puţin 
înclinate, conduc apele concentrându-le într'o căldare. In acesta se 
depune acidul boric. 

Proprietăţi fizice. Acidul boric se presintă în foițe albe, side f6se, 
unsurâse la pipăit, cu gust slab acid. Densitatea lui e 1,48. EI se 
disolvă în 25 părți de apă la 140. 

Froprietăţi chimice. Soluţiunile de acid boric dai o coldre roșie- 
tică slabă hârtiei de turnesol, 

Acidul boric disolvat în alcool face ca acesta să ardă cu flacără 
verde. 

La cald acidul boric (prin urmare anhidrida borică) amestecat cu cărbune e 
atacat de clor, suli și azot, 

Bo, 0; 4+- 3C + 301, = 2Bo CI, + 3Co 
Bo, O, + 3C 4 Az, = 2Bo Az + 3CO 

Incăldind acidul boric la 1000, el perde o moleculă de apă şi dă acidul me- 
Zaboric, iar la 1400 dă acidul fetraboric, care se păsesce în natură, ca sare de 
sodiă (Bo, O, Na, = dorax.) La temperatură și mai înaltă dă anhidrida dorică cu 
densitatea 1,83. - 

OH ZO. 
Bo ZOII Bo OH 

NOH Acid meta-borie 
Acid boric. 

Bo=0 
>0O 

Bo—0OH 

>0 | 
Bo—OH Bo=O 
>O >0O 

Bo=0O Bo=0O 

Acid tetraborie Anhidrida borică. 

Acești acidi dati săruri numite Zorazi, melatoraţi și fetraboraţi. 
Întrebuinţări. EL se întrebuinteză pentru fabricarea smalțurilor ; ast-fel cu bo- 

rosilicatul de plumb se acoper obiectele de faianță. 
Fitilurile de la lumînări de stearină sunt muiate întrun amestec de acid bo- 

ric şi acid sulfuric, pentru ca să se îndoiască în afară în momentul arderei și 
:ast-fel să ardă complect, El e un antiseptic puternic; în cantitate de una la 
mie împedecă fermentația laptelui. Din cauza. acestei proprietăți se. întrebuin- 
sțeză în medicină. Ea 

10 

     



Grupul III. (Metale) 

Familia I, a) Li, Na, K, Rb, Cs (metale alcaline) 
b) Ag. 

Metale alcaline. Considerafiuni generale. Caracterele generale ale 
corpurilor din acestă familie sunt rezumate în următorul tabel : 

  ! 7 

Li | Na ee 

  

Greutatea atomică . . . . 7| 23 39 85 | 133 
Densitatea. . . . . . 0,59| 0,971 0,86! 1,52! 1,85. 
Volumul atomic . 119 | 23,7 | 454 | 56,1 [71,7 
Temperatura topirei 180%/95%6 |620,5 |380%5 |2603, 

      

Se numesce zofum atomic raportul între greutatea atomică şi densitate, d. e. 
, a 132 | 215 = 1,9 = volumul atomic al litiului, Si = 71,7 = volumul atomic alb 

5 „85 
cesiului. 

Din acest tabel se vede că în raport cu cresecrea greutăței ato- 
mice cresce densitatea lor și volumul atomic [care rezultă din ra- 
portul dintre aceste dou&). Temperatura topirei descresce cu cresce- 
rea greutăței atomice: ast-fel pe când rubidiul distilă la roșu, litiul 
se volatizeză forte cu grei. 

Aceste corpuri sunt în general monovalente în combinaţiunile lor 
și comparându-le cu corpurile din grup II familia I (FI, CL, Br, Ii 
observăm următârele : 

RE e oa E Aa CI, 

I Br Cl FL H Li Na K Rb Cs 
127 80 35,5 19 1 7 23 39 85 132,7 

  

Cele 4 dintâi sunt electronegative în combinaţiile lor pe când ul:- 
timele 5 sunt electropozitive. 

Primele 4 (halogenii) se pot combina cu cele-talte 5 pentru a da: 
săruri. 

La cele 4 electronegative energia de combinaţiune este cu atât 
mai mică cu cât greutatea atomică e mai mare. 

La metalele alcaline din contra energia cresce cu greutatea atomică, 
Halogenii combinându-se cu oxidrilii (vedi pag 68) dai acidi cu 

atât mai stabili cu cât greutatea lor atomică e mai. mare; ast-fel, 
acidul iodic este mai stabil de cât acidul. cloric.
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Metalele alcaline, combinându-se cu oxideilul dati nascere la baze, cari sunt cu atât mai stabile, mai puternice și mai solubile cu cât greutatea atomică e mai mare ; ast-fel hidratul sodiului este mai ba- zic, mai solubil și mai stabil de cât a] litiului, cel de potasiă se află în acelaș raport de superioritate faţă cu cel de sodiă, etc. 
Acestă tendință către bazicitate a elementelor, cu crescerea greu- tăței atomice, am vădut'o și la corpurile din familia III și IV; ast-fel pe când azotul, fosforul, carbonul. siliciul, etc, cari aă greutăți ato- mice mici daă hidraţi acidi; bismutul, staniul, etc., cari aă greutăți atomice mai mari, dai hidrați.cu caractere bazice destul de evidente. Metalele alcaline descompun apa la temperatura ordinară cu ener- gie cu atât mai mare, cu cât greutatea lor atomică este mai mare. Hidraţii formați în acest mod se numesc: alcahi, de unde și 'numele lor zc7ale alcaline. 
Aceștia sunt forte stabili și nu pot fi discompuși prin căldură. Energia de combinaţie a metalelor alcaline cresce în general cu greutatea atomică. Numai Zz face re-care escepţiuni de la acestă regulă. Acesta se vede din următârele date termo-chimice : 

Li, Cl = 93,800 cal. — Na, Cl = 97,700 » Na, O,H == 102,000 cal, K, Ci = 105,600 » K,0,H =— 103,900 » 

Li, Cl(disolv.) == 102,200 » Li, O, H (disolv.) = 117,400 » Na, Cl >» = gr.şoo » Na,0,H » =— 111,800 » K, Cl » = LOI100 » K,0,H » = 116,400 » 
Tot din aceste date se pâte vedea că fie-care dintre ele descom- 

pune apa, de Gre-ce căldura de formaţiune a hidraților lor e cu mult 
mai mare de cât a apei (68,600 calorii) deci hidraţii lor sunt cu mult 
mai stabili de cât apa, 

Din studiul proprietăților particulare ale acestor corpuri mai re- 
sultă, că litiul și natriul ai mai multe asemănări între dinșii tot așa 
şi potasiul cu rubidiul şi cesiul. Deosebirea între aceste două mici 
grupuri se observă și în sărurile lor; ast-fel carbonaţii de litiă și 
sodii sunt cu mult mai stabili de cât carbonaţii de potasiiă, rubidiu 
și cesiăi, cari sunt de//guesceuți (adecă atrag umedela din aer și se 
disolvă în ea); tot astfel zazzrazi și cloroplafinaţii de litiă și sodii 
sunt forte solubili pe când ai celor-lalte trei sunt fârte grei solubili. 

Sodiul (Natriul) 

Na = 23 

Starea naturali. Sodiul nu se găsesce liber în natură, este însă 
fOrte răspândit sub forma de săruri precum: clorura, azotatul, car- bonatul, sulfatul, etc., de sodiii. 

Preparaţia. El a fost izolat pentru întâta'Gră la 1807 de ZI. Dawy, 

PR
 
a
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electrolizând prin ajutorul unei pile puternice hidratul de sodii (soda 

caustică). 

Na OH = Na, He + O, 

: | Na + 

Experienţa, modificată în urmă de Seebeck, se pote face în mo- 

dul următor: O bucată de sodă, scobită la partea superidră, unde 

se pune puţin mercur e, se așadă pe o placă de platină d, care se 

B 

    E = 

  

Fig. 138. Prepararea sodiului prin electroliză, 

află în contact cu electrodul polului 4+- al unei pile puternice, iar 

în mercuriă se află cufundat electrodul — (fig. 138). Davy și succesorii 

săi Sat servit de pila lui CrusEshanks, făcută din 250 elemente. So: 

diul devenit liber, se disolvă în mercur, formârid un amalgam, și se 

scâte în urmă prin distilarea mercuriului în o atmosferă de H. 

Gay-Lussac şi Thânard prepară sodiul făcend să trecă soda topită 

asupra ferului înroșit: 

4Na OH ++ 3Fe = 2Naz + Fe O, + zH, 

In urmă Curaudeau imagină un procedei, pe care '] perlecționă 

Brunev, care consistă în a topi împreună carbonatul de sodii cu 

cărbune: 

CO,Na, L- C, = 3CO + Nas 
Carbonat de sodii 

Acest procedeii n'a dat rezultate practice bune, decât de la 1854 

încâce, când S-te Claire Deville a arătat că trebue carbonat de cal- 

citi amestecat cu carbonatul de sodiii și cu cărbuni de pământ, pen- 

tru ca să oprescă topirea prea repede a carbonatului de sodiii şi să 
ţină aceste substanțe bine amestecate. ” 

Pentru acesta se iai: 100 părți CO,Na, uscat. 
43 _»  Cărbuni de pămeit. 
Iş »  CO,Ca. 

Amestecul se pune în cilindrul de fier A (fig. 139). Productele vo-



149 

latile es prin T, sunt r&cite în cutia C și pe când oxidul de carbon 
arde la partea superidră în z, pe la partea inferidră curge sodiul în 
vasul de tuciii V, plin cu oleii de petrol. 

Sodiul se prepară acum în cantități mari prin electroliză clorurei 
de sodiă topite (Beketofi, Petersburg) sub influența unui curent pu- 
ternic, 
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Fig. 139. Prepararea sodiului. 

Clorul se întrebuințeză pentru facerea hipocloriţilor pe când sodiul 
pentru obținerea aluminului. 

Proprietăţi fizice şi chimice. Sodiul este corp solid, cu luciul ar- 
gintiii, când e tăiat de curând. El se oxideză cu ușurință la aer, aco- 
perindu-se cu un strat de oxid, de coldre aibă cenușie. El păstreză 
luciul săi dacă "| conservăm în aer perfect uscat sati în vid. La tem- 
peratura ordinară e mâle și maleabil ca cra, iar sub 0% e dur și 
sfărămicios. Densitatea lui este 0,97. El se topesce la 95%6 și distilă 
la roșu. Dacă-l aruncăm în apă el plutesce pe suprafața acesteia, o 
descompune cu violență, transformându-se în hidrat de sodiiă şi des- 
voltând hidrogen. 

2H, O + Na, = 2Na0H-+H, 
Căldura de formaţie este 11,800 calorii. Pus fiind pe o hârtie, care plutesce pe apă, el descompune apa și aprinde hidrogenul liber. 
Sodiul se combină cu CI, br, | și O, desvoltând multă căldură și lumină, 

Na + Cl = 97,700 cal. 
Na + Br= 90,700 » 
Na + Il =— 74,200 » 
Na, 4- O = 110,900 >» 

Sodiul absârbe hidrogenul la 300” dând nascere la compusul
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Na, H,. Acest aliagiă e mole la temperatura ordinară și se diso- 
ciază la 4200. 

Cu mercuriul formeză un aliagiă solid cristalizabil, dacă conţine 
3%], sodiă. 

Întrebuinţări, EL se întrebuințeză ca reductor la prepararea diferitelor corpuri 
precum borul, siliciul, aluminiul, magneziul, etc. El e preferabil potasiului în aceste 

operaţiuni, de 6re-ce e cu mult mai ușor de lucrat cu el, de cât cu potasiul. 

Clorura de sodiii Na Cl. Există fârte r&spândită în natură sub forma 
de stânci în interiorul pământului: sare gemă, sati disolvată în apele 
de mare și în numerâse isvore sărate (salamură). Se cunosc lacuri 
sărate, cari au mai mult de 13%, Na Cl. 

Apa de mare conţine în genere 27 la mie. 
Fxtractiunea. Clorura de sodiii se pâte scâte prin ajutorul minelor 

din stâncile de sare, sait prin metode speciale din apele sărate, fie 
din puțuri, fie din mare. 

a) Minele (ocne) cele mai însemnate sunt: 
Wielicska și Bohnia (în Austria), Stassfurth (Prusia), Vic și Dieuze 

(Alsacia-Lorena), Dax (Franţa), Bex (Sviţera), Cardona (Spania). 
La noi în țeră avem ocnela: Târgul-Ocna (Bacăii), Doftana și Slă- 

nic (Prahova), Ocnele mari (R.-Vâlcea), cari aparțin statului, iar în 
Vrancea (Putna) mai există o mică ocnă exploatată numai de moş- 
nenii din localitate. 

Stânca de sare, adese-ori e descoperită, precum la stânca sărei (Buzăi) și are la 
noi o grosime de peste 400 m. (Doftana) Ea se scâte sub forma de bucăți mari, 
(numite rapi saă fomali). Sarea se tae cu ciocanul, afară de Slănic, unde se 

face acesta şi cu mașini mânate cu aer comprimat. Tote minele aă ascensor cu 
vapori pentru scâterea sărei și personalului; Doftana și Slănicul sunt iluminate 
cu electricitate 

  

Fig. 140. Extragerea sărei din apele sărate. Fig. 141, Extragerea sărei din apele de mare, 

2) Din apele sărate se extrage sarea în modul următor: 
Se ia saă apa din isvârele sărate, sai apa sărată produsă în modul următor : 

Când sarea gemă se găsesce amestecată cu argilă. ast-fel în cât nu se pote scote 
în bucăţi, se viră un tub cilindric de fer (sondă), în care se introduce altul mai 
subțire; prin spațiul inelar, ce rămâne intre ele, se târnă în jos apă curată. Apa 
după ce a disolvat sarea, se scâte prin ţeva centrală. 
„Apa sărată obținută în aceste moduri e concentrată prin evaporație la vânt 

și sore, fiind ridicată într'un sghiab și lăsată să curgă peste o grămadă de crăci
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de arbori, cari se întind pe o lungime de 300—500 m. având o lățime de 5-6 m. şi o înălțime de 15 m. (fig. 140). Totul e pus perpendicular pe direcția vânturi- lor constante din localitate. 
Apa sărată se concentreză Şi se adună în basinul inferior, de unde e luată și concentrată în căldări mari, Când temperatura trece peste 40%, se formeză un depozit numit șfoz, format din sulfat de calciă şi sodiă. Apa sărată ce rEmâne este evaporată și depune clorura de sodiă. c) Extragerea din apa de mare. Sarea din apele de mare se extrage în țerile de la nord (marea Albă, etc.) prin înghețarea apei. Depărtând ghiaţa îndată ce se formeză, rămâne o apă, care concentrată prin căldură depune sarea. In țările calde (Franţa, Italia, Grecia, Bulgaria) apa se concentreză prin vânt Și “căldura solară. Apa din marea M, (fig. 141) este introdusă prin mici șanțuri în nisce rezervorii largi unde depune materiile ținute în suspensiune, De acolo e dusă în basinurile dreptunghiulare C, unde concentrându-se depune carbonat de calciă și stronții amestecat cu sesquioxid de fer. De acolo apa e dusă în puțurile P, de unde prin nisce mașini € dusă în basinurile D. în care depune sulfatul de calci și de amoniii. Ea trece apoi în rezervoriul E și de acolo în puțurile sărate F. Din acestea e din noi ridicată în nisce mici rezervorii G, unde depune clorura de sodiii. Cu ea se fac nisce movile rectangulare [, cari sunt spelate cu apă curată. Acesta e sare Care conține 95% clorura de sodiii, Aceste exploataţiuni se întind de la Hyăres până la Port-Vendres în Medite- rana; în occnul atlantic se fac la Croisic aprâpe de Nantes. 

Proprietăți fizice şi chimice. Clorura de sodiă e corp solid, inco- lor, transparent, cu gust sărat. Ea cristaliseză în cuburi, Adese-ori 
cristalele ei, formându-se la partea superidră a soluțiunei, se cufundă puțin în lichid şi atunci pe cele 4 laturi superidre ale lor se depun alte 4 cuburi. Acestea cufundându-se iarăși, primesc alte cristale pe laturele superidre ale lor, Și așa mai departe. 

Din acestă aședare rezultă nisce forme cu fețe concave numite Zrespzzi (Fig. 142). Densitatea clorurei de sodiă este 2,i5. Cu tâte că cristalele ei sunt anhidre, ele decrepită (ples- nesc) când le aruncăm pe cărbuni roșii, din cauză că conțin o mică cantitate de apă interpusă între moleculele lor. Clorura de sodiă se topesce la 772% și se volatiliseză la roșu alb. 100 gr. apă disolvă 36 gr. Na CI la 15% şi 39 gr. la 100%. Apa fierbe în aceste condiții la 109% şi nu se solidifică, de cât sub o. La —— 12% dă cu apa un hidrat cristalizat: Na CI + 2H, O, care la temperatura ordinară se topesce şi dă cuburi anhidre. Sub influența silicei saă argilei se discompune la roșu, dând acid clorhidric și silicat de sodii, 

  

Fig. 142, O tremie de Na CI. 

2Na Cl + Si0, + HO = SiO, Na, + 2HCI, 
Cu argila se obține un silicat dublu de aluminiti şi sodiu, Din a- cestă cauză clorura de soditi se întrebuințeză la smălțuirea 6lelor. 
Întrebuințarea. Clorura de sodiiă se întrebuințză la fabricarea acidului clorhi- dric, a sulfatutui şi carbonatului de sodiă, la amestecuri r&citâre și ca aliment, Ghiaţa pisată, amestecată bine cu sare fin pulverisată, se răcesce până la — 250,
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Bromura de sodii. Na Br, se prepară saturând cu brom o soluțiune de hidrat 

de sodiu: 

6Na0H + 3Br, = 5NaBr -+ BrO,Na +- 311,0. 
Bromat de sodiă. 

Amestecul de bromură și bromat se calcineză. Bromatul perde oxigenul și se 

transformă în bromură. Acesta cristalizeză în apă la 300 și se obțin ast-fel cri:- 

stale anhidre. Sub + 300, ea dă cu apa hidratul NaBr + 2H, O. 

Ea se topesce la 7080, cristalizeză în sistemul cubic și se întrebuințeză în 

medicină. | 
“ Zodura de sodiii, Na Y, se prepară ca și bromura, cristalizeză din apă în cu- 

buri anhidre mai sus de 50%, iar mai jos de acestă temperatură dă hidratul 

Na1-+ 2H, .O, cristalizat în prisme clinorombice, ca și hidratul bromurei. Ea se 

topesce la 6280 şi e mult mai solubilă în apă, de cât bromura. 

Flipocloritul de sodii. CL O Na, se obţine trecend un curent de clor în hidra- 

tul de sodiii: 

2Na OH + CI, =C1ONa+ Na 0+H,0O 
. 

" Soluţiunea de clorură și hipoclorit de sodiă portă numele de apa Zi Zabar- 

rague şi se întrebuințeză pentru albitul rufelor, 

Ozidii sodiului. Se cunosc următorii 2 oxidi : 
Na, O = oxidul de sodiii, se obține încăldind metalul la aer și 

Na, O, = peroxidul de sodiii, se obține încăldind metalul întrun 

curent de oxigen uscat. S'a mai indicat afară de aceștia și oxidul: 

Na, O numit suboxid de sodiiă. 

Flidratul de sodii, Na OH, numit și sodă sai sodă caustică. El se 

prepară tratând o soluțiune de carbonat de sodiă cu hidratul de calciă 

CO, Na, - Ca (OH), = CO, Ca + 2Na OH. 

Carbonatul de calcit se separă prin filtrare. Soluţiunea de Na OH 

este concentrată, soda e topită, turnată pe o placă de argint, sdro- 

bită și pusă în vase bine închise. 
Proprietăţi. E un corp alb cu structură fibrâsă, cu densitatea 2. 

EI se topesce la roșu închis și se volatiseză la roșu, fără a se des- 

compune. E fârte solubil în apă, arde pielea şi ţesăturile și atrage 

CO, din atmosferă, cu care formeză carbonați. , 

Sulfatul de sodiă, SO, Nas, există în Spania în mine mari, în a- 
pele de mare şi în numerâse isvâre minerale, precum la Bălțătesci, 

(Neamţu). El se pâte prepara tratând clorura de sodiii cu acid sul- 

uric: 

2Na Cl + 80, H, = SO, Na, +2HCl 

Amestecul acesta se pune sai în cilindrii de tuciă, după cum am 
vădut la prepararea acidului clorhidric (vedi pag. 42) sai, din cauză 
că acestia se distrug iute prin acidi, în cuptâre (fig. 143). Ameste-
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cul e pus în A întrun cazan de plumb, acidul clorhidric se duce 
prin C în vasele de disolvare, pe când fumul ce înconjură cuptorul 
F, G, |, H, K, L ese prin coşul M. Când înceteză disolvarea de 
acid clorhidric, substanța este împinsă din A în B, unde este cal- 
cinată. 

Sulfatul de sodii se mai prepară r&cind o soluţiune de clorură 
de sodiii și sulfat de magneziti. 

2Na CI + SO, Mg = SO, Na, + Mg CI, 

Clorura de magneziii fiind fârte solubilă rămâne în apă, iar sulfa- 
tul se depune; ast-fel se prepară la Stassfurth din apele rămase de 
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Fig. 143. Prepararea sulfatului de sodii, 2 

la cristalizarea clorurei de sodiii şi din ultimele porțiuni ale apei de 
mare cari ai servit la cristalizarea aceleiași substanțe. 

Sulfatul de sodiă cristalizeză cu 10 mol. H, O și se numesce în 
comerț sarea îi Glauber (SO, Na, + 10H, O); el e fârte solubil 
în apă. 

100 părți apă disolvă la 00 12 părți sare 
> p » » > 250 100 » » 
» > » > > 300 200 » 
» > > » > 330 327 > > 

> » 2 > » 500 2603 >» » 
» >» » > 1000 238 » » 

Maximul de solubilitate este la 330. De îa 330 în sus solubilitatea scade din causă 
că sarea se disociază cu temperatura, dând corpul SO, Na, + H, O,_care nu 
se disolvă ușor în apă. 

Soluţiunile concentrate obținute la o temperatură 6re-care, d. e. la 
330, lăsate fiind să cristalizeze la o temperatură inferidră întrun vas 
închis, pot să rămână multă vreme în stare lichidă și nu cristalizeză 
de cât dacă introducem în ele un cristal de sulfat de sodiii sai dacă 
le punem în contact cu aerul. Acest fapt se numesce, sufrasaturație. 
Aerul lucreză în acest caz tot prin cristalele de su'fat de sodii, ce



portă în suspensiune, de Gre-ce nu produce cristalizarea daca a fost 
trecut mai înainte prin vată, care-i reține substanțele solide. 

Întrebuiuțarea. El se întrebuințeză la fabricarea carbonatului de sodiă, a sticlei 
și în medicină. 

Azotatul de sodiii, AzO, Na. Există în natură fârte r&spândit cu 
deosebire în Chiti și în deșertul Atacama. El e amestecat cu puțin 
sulfat, clorură și iodură de, sodiă, purtând numele: Salpetru de Chala. 
E! e solubil în apă, cu deosebire la cald; 100 gr. apă disolvă 217 gr. 
la 119%. Se topesce la 3180 și se întrebuințeză pentru fabricarea aci- 
dului azotic, azotatului de potasiă și pentru îngrășarea pămîntului. 

Azotatul de soditi se pâte prepara punenă gunoi, urină, etc., peste tencuelele 
vechi sai peste păminturi porâse, ce conțin calce, magnezie și săruri alcaline. 

Aceste săruri sunt transformate în azotaţi de calciă, magneziă şi sodiă, prin 
acțiunea fermentului nitric descoperit de Schloesing și Aiinis. Azotaţii disolvaţi 
în apa, cu care se udă tencuiala fermentată, sunt trataţi cu hidrat de calci. 

2AzO0,Na + (A:0,),Ca + 'Az0,),Mg + 2Ca(OH), 
= 31Az0,),Ca -+- Mg(OH), + 2Na0H. 

Apele care conţin azotatul de calciă, după depărtarea hidratului de magneziii 
prin filtrare, sunt tratate cu sulfat de sodiă: 

(Az0,),Ca -+- SO,Naz=S0,Ca + 2AzO,Na. 

Acest azotat de sodiă servesce în prima linie pentru prepararea azotatului de 
potasii cu care se prepâră iarba de puşcă. . 

Carbonatul de sodii, CO, Na, numit în comerț sodă, se estrage 
din cenușa plantelor marine, ca salsola, salicorz, etc, 

Cea mai renumită era soda de Spania și cu deosebire acea de la 
Alicante şi” de la Malaga. 

  

Fig. 144, Prepararea carbonatului de sodiii. 

Carbonatul de sodiii artificial. La 1736 Duhamel de Monceau do- 
vedi că din sarea de bucătărie sar putea prepara carbonatul de sodiu, 

La 1789 Wicolas [cblauc a arătat că se pote face preparaţia car- 
bonatului de sodiii calcinându-se împreună sulfat de sodiă 1000 kgr., 
carbonat de calciti 1040 kgr. și cărbune 330 kgr. Acest amestec
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se introduce într'nn cuptor A (fig. 144), făcut din fier și cărămidă refractară care se întârce împrejurul axului săă pe roțile GG și e pus în mișcare prin rta cu dinți DC. Substanțele sunt ast-fel bine amestecate și incăldite prin focul din F. 
Reacţiunea se petrece în modul următor: 

SO, Na, 4- CO, Ca -+ C, = CO, Na, + CaS + 2C0, 
Sulfura de calcit + Ea se face în' următârele dout faze: 

1. SO, Na, + CC, = Na, S-+-2c0, 2. Na, S + CO, Ca.= Ca sS + CO, Na,. 
În momentul când carbonatul de sodiă se ia cu apa pentru a fi cristalizat, o parte este redus în stare de hidrat de sodii, ast-fel în cât carbonatul de sodiă obținut în acest mod, este amestecat cu hidrat de sodiii. Acesta se esplică prin faptul că în timpul calcinațiunei o parte din carbonatul de calci e transformată în oxid de calciă care se transformă în hidrat de calci sub influența apei. Car- bonatul de sodii în presenţa hidratului de calci dă hidratul de sodiii și car- bonatul de calciii. Soda comercială este, prin urmare, un amestec de carbonat și puţin hidrat de sodiă. 

Procedeul Imi Solvay. In acest procedeii se întrebuințeză direct clo- 
rura de sodiă: 

Na CI + O=c<O 47 Hr=o0= C<ONa 1 A HCl. 
Carbonat acid de amoniă. Carbonat acid de sodiu, 

Carbonatul acid de sodiii se calcineză și se obține carbonat neutru: 

2C0, H Na = CO, N, + CO-L-H,o0 
Clorura de amoniă nu se perde ci servesce a “regenera carbonatul acid de Pati 

mons, 2Az 1, CI + Ca (OH), = 2Az H, OH + Ca Cl, a 
In soluțiunea hidratului de amoniă se introduce CO, că i. 

Az 4, OIl + CO, = CO, H (Az Il. 
şi ast-fel se regenereză carbonatul acid de amonii. - 7 

  

Proprietăți fizice și chimice. Carbonatul de soditi cristalizeză în prisme rombice oblice : CO, Na, + ro0H, O. Eleste eflorescent (perde 
apa de cristalizare, contrar celor deliguescente, și se transformă în pul- 
bere). Incăldit fiind la 50% se disolvă in apa sa de cristalizare, pe 
care o pierde cu totul la 100%, 

Solubilitatea acestei sări în apă cresce cu temperatura până la 380 
(când se disolvă 138 părți, CO, Na, în 100 p. apă), iar la tempe- 
raturi mai ridicate scade, din cauză că se disociază, 

Carbonatul de sodiă anhidru absârbe CO, din aer şi se transformă în sesquicarbonat de sodiu : 
O = C— O Na 

CO, Na, + CO, = > 0 
O = C— 0 Na



156 

Acestă sare există sub numele de pa77on saă Zrona în Indii, Per- 
sia, Egipet, Ungaria, etc. 

O cantitate mai mare de CO, trecută asupra cristalelor de CO, Nas 
dă carbonatul acid de sodiă: 

CO, Na, -k- CO, + H, O = 2C0, H Na 

Acest corp se găsesce în unele ape minerale și se extrage cu deo- 
sebire din apele de la Vichy. El e mai puţin solubil de cât carbo- 
natul neutru. 

Întrebuinţarea. Carbonatul de sodiii are numer6se aplicațiuni în industrie ; ast- 
fel se întrebuințeză la facerea sticlei, săpunurilor, la văpsitorie, etc. 

Boratul de sodiă, Bo, 0, Na, ţ-t- r0H,O numit Gorax saă final, cristaliseză 
în prisme rombice oblice, cu densitatea 1,7; se găsesce în câte-va lacuri din 
Asia. 

Se pote prepara încăldind împreună la 1000 (într'un vas de lemn cu pereții 
de plumb) CO,Na, și Bo(OH),: 

4Bo(011), + CO,Na, = Bo,O, Na, + CO, + 6110. 

Boraxul topit disolvă oxidii metalici și se coloreză prin aceștia în diferite mo- 
duri. Din causa acesta se întrebuințeză ca reactiv în mineralogie ; ast-fel cu să- 
rurile de cobalt dă colâre albastră, 'cu cele de crom verde, ete. EL se întrebu- 
ințeză. la lipirea aliagiurilor de aur și argint, pentru facerea smalțurilor pe por- 
telan și în fnedicină ca. antiseptic. 

Potasiul (Kaliul) 

K = 39 

Starea naturală. El există în natură în diferite săruri (clorură, azo- . 

tat, silicat, carbonat, etc.) 
Preparaţia. El a fost obținit de H. Davy, la 1807 prin același 

mijloc ca și sodiul. Gay-Lussac și Thenard la 1808 71 prepară des- 
compunând carbonatul de potasiă prin fer (ca și la sodiii). Tot la 1808 
Curaudeau observă că carbonul descompune carbonatul de potasiă : 

2CO,K, + 2Ca = 2KR, + 6CO. 

Bruner la 1825, întrebuință în loc de carbonat de potasiă, pro- 
ductul cărbunos ce se obține prin calcinarea drojdiei de via [tartrat 
de potasiii), care e compus tot din carbonat de potasiă amestecat 
cu cărbune. 

S-te Claire Deville în urmă arătă că e absolut necesar a se intro- 
duce şi carbonat de calciti, provenit din calcinarea tartratului de caiciii 
pentru ca amestecul să fie mai intim și să nu se topescă curind. 

Amestecul ast-fel făcut se pune în retorta de fer A (fig. 145), care 
se înferbîntă întrun cuptor. Oxidul de carbon ese prin C, iar po- 

tasiul se condenseză în C.
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Proprietăți fizice şi chimice. Potasiul e un corp solid alb, cu luciit 
metalic, m6le și maleabil ca cera; sub 00 e dur și sfărămicios. El 
cristalisezăjin octaedrii cu densitatea 0,865, se topesce la 620,5 Și dis- 
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Fig. 145. Prepararea potasiului, 

tilă la 7200 dând vapori verdi. Cu H dă combinaţiunea : K, H,, care 
se aprinde de sine la aer. Combinaţiunea analogă a sodiului: Na, H, 
nu se aprinde de sine. 

Clorul, sulful și fosforul se unesc direct cu potasiul. 

K + Cl = KCI A+ ros,ooo cal. 
K —U- Br = KBr + 100,000 « 
KI = KI A+ 85,000 « 
K+ O = K20-—+- 7100 « 

EI atrage vaporii de apă și se oxideză cu înlesnire, perdendu-și 
luciul metalic, Din acestă causă se păstreză în oleă de petrol. El des- 
compune apa la rece punând hidrogenul în libertate (fig. 146). 

Când reacţiunea se face la aer hidrogenul se aprinde şi arde cu 
flacără violetă (fig. 147). 

El se combină cu multe metale, ast-fel cu sodiul formsză aliagiul 
K Na, lichid la temperatura ordinară, iar cu mercurul formeză un 
amalgam cristalizat. 

Clorura de potasiii, K CI, se găsesce în natură atât în stare curată (Sil- 
vina) cât și amestecată cu clorura de magnesiii Mg CI, K CL+-6H, O 
(carnalita). Se mai găsesce încă în cenuşa plantelor marine, în can- 
titate de 13,5%, și în restul de la apele marine din care s'a scos 
ciotura și sulfatul de sodii. Aceste ape sai apele cari ai disolvat 
carnahta, fiind concentrate, depun un amestec de clorură de potasii 
și magneziii. Tratate din noii cu jumătate din cantitatea de apă ne- 
-cesară pentru a le disolva, clorura de magnezii se disolvă, iar clo- 
rura de potasiu remâne nedisolvată, |
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Clorura de potasiii cristalizeză în cuburi anhidre, incolore, cu gust 
sărat, cu densitatea 1,84. Ea se topesce la 7340 şi se volatiliseză la 
roşu alb, 

Întrebuințarea. Ea se întrebuințeză la facerea azotatului de potasiii și la îngră- 
șarea pămîntului, 

Bromura de potasii. K Br se prepară întocmai ca bromura de sodii. Ea cri- 
stalizeză în cuburi anhidre forte solubile în apă, cu gust sărat, și se întrebuin- 
țeză în medicină, 

  

Fig. 146. Prepararea Hidrogenului prin potasiă. Fig. 147. Descompunerea apei prin potasiă. 

Jodura de zotasiii, K |, se prepară ca și iodura de sodiii. Se mai obține fier- 
b&nd apa cu iod și cu pulbere de fer sai zinc, peste care se adaogă carbonat 
de potasiii: | 

Zn + 1, = Zn kk 
Zn LI» + CO, Ka + H, O=2K 1 + Za (00), + CO, 

După filtrare se concentreză soluțiunea. lodura de potasii se depune în cri- 
stale cubice cu gust sărat și acru, Ea se topesce la 6340 şi este destul de vo- 
latilă. oo grame apă disolvă la 180 143 gr. K 1 cu absorbire de căldură. 

ntrebuinţarea, Acestă sare e forte întrebuințată în medicină și fotografie. 
Hipocloritul de șelasiă, CL O K, se prepară făcând să lucreze carbonatul de 

potasiii asupra hipocloritului de calciă. 

CI 9 > Ca + CO, K, = 2C10 K+ CO, Ca. 
Carbonatul de calci este depărtat prin filtrare și în soluțiune rămâne hipoclo- 

ritul de potasiii. Soluțiunea sa se numesce a/a Javelie şi se întrebuințeză pen- 
tru decolorarea țesăturilor şi ca desinfectant, Hipocloritul de potasiă se mai 
pote prepara și prin metoda descrisă, la hipocloritul de sodiii. 

Cloratul de polasiii, CLOg K, a fost descoperit la 1786 de Ber/holez, 
de aceea se numesce și sarea lui Bertholet. El se prepară trecând 
clor într'o soluțiune de hidrat de potasiă. 

GR OH + 3C1, = şkK CI + CO, K-+ 3H,0
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In industrie se obține tratând cloratul de calci cu clorura de potasiiă, 

(CI O;) Ca + 2K Cl = 2C1 0, K+ Ca Ci, 
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Pig. 148. Prepararea cloratulul de potasiă. 

Cloratul de potasiii se separă prin cristalizare. 
Se prepară în mari cantități în modul următor : 
Se introduce întrun cilindru mare de plumb A, hidrat de calcit disolvat în multă apă și clorură de potasiii. Se încăldesce prin vapori de apă la 60%, şi se introduce un curent de clor prin ţeva G, produs în vasele B. (Fig. 148). 

E CI + 2Cl + 3Ca (OH, =C10,R + 3Ca' Cl, + 3H, 0 
Proprietăţi. Cioratul de potasiiăi cristalizeză în lame romboidale, se topesce la 3590, iar ia o temperatură ceva mai superi6ră se descom- pune în K Cl și O. 100 gr. de apă disolvă la 0%,3 gr. 33 de acestă sare, iar la 10408, disolvă 60 gr. 24. El e un oxidant puternic. Un amestec de sulf sai carbon cu Cl 0, K (mai puțin de 1 gr.), învelit într'o hârtie şi lovit cu ciocanul, produce o esplosie puternică. Ameş- tecând tâte aceste 3 corpuri se produc exploziuni fGrte puternice. 
EI dă cu ușurință oxigenul săi fosforului sub influenţa acidului sulfuric (vedi pag. 94). 
Acidul clorhidric e descompus de cloratul de potasiii : 

CO, K+ 6HCU=KC-+3H, 043 cCl,
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Intrebuintarea, Cloratul de potasiă se întrebuințeză pentru prepararea oxige- 
nului, a capselor, fabricarea chibriturilor și în medicină. 

Oxzidii polasiului. Se cunosc doi oxidi: 
K, O = (oxid), obținut încăldind potasiul într'un curent de aer şi 
K, 0, = (peroxid), se obține încăldind potasiul întrun curent de 

oxigen. Acest corp este un oxidant puternic, descompunându-se forte 
ușor în K> O și O. — Pe lângă aceștia s'a mai indicat și 

K, O numit suboxid da potasiti, î 
Hidratul de potasiă, K O H, numit și potasa caustică, se prepară 

“tratând carbonatul de potasiă cu hidrat de calciă : 

CO, K, -L Ca (00, = CO, Ca-+2KOH 
Carbonatul de calciit se separă prin filtrare, iar soluțiunea concen- 

trată se usucă întrun vas de tuciă și se încăldesce până când po- 
tasa se topesce. Acesta se tornă pe o 
suprafaţă rece de aramă, e sdrobită în 
bucăți și păstrată în vase bine închise. 
Adese-ori potasa ast-fel topită se târnă 
în tiparuri cilindrice (fig. 149). 

Potasa pură, ca și soda pută, se obține tra- 
tând cu alcool potasa caustică Vom observa 
două straturi de lichid suprapuse, cel superior 
e format din alcool, ce a disolvat numai hi- 
dratul de potasiă, iar cel inferior este făcut din 
apa, ce conține alcool și potasă și care disolvă 
tâte cele-l'alte impurități. Soluţiunea alcoolică 
se separă și se distilă. Potasa remasă se to- 
pesce într'un creuzet de argint și se târnă pe 

PI - e Fig. 149. Tipar pentru obținerea 
o placă de argint. Acesta se numesce «potasa potasei în ciindre. 
prin alcool.> 

  

Proprietăţi fizice și chimice. Hidratul de potasiii e corp solid, alb 
translucid, fuzibil la roșu închis și volatil la roșu, fără a se descom- 
pune. El e forte delicuescent, absârbe CO, din aer și e un caustic 
energic. | 

Azotatul de potasiă, AZO,K, numit și sa/pefru sa szlztră, se gă- 
sesce destul de răspândit la suprafața pămîntului. Se//âszne și Mint 
aă dovedit că el este rezultatul vieţei unui ferment nitric, care oxi- 

deză materiile organice azotate şi amoniacul în prezența alcaliilor sat 
a carbonatului de calci. In acest mod se face silitra pe pereţii graj- 
durilor, latrinelor, pivnițelor, etc. Se găsesce destul de r&spândit în 
unele câmpii din țările calde ca: China, Indii, Ceylan, Egipet, etc, 
cari adese-ori sunt acoperite cu un strat pulverulent și alb de siiitră. 

El se pâte prepara fierbându-se azotatul de sodiii cu clorura de 

potasiu: 

AzO,Na + KCI = AzO,K + NaCl, 

Amestecul acestor săruri se trateză cu puțină apă, care disolvă 
numai azotatul de potasiii.
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Proprietăți. Azotatul de potasiă este cristalizat în prisme rombice drepte, e anhidru, inalterabil la aer, cu gust r&coritor și puțin amar, Densitatea lui este 1,93. El e solubil în apă și insolubil în alcool. Solubilitatea lui în apă variază cu temperatura. 

100 gr. apă dizolvă la o 13 gr. AzO,K. 
» >» > >» >» 50%. 85 > >» 
o > » 1000 246  » > 
> > > >» > 118%9 335 » > 

Azotatul de potasiti se topesce la 340%; la roșu se descompune în oxigen şi azotit de potasiă : 

2Az O,K = 2Az0,K + 0, | Azotit de potasiă. 

EI este un oxidant puternic, ast-fel C și S '] descompun luându i oxigenul: 

4AZO,K A+ sC = 2CO,K, + 3C0, — 2Az,; sai cu sulf: 
2AzO,K + S, = SO,K, + 2S0, A+ Az,. 

Întrebuinţări. EL se întrebuințeză la. fabricarea pulbere de pușcă, la focurile de artificii și în medicină. 
Pulberea de puşcă este un amestec de azotat de potasiii, sulf și curbon. Ea a fost cunoscută cu mult mai înainte de secolul XIV, când se atribue călugărului -Senzvas descoperirea ei. lată compoziția principalelor pulberi de pușcă: 

Pulberea teo- Pulberea de Pulberea de Pulberea de Pulberea de & retică tun franceză mine fran- Venat (Anglia). resbel (Prusia, E.=i 
ceză EI 

Azotat de potasiii . 75,6 75;0 62 76. . VĂ IL 5 Su . ..... 12,0 12,5 18 10 10 Ne ctătbune ...., 12,4 12,5 20 14 14 | 

După analizele exacte ale produselor exploziunei pulberei în aerul liber, se pare că se petrece reacţiunea : 

Az O, K S, +2 =S8,0,K CO, K CO 2Az, AZ e + a : Hiposulăt 43 ag sa + 3CO, -P ZAz,, 

solide. 
Gaze 

/ Ardend sub presiune se mai produce următărea reacțiune între corpurile solide față cu carbonul: 

45. Os KE, + 400, Ka + 30; = SO, E, + 7K, S-+ 10 00, 
Ast-fel în cât reacţiunea totală pote fi reprezentată in modu! următor: 

I6AZ O, K+ 4, Fri, = SO, E, +- 7K, S-+ z22C0, —- SAz, 

In genere iarba de pușcă se prepară luându-se azotat de potasiă pur, cărbune <de iemn, făcut cu plop, salcie, teii, etc. şi cilindre de.sulf. Fie-care din aceştea sunt pulverizate separat, pe urmă amestecate, udate cu apă şi amestecate bine. După ce se usucă compiect,.se cerne și grăunțele se lustruesc, fiind bătute în- tr'o cutie de lemn sai tinichea. - - Pulberea de pușcă se aprinde între 2700 și 320%, arde cu explozie când e fin pulverisată şi cu incetul când e în bucăți mari sai puțin comprimată, 

Ii 
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Carbonatul de polasiii CO, Ka, se extrage din cenușa plantelor te- 
restre, în care se găsesce în diferite proporțiuni. 

Ast-lel lemnul de brad conţine 3,40%], cenușe cu 0,47%, carb. de potasiă. 
» » » stejar _» 13,50% >» » 1,50%,» » » 
> > » salcie ,„ 28,000 > > 285%, > > 
» > > viţă > 34,00%/p > > 5,50% >» > » 

Carbonatul de potasiii se mai pâte scâte uscând și calcinând droj- 
diile r&mase de la fabricarea spirtului din sfecle. 

Atât cenușa plantelor cât și cenușa, ce rezultă din calcinarea droj- 
diilor de la sfecle, sunt tratate cu puţină apă și ast-fel se disolvă 
numai carbonatul de potasiă, iar clorura; sulfatul, etc., cu care este 

amestecat, nu se disolvă. 
Carbonatul de potasiii se mai prepară întocmai ca carbonatul de 

sodii (procedeul Leblanc), iar în stare pură prin calcinarea tartratului 
acid de potasiii (vedi acidul tartric, chimia organică). 

Proprietăţi. EI e un corp alb, deliquescent, puțin solubil în apă; se 
topesce la roșu fără a se descompune și se întrebuințeză la fabricarea 

sticlei și a săpunurilor moi, 

Argintul. 

Ag =— 108. 

Starea naturală. Argintul e cunoscut din timpurile cele mai vechi. 
El e fârte răspândit în natură, atât în stare nativă cât și combinat 

cu CI, Br, |, S, etc 
In stare nativă se găsesce sau cristalizat, sai în bucăți masive. Cris- 

talele lui se găsesc în grupări dendritice, ce sâm&nă ca nisce foi de 
= feregă (Lacul Superior, A- 

merica). Se mai găsesce sub. 
formă de fire supțiri fără 
structură'cristalină (Congs- 
berg, Norvegia) și este a-. 
dese-ori amestecat cu Cu 
nativ. 

Intre combinaţiunile mai 
principale, ce se găsesc în 
natură sunt: clorura, bro- 
mura, iodura și sulfura. Sul- 
fura de plumb conţine forte 
adese-ori argint. 

Ezxtractiunea. Procedeul 
de la Freiberg (Saxonia). 

> Seat piritele (1),carecon- 
Fig, 150. Butoiul de amalgamare (metodă, 'saxonă). țin 2,5 la mie argint ŞI care: 

    

(1) Se numesc pirite sulfurile metalice, în special: sulfura de cupru: și fer..
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nu pot fi întrebuințate pentru prepararea cuprului saii a plumbului. Se pulveriseză bine, se amestecă cu clorura de sodiă (/10 din greutatea lor) și se calcineză întrun cuptor. 
Sulful din pirite, în prezența oxigenului din aer și faţă cu sodiul din Na CI, e transformat în sulfat de sodiiă, iar clorurul formeză clo- rura de argint, 
Acest amestec se introduce împreună cu apă și fer în nisce butdie T, (fig. 150) în care sunt bine amestecate prin virtejul C. 
Clorura de argint e redusă prin fer, se face clorura ferâsă (Fe CL,), iar argintul se disolvă în mercutiul, care se introduce mai la urmă în același butoiii. 

  

  

      

  

     EREI 

tă, 
ja: 

PP rr II 

Fig. 151. Distilarea amalgamului de argint, 

Amalgamul lichid de argint se pune pe polițele de fer Ș, & (fig. 151) 
cari sunt acoperite cu un con de fer e, ce se scoboră și ridică prin 
cleștele g. Acesta e acoperit cu cărbuni și înfierbintat. | 

Vaporii de mercuriă cad în apa din vasul a unde se condenseză, iar argintul rămâne pe polițele 5. 
Procedeul American. Reacţiunea este aceiași ca la metoda saxonă, se deose- besce însă modul de a lucra. , N , Minereul brut, sdrobit numai, este întins pe o arie și amestecat cu 2%, NaCl. Se pulveriseză bine prin catiri, cari treeră acest amestec, După 24 ore se adaogă 1,5%, magistral (sulfat feros și cupric, obținuți prin calcinarea la aer a piritelor). In cazul acesta, se face reacţiunea următore :
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„Na Cl 4+- SO, Cu = SO, Na +CuC, 

Acestă clorură și clorura fersă (Fe CI,), ce se face în același timp daii cu 

sulfura de argint clorura de argint: 

Cu CI, + Ag, S=2AgCl+ Cu. 

Clorura de argint nu se reduce prin fer ca la inetoda saxonă, ci e luată cu mer- 

curiii, care este răspândit pe arie pe la sfirşitul treeratului, Acesta descompune 

clorura și disolvă în același timp argintul pus în libertate: 

2Ag Cl + 2Hg = Hg, Cl + Ag. 
Clorura mercurâsă, 

Amalgamul de argint, fiind încăldit lasă argintul, iar mercuriul distilă şi se a- 
dună într'un vas răcit. 

Proprietăți fizice. Argintul e cel mai alb dintre metale, destul de 

mâle pentru a fi lucrat și pâte fi lustruit. Densitatea lui este 10,5. 

El cristaliseză în octaedrii sistemului cubic. In starea acesta se gă- 

sesce în natură şi se pote obţine prin electroliză sait prin fuziune 

prin acelaș procedeii ca la sulf. El se topesce la 9540 și se volati- 

liseză între 15000 și 20009, dând vapori verdi, este mai mâle de cât 

cuprul și mai dur de cât aurul. In ce privesce maleabilitatea și duc- 

tilitatea, el ocupă locul al doilea, după aur. Cu 02,05 argint se pote 

face un fir de 13u m. și sai făcut foi, cari ati o grosime de 2 mm. 

Argintul topit disolvă 22 volume oxigen, fără a se combina cu el: 

prin răcire pierde o parte din oxigenul disolvat, care ese spărgând 

câja superidră şi producând mici găurele în masa metalului. 

La 6000 în vid argintul mai perde încă 50%: — 200% oxigen 

pentru fie-care chilogram. 
Proprietăţi chimice. Argintul nu se altereză în contact cu aerul, 

fie acesta uscat sai umed, cald saă rece. Clorul, bromul și iodul pre- 

cum și ozonul umed se combină cu argintul la temperatura ordinară, 

iar sulful și seleniul numai la cald. Acidul brombhidric, iodhidric și 

sulfhidric 7] atacă la temperatura ordinară, iar acidul clorhidric îl di- 
solvă numai la 5500. 

Acidul azotic îl atacă la rece: 

2Ag -L- 2Az 0,H = 2Az0, Ag+H, 

Acidul sulfuric se descompune la cald în contact cu argintul: 

250, Ha + Ag, = SO, Ag, + S0, + 2H,0. 

Intrebuinţarea. Argintul se întrebuințeză numai ca aliagiă amestecat cu puțin 
cupru, pentru ca duritatea lui să fie mai mare. 

Medaliile și vasele de argint conţin 950 părți argint și so cupru 
Monetele de 5 lei(1) » » » 900 » » » Too » 

» » 2,1ŞI0,50» > » 335 » » » 105 >» 

Giuvaerurile de argint » » » 800  » » » 200» 

(1) Aceste cantități aă fost impuse prin o corivențiune internațională a ţărilor, 
cati fac parte din iunea monetară latină (Francia, Lialia, Belgia, Portugalia, Spa- 
nia și Sviţera!. România a aderat la 1866 la acestă convențiune,
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Conţinutul în argint al, obiectelor casnice ce se vind la noi — lingurițe, tave, 
solnițe, etc. — făcute de argint și cupru, se plătesce în raport cu zroba lor. Proba 
12 corespunde cu 75%, Ag și 25%, Cu. Aceste măsuri sunt luate de la Germani, 

La ei unitatea luată ca tip e un pare (233 gr. 84), care cuprinde 16 !oți (un 
bt= 14 gr. 615) — Argintul fin are marcul făcut din 16 loți argint și se nu: mesce argint de proba 16. — Când aliagiul e făcut din 12 părți (loţi) argint și 
4 părți cupru, argintăria e de proba 12, 

In anul 1891 s'a scos din tâte minele 4.465.822 klg. argint. 

Clorura de argint Ag Cl există în natură și se pote obține prin 
acțiunea directă a clorului aspra argintului, saă discompunend azo- 
tatul de argint prin acid clorhidric sait clorura de sodiii: 

Az O, Ag + Na CI = Az 0, Na + Ag CI 
In acest caz clorura se depune sub forma unui corp alb colăstros, 

care se spală cu apă şi se usucă la întunerec. Clorura de argint 'e 
corp de coldre albă, se înegresce la lumină descompunându-se în 
sub-clorură, Ag, CI, din acestă cauză se întrebuințeză în fotografie. 
La 2600 se topesce dând un lichid galben, care solidificândi-se dă 
un corp, cui aspectul cornului, numit «argint cornos». Ea este solu- 
bilă în amoniac și în hiposulfit de sodiii. Soluţiunea amonicală, fiind 
evaporată la întuneric depune cristale octaedrice de clorură de ar- 
gint. Zincul și fierul reduc clorura de argint în prezenţa apei acidu- 
late cu H Cl sai SO, H,, dând argint pur. 

Clorura de argint absârbe amoniacul gazos și se combină cu el 
cu desvoltare de căldură. Se obțin următorii doui compuși: 

la o Ag Cl + 3 AzH,, pe care /samberz ta întrebuințat la pre- 
pararea amoniacului lichid (vedi pag. 100): 

la 250 2Ag Cl + 3AzH,. 

Bromura de argint, Ag Br se găsesce în minereurile de argint din Mexic și se 
pote obţine tratând azotatul de argint cu K Br. Ea e 'de şcolGre albă gălbue 
şi se descompune fârte iute la lumină. E solubilă în:hiposulfiți și ceva mai 'pu- 
ţin solubilă în amoniac de cât clorura. 

Jodura de argint Ag |, se obține întocmai ca clorura sai și prin acţiunea aci- 
dului iodhidric asupra argintului (Deville). In acest caz ea e cristalizată în oc- 
taedrii regulați. 

Ea e albă galbenă, solubilă în hiposulfit de sodiii și în iodura de potasiă, in- 
solubilă în amoniac. 

Ozigii argintului sunt în nnmăr de trei: 
a) Suboxidul de argint, Ag, O, obținut de Wohler, este o pulbere ncgră, care 

se descompune cu ușurință în Ag, O și Ag». 
b) Oxidul de argint, Aga O, se obţine sub forma de hidrat precipitând azota- 

tul de argint prin hidrat de potasiă: 

Az O, Ag+ KE OH = AzO0, K+ Ag OH 

Hidratul se discompune imediat în apă și oxid. 

2Ag OH = Ag, 0O+H,oO N 

Oxidul de argint e corp negru, puțin solubil în apă și înalbăstresce hârtia de 
turnesol. Soluțiunea lui aposă este fârte bazică întocmai ca hidraţii alcalini, La
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2300 se descompune în argint și oxigen. Hidrogenul '] reduce la 1000. Iidratul 
lui, Ag OH. nu se pâte sepata, căci se descompune foite ușor. 

c) Peroxidul de argint, Aga O,, se formeză oxidând argintul (saă oxidul lui). 
prin ozon sati descompunând azotatul de argint printr'un curent electric. El e 
corp negru, cristalizat în octaedrii, se descompune la 1000 în Ag, O și O. 

gotatul de argint, AzO,Ag, se obține disolvând argintul în acid 
azotic : 

2Az 0 H+ Ag — Az0, Ag +AzO-+-H.oO. 

In acâstă reacțiune se desvoltă și Az O, din cauza reducerei aci- - 
dului azotic prin hidrogen. 

Proprietăți. Azotatul de argint cristalizeză în prisme drepte cu baza 
rombică. El se disolvă fârte bine în apă și în alcool. 

La 2180 se topesce și pâte fi turnat în tiparură (fig. 149) pentru 
a fi transformat în cilindrii. 

La temperaturi mai înalte se descompune în O şi AzO,Ag iar mai 
sus în Ag, O și Az. 

- Azotatul de argint curat nu se altereză la lumină, dacă este im- 
pur se înegresce prin acţiunea razelor solare prin faptul că e descom- 
pus în argint metalic (negru). Aceeași descompunere o sufere și sub 
influenţa substanțelor organice (zahăr. etc.) 

futrebuințări. EL se întrebuințeză în fotografie, la facerea oglindilor și în me- 
dicină, ca caustic. Bastonașele de azotat de argint prtă numele «piatra iadului». 

Familia IL cuprinde corpurile : 

a) Ca, Sr, Ba 
b) Be, Mg 
c) Zn, Cd, Hg 
4) Cu, Pb, 

Tâte aceste elemente aii valența pereche, și sunt în genere biva- 
lente. FHidraţii lor sunt baze, pe când hidraţii corpurilor din familia 
[l-a (grupul 1) sunt acidi; ast-fel: 

S (OH) „ — hidrat de sulf, aczd hidrosulfuros 
Ca (OH) „ == hidrat de calciu, bază 

Ele se combină cu corpurile din familia I şi a II-a (grupul 1) dând 
numeroși compuși; faţă de acelea ele sunt electropozitive: Ca CI,, 

Ca S, Zn I,:Pb $, etc. 
a) Metale alcalino-terdse : Ca St, Ba. Considerații generale. B- 

ceste corpuri se numesc a/calino-terdse din cauză că oxidii lor se 
asemă&nă şi cu oxidii metalelor alcaline (familia 1) și cu ai celor te- 
r6se. (Aluminii, familia IV-a). | 

Energia de combinațiune a acestor trei corpuri stă în raport di-
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rect cu greutatea atomică, ca și la metalele alcaline. Ast-fel Ba, cu grentatea atomică, 136,8 descompune apa şi se oxideză cu mult mai ușor de cât Sr, (87,3) sai Ca (39,9). Hidratul de Bz e o bază cu mult mai puternică și mai solubilă în apă de cât hidratul de calcit. Carbonatul de Ba este fârte stabil, se topesce la roșu-alb fără a pierde mult CO,, pe când carbonatul de calciii, se descompune prin căldură în CO, și Ca O. In tâte aceste cazuri stronțiul are proprie- tăți intermediare între Ba și Ca. 
Următrele date termochimice ne arată raportul ce există între căldurile de for. : maţiune ale acestor corpuri precum şi apropierea lor de magneziii: 

Mg, CI, = 151,000 cal. Mg, 0,H, 0 = 148,900 cal. Mg,S,H,0=  — cal, Ca, CI, == 170,200 » Ca, O, H, O= 149,400 >»  Ca,S, H, 0O=— 98,300 » Sr, Cl, == 184,500 » Sr, 0, H,0= 157,700 >» Sr, S, H, O= 106,600 » Ba, Cl, = 194,500 » Ba, O, H, O= 153,200 > Ba, S,H, O= roz,r00 » 

Stabilitatea mai mare a carbonatului de barii, față cu cel-l'alți doi se explică prin date de aceeași natură: | 

Ca 0, CO, = 42,500 cal; Sr O, CO, = 33,200 cal; Ba O, CO, = 55,900 cal, 

Calciul. 

Ca = 399. 
Zstoricul. Dry obţinu la 1S08 calciul în același mod ca sodiul. In urmă Bunsen și Matthiessen ” obținură  electrolizând clorura de calciă topită. 

Starea naturală. Calciul e fârte respândit în natură cu deosebire ca carbonat, sulfat și fosfat de calciă. 
Preparatia. El se obține descompunând la roșu, întrun creuzet de ș 

fer, iodura de calciă anhidră prin sodiii: 

Ca 1, + Na, = Ca -+ 2Nal. 

Proprietăţi. Calciul nu s'a putut obține în stare cu totul pură. El e_ un corp de colâre galbenă, cu lucii metalic, cu densitatea 1,6. Umedela "1 hidrateză. Incăldit în contact cu aerul se aprinde și des- „compune apa la temperatura ordinară. 
Clorul, bromul ŞI iodul se combină direct cu Ca la temperatura or- dinară. Sulful, vaporii de fosfor şi mercuriul se combină cu Câ numai la temperatură înaltă. 

"Clorura de calcit, CaC!,, se obține tratând cărbonatul de calciii cu acid clorhidric: 
CO, Ca + 2H Cl = CO, + H, 0O+ Caci 

Ea cristaliseză în romboedrii cu GH, O, este deliquescentă și făcând un a- mestec de 3 părți Ca CI, cristalizată și două părți zăpadă, temperatura scade la —480. Ea e fârte solubilă în apă; temperatura de ferbere a soluțiunei con- centrate este 179%,5, când soluţiunea conţine 325 gr., clorură în 100 gr. apă. Incăldită fiind, se topesce în apa de cristalizare, ast-fel în cât la 200%, perde 4 molecule H, O și se solidifică dând o masă porâsă forte higroscopică, care se întrebuințeză la uscarea gazelor; acesta se topesce ia 7190, |



168 

Ozidul de calciii, Ca O, se obţine calcinâad marmota albă într'un 
creuzet de pământ la roșu deschis: 

CO, Ca — Ca O + Co, 

În industrie se obține în stare nu tocmai pură și se numesce «var 
nestins». Pentru acest scop se calcineză carbonaţii de calci (pietrele 
de var) în cufzore iutermitenle sai continue. 

Cuptărele intermitente sunt făcute din zidărie ordinară (fig. 152). 
Ele se umplu cu bolovani mai mari la partea inferidră, peste cari se 
pun alții mai mici până la gura superidră. 

Cuptârele sunt încăldite cu lemne și mai rar cu /zguziz. Cam după 
o s&ptEmână calcinarea e complectă, cuptorul e lăsat să se r&cescă 
şi descărcat pentru a fi umplut din noii. Aceste cuptâre sunt destul 
de răspândite la noi pe valea Prahovei în susul Câmpinei, la Târ- 
goviște și Câmpulung. 

Cuptărele continue (fig. 153) aă forma conică, sunt mai înalte (10 m.) 
şi se încăldesc printr'un focar lateral 4. Se încarcă ca și cele d'intâiă 
cu piatră de var şi după câte-va dile, cârd calcinarea e complectă 
se scot pietrele arse prin trei deschideri inferidre c, pe când pe gura 
de sus se adaogă din noi pietre de var. 

  

  

Fig. 152. Cuptor intermitent. Fig. 153 Cuptor continui. 

Proprietăţi. Oxidul de calcit e corp alb, amorf, infuzibil la 30000 
- (Moissan) şi stabil la cele mai înalte temperaturi. Totuşi la 3000“ în 
presența carbonului, el e descompus în Ca și O. Calciul remâne în 
acest cas ca carbură de calciii. Densitatea lui este 2,3. Ei atrage ume-



dela şi CO, din aer, se crapă și se transformă în o pulbere albă, 
care e un amestec de hidrat și carbonat de calciii. 

Pus în contact cu apa o absârbe cu putere, se crapă, se umflă şi 
se pulveriseză desvoltând atâta căldură în cât temperatura lui se ri- 
dică la 300%, Dacă în oxidul de calci s'a scobit mai dinainte o mică 
gaură, în care se pune pulbere de pușcă, acesta se aprinde de la 
sine, din causa temperaturei ridicate. Datele termochimice ne explică 
acestă desvoltare de căldură: CaO -+- H,O — Ca (OH), 4 15,000 cal. 

Acestă hidratare a oxidului de calciă se numesce stingerea varului. 
1 L. apă la 00 disolvă 1 gr. 385 hidrat de calci, iar la 1000 nu 
disolvă de cât o gr. 578. Când apa conţine în suspensinne o canti- 
tate mai mare de hidrat de calcit, ea e colorată în alb ȘI se numesce 
lapte de var. 

Flidratul de calcit. Ca (OH), e o pulbere albă cu densitatea 2,239. 
Soluțiunea lui înalbăstresce hârtia roşie de turnesol și absorbe CO, 
din aer, din care cauză se acoperă cu. un strat subțire de CO, Ca. 

Varul. Sunt mai multe varietăți de var:. 
a) Varul gras se obţine prin calcinarea unei petre de var curate. 
Când îl hidratăm el e unsurus la pipăit şi formeză în varniță o pastă albă Și 

legată. Acestă varietate se obține la Târgoviște și la Câmpulung. 
D) Parul slub se obține calcinând pietre de var, cari conțin argilă, oxid de fer sai de magneziă. ja stingere nu desvoltă atâta căldură ca primul; pasta ob- 

ținută e mai puțin albă și nu atât de legată ca a celui d'întâiii. La noi se pre- 
pară pe valea Prahovei. 

c) Varul hidraulic se face prin calcinarea unei pietre calcare, ce conţine r0o— 
30%; argilă (marne calcarâse). Tratat cu apă se împetresce imediat şi se între- 
buințeză pentru facerea temeliilor la case şi la construcții sub apă. Se fabrică 
pe valea Prahovei și la Brăila. | 

d) Cimentul se obţine calcinând pietre calcare, ce conțin 30—6o 9%, argilă. El 
se intăresce în apă ca și ipsosul și pote fi întrebuințat la bolte, pavagii, etc. 

Tencuelă se numesc amestecuri de var ordinar saă hidraulic Și nisip, desti- 
nate a uni pietrele saii cărămidile cu care se fac construcţiile. Se crede că du- 
ritatea mare a tencuelelor se capătă prin transformarea hidratului de calcit în 

„carbonat prin acțiunea bioxidului de carbon din atmosferă, iar argila în varurile 
negre (hidraulic şi ciment) s'ar combina cu hidratul de calciă pentru a da un 
silico-aluminat de calciă insolubil şi fârte dur. 

Beton. Când tencuiala cu var hidraulic e pusă pe pietriș sai 
pietre mari, cu care formeză un bloc compact și solid. se na- 
mesce beton, 

Sul/atul de calcit, SO, Ca, există în natură atât 
anhidru numit an/i/drită sai carstenită cât și hidratul 
cu 2 mol. H, O numit gps. 

Anhidrita se pâte obține evaporând la 1000 apele 
selenitâse, ea se găsesce fârte adese-ori la noi la baza 
masivului de sare. În aerul umed se hidrateză. 

Gipsul este fârte răspândit în natură în terenurile ter- | - 
țiare și în apropisrea sărei geme (Câmpina, lângă sa- | 
lineie Doftana). EL cristalizeză în prisme rombice oblice Fis- 154,, Oristai de 
grupate în formă de fer de lance. Câte odată are strue- ” 

   



10 

tura sacharoidă din cauza grupărei de mici cristale. Când masa e albă 
și perfect translucidă se numesce a/abastru. 

F'roprietăți. Sulfatul de calci e puţin solubil în apă, ast-fel la 380 
un litru de apă disolvă 2 gr. 14. 

Incăldit la 1350 gipsul perde apa de cristalizare şi se transformă 
într'o pulbere amorfă de coldre albă numită zpsos. Acesta pote să reia 
apa de cristalizare desvoltând căldură și transformându-se într'o masă 
compactă. Încăldit la roșu el nu se mai hidrateză, iar la roşu alb se 
topesce și prin răcire se prezintă sub forma unei mase cristaline. 

Zpsosul se prepară calcinând 10 — 12 ore 
gipsul la o temperatură, ce nu trebue să 
trecă peste 1600 (fig. 155) El se macină în 
urmă și muiat cu apă servesce la facerea 
tencuelelor sai a diferitelor ornamente, când 
e turnat în forme. 

Suc. Ipsosul muiat cu apă, în care sa 
„disolvat puţin cleiă, formeză o tencuială 

compactă și dură, care se pâte lustrui. Dacă 
„la acesta se adaogă oxidi metalici, cari pot 
să o coloreze în diferite moduri, ea servesce 
la facerea colbnelor şi pereţilor, imitând 
marmora,. 

— 

  

Fig. 155. Fabricarea ipsosalui. 

Fosfalul neutru de calciă, (Ph O;), Ca, există destul de răspândit în natură; 
ast-fel 6sele conțin 80—820%j, fosfat tricalcic El există în apat:ză combinat cn 
florura de calci (3(Ph 0,), Ca, + Ca FI.) în cantitate de 40 j,. Fosforita con- 
ține 50—90%,, fosfat amestecat cu silicat de calci. Coproktefe conțin acest fos- 
fat în cantitate destul de mare. 

Fosfatul tricalcic e pulbere albă, solubilă în apă acidulată cu CO, saă H CI. 
Ei se întrebuințeză la fabricarea fosforului şi a sugrafosfatului (fosfat tetraacid) 

de calcai, care este forte întrebuințat pentru îngrășarea pămîntului, și care se 
obține tratând fosfatul cu acid suliuric : 

(Ph 0,), Ca; + 280, H, = 250, Ca+ (Ph O) Car, 
Suprafosfat= fosfat tetraacid 

de calcit. 

Se mai cunâsce fosfazul monocalcie Ph O, Ca H care se obţine tratând fosfa: 
tul bisodic cu Ca Cl. 

Ph O, Na, H+ Ca CI, = Ph O, CaH +2 Na Cl 

X Carbonatul de calcit, CO, Ca, este forte răspândit în natură. Există 
în state amorfă: ca/car și cretă; sai cu aspectul cristalin ca: 7za7- 

- -_. ora sacharoidă ; sai cristalizat în rom- 
„midi boedrii ca: spat de Islanda; sai în 

prisme rombice drepte ca: aragonza. El 
se mai găsesce combinat cu carbonatul 
de magneziă în do/omze. 

Carbonatul neutru de calciii se disolvă 
forte puţin în apă; 1 litru de apă disolvă 
abia O gr., 0025 de acest corp, iar dacă 
apa e încărcată cu CO,, un litru disolvă 
O gr. 88. Acesta explică pentru ce apele 
de isvâre sunt mai avute în carbonat de 

  

Fig. 156. Grota cu st vactite şi stalagmite.



11 

calciă și de ce în grote se formeză sra/aciite și stalagmite. In acest caz se formeză carbonat acid de calciii, care în contact cu aerul se împarte în CO, H, O și CO, Ca, care se depune adese-ori sub 
forma cristalină : 

„OH 

CO 
N 

N o > Ca = CO, aL 00, +-H,0 

CO 
NOH 

Tot în acest mod se fac incrustațiunile în apele incrustante ca Sprudel la Carlsbad, Saint-Allyre în Franţa, etc, 
Carbonatul fiind calcinat se descompune în CO, și Ca O. Incăldit 

sub presiune în vase închise, disociarea nu se face în mod complect și el se topesce parțial transformându-se în marmoră. 
Întrebiuiuţări, Se întrebuințeză în construcțiuni, la facerea pietrelor litografice, la facerea ornamentelor, când are structură cristalină și la prepararea varului și a bioxidului de, carbon (apa gaz6să). 

Sz/icatul de calcit Si O, Ca, se găsesce în natură în mase albe cristaline și se numesce Wo//astoniză. El e o parte constitutivă a unui mare număr de silicați naturali și ai szzc/ez, care e un silicat artificial, 
Sticla. Silicaţii de potasiti și sodri se topesc fârte ușor la cald și se disolvă în apă. Silicatul de calciă, aluminiă, fer și plumb se topesc forte grei, ai tendință de a cristaliza prin r&cire și sunt insolubili în apă. Dăcă amestecăm -însă un silicat alcalin cu unul teros sai de 

plumb, obținem o masă insolubilă în apă, transparentă, care se topesce la o temperatură mijlocie și e fârte puțin alterabilă prin apă și acidi, a- cesta este sticla. - 
Ea e cunoscută din timpurile cele mai vechi. Ast-fel pe unele tem- 

ple egiptene se v&d desemnate mici fabrici de sticlă, ce ai existat pe la anul 1703 inaintea erei nâstre. 

  

Fig. 157, Diferitele faze de fabri- Fig. 158. Interiorul unei fabrici ae stică. cațiune ale unei butelii.
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Pentru a obţine sticla se topesce întrun cuptor special nisip fin sai cuarț 

pulverizat împreună cu cretă sai var și carbonat de sodiii sai de potasiii, iar 

pentru sticla grei fuzibilă mini. Lucrătorii prin ajutorul unor țevi de fier gar- 
nite în lungul lor iai din sticla topită o cantitate Gre-care, în care suflă aer 

şi "i dau astfel diferite forme după tiparul în care o pun. 
Geamurile sunt făcute aprâpe în același mod: lucrătorul suflă nisce cilindre 

lungi de sticlă, cari sunt retezate la capete și tăiate în ling pe o parte. Pus 

pe o placă caldă de fer, cilindrul se desface într'o placă de sticlă. 

Se deosibesc următârele varietăți de sticlă: 
Sticla de sd e un silicat dublu de calciii și sodiii; e ușor fuzibilă, puțin cam 

verdue când o privim în spărtură și se întrebuințeză pentru geamuri și oglindi, 

Sticla de potasii e un silicat de calcit și potasiii; e perfect incoloră și trans- 

parentă, ușcră, grei fuzibilă şi puţin alterabilă. Acesta se mai numesce și szc/ă 

do Boemia şi se întrebuințeză pentru pahare, sticle și vase de laborator. Crozn- 
glas este o'stictă de Boemia curată, mai avută în potasii și calciă şi se între- 
buinţeză pentru fabricarea instrumentelor optice, 

Sticla de plumb este un silicat de potasiă și plumb. Cr7szaluz este sticla cea 
mai puţin avută în plumb. Z//nig7as conține mai mult plumb de cât cristalul, e 

forte limpede și mult mai refringent de cât sticla ordinară. Din el se fac in- 
strumentele optice (lentile, prisme) iar cristalul se întrebuințeză pentru diferite 

obiecte de artă. 
Strassul conţine și mai mult plumb de cât ce:e precedente și puțină anhidridă 

borică. El e mai dens și mai refringent de cât cele-lalte feluri de sticlă; se în- 

trebuințeză pentru imitarea diamantului și a pietrelor prețidse. 

Smalțul e o sticlă de plumb făcută netransparentă prin amestecarea bioxidu- 

lui de staniii saii fosfatului de calciii în masa ei, sai colorată prin diferiți oxidi 

metalici. 
Resturile din diferite varietați de sticlă, topite împreună, sunt amestecate cu 

puțină argilă și nisip feruginos, în cât conțin și silicat de aluminiă și de fer 

din care cauză sunt ușor fuzibile, colorate în verde din cauza silicatului feros 

şi se atacă de acidi. Din acestă sticlă se fac sticlele ordinare. Acestă sticlă 
se pâte decolora, adăogându-i-se în timpul topirei puțin Mn O,. 

Acesta transformă silicatul feros în silicat feric, care nu mai e verde ci puțin 

gălbui. In același timp se formeză și un silicat de mangan de colore violetă. 

Colsrea violetă a acestuia şi cea gal-enă a silicatului de fer sunt complimen- 

tare şi se neutralizeză ;! ast-fel rămâne sticla aprâpe incoloră. Sticlele colorate 

se fac amestecându-se diferiți oxidi metalici în masa topită a silicaților : oxidul 

de crom şi cupru coloreză în verde, oxidul de cobalt, albastru; suboxidul de 

cupru, roșu ca rubinul, etc. 

Stronţiul. 

Sr = 873 

Esistă în natură ca carbonat (stronţianita) şi ca sulfat (celestina). El a fos 
izolat la 1808 de Davy. 

Bunsen și Matthiessen Vaii preparat electrolizând clorura de stroațiă topită. 
Stronțiul e un metal galben, de coldre mai închisă de cât calciul, cu densi- 

tatea 2,5. El se oxideză la aer şi descompune apa la rece, formeză ca și calciul 
un oxid Sr O și un bioxid Sr O,. 

Azotatul de stronțiă, (Az Os) Sr, este solubil în alcool și coloreză flacăra în 
roșu. El se întrebuințeză la facerea focului bengal roșu. 

Bariul. 

Ba =— 135,8 

Există în natură ca carbonat (witerita) şi ca, sulfat (baritina). EI a fost indicat
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de S:eefe la 1774. Davy la 1808 și în urmă Bunsen Pa izolat ca și pe stronțiă 
Bariul e un metal greă, de colâre galbenă, cu luciă argintiă, cu densitatea 3,6. 

El descompune apa la temperatura ordinară. 
Oxidul de bari, Ba O se prepară calcinând într'un vas de porcelan azotatul 

de bariă. 

2(Az 0,), Ba = 2Ba O+ 4420. + O, 

E! este un corp spongios, friabil, de coldre cenușie; nu se topesce și nu se 
descompune prin căldură. Densitatea lui este 4. Aruncat în apă se hidrateză, pro- 
ducând un sgomot ca al ferului roşu. 

Productul hidratărei este hidratul de bari Ba (OI), care e o bază puternică 
și atrge CO, din atmosferă. | 

Bioxidul de barii, Ba O,. Dacă încăldim oxidul de bariii întrun curent de aer 
umed, lipsit de CO,, obținem bioxid de bari. Acesta e spongios ca și oxidul. 
La roșu se descompune dând oxid de bariă şi oxigen, iar cu acidii dă apă oxi- 
enată. 

e -otatul de darii, (Az 0), Ba, se întrebuinţeză în pirotechnie, flind-că color€- 
ză în verde. 

b) Bz, Mg. Consideraziună generale. Magnesiul prin proprietățile 
sale ocupă un loc intermediar între metalele alcalino-terâse, zinc și 
cadmiă,. | 

Else deosebesce de cele d'intâiă prin solubilitatea sulfatului săi, care 
cristalizeză cu 7 mol. H,O ca și cel de zinc şi prin puţina solubilitate 
a hidratului săi, Oxidul lui e mai stabil de cât al zincului şi nu pâte 
fi redus prin cărbune, ceea ce-l apropie mai mult de metalele alca- 
line. Energia sa de combinațiune "| apropie mult de metalele alcaline 
şi-l depărteză de Zn și Cd (vedi pag. 168). 

Magneziul 

Mg=—23.9. N pm) 
- si 

toricul. Bergman și Margraff aă deosebit mai întâiă magnezia (Mg O) de calce 
(Ca 0). Magneziul a fost obţinut în stare de amalgam de Dauzy la 1808. Bussy 
la 1829 izolă magneziul descompunând clorura de.magneziă prin potasiă, La 1845 
Bunsen îl prepară electrolizând clorura de magneziă topită. 

Sarea naturală. Există sub forina de clorură în. apele minerale şi 
în minele de la Stassfurth. Mai există: ca carbonat (Gzoberiiza) sat 
ca carbonat de magneziii și calciă (olomza), ca sulfat în Gre-cari 
ape minerale precum la Epsom (Anglia) și la noi la Cozla (Piatra). 
Se mai găsesce în o mulțime de silicați ca: Olivina (Si O, Mg), Ser- 
pentina (Si O, Mg, + 2H, O), Talcul (S;, O, Mg,), Spuma de mare 
ISis Os Mg, + 2H, O), augita, hornblenda, etc. 

Preparaţția. Deville şi Caron aă indicat un procedeit practic pentru 
a-l prepara topind împreună clorura de magneziă anhidră cu sodiă, 
la care se adaogă ca topitor fluorura de calciii, clorura de potaciă 
şi clorura de sodiiă: 

, 2Mg Cl, + 2Na — Mg, + 4Na Cl. 
. 
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Metalul se purifică distilându-se întrun curent de hidrogen. 
Proprietăţi. Magnesiul e alb ca argintul, maleabil și ductil, cu den- 

sitatea 1,75. El cristalizeză în octaedrii, se topesce la 8ooe și distilă 
la 10000. Clorul, bromul şi iodul se combină la cald cu magneziul, 
desvoltând căldură și lumină. EL nu se altereză în aer uscat, se oxi- 
deză în aer umed. La cald arde în contact cu aerul sai oxigenul, 
producând o lumină intensă. Un fir cu o grosime de omm- 207 des- 
voltă o lumină egală cu lumina a 74 lumînătă de stearină. Din acestă 
cauză este întrebuințat pentru semne în timpul nopţei și pentru fo- 

tografiarea grotelor, templelor, etc, 
EI descompune cu încetul apa, mai cu semă sub influența acidilor 

slabi. 
Ozidul de magneziii, Mg O, e o pulbere albă, infuzibilă, cu den- 

sitatea 2,3, f6rte puţin solubilă în apă; 1 Litru de apă disolvă 02,r— 
08,2 de acest corp, dând hidratul de magneziii Mg (OH), care înal- 
băstresce puțin hârtia de turnesol. EI se întrebuințeză în medicină și 
se obţine prin calcinarea carbonatului. 

Sulfatul de magneziil, SO Mg 7H>0O, numit saze amară, cris- 
taliseză în prisme rombice drepte. La aer este eflorescent, iar la 2100 
pierde totă apa de cristalizare. EI e fârte solubil în apă, căreia "i dă 
gust amar și se prepară tratând carbonatul de calcii şi magneziu 
(Dolomia) cu SO, H,. 

CO, Mg-+- CO, Ca-+- 2S0, H, = SO, Mg+- SO, Cat 2C0,-+-2H O 
Solubil. Insolubi]. 

Fiind cu mult mai solubil, sulfatul de magneziă se separă prin fil- 
trare, soluţia se concentreză și se depune în cristale, 

El e întrebuințat ca purgativ în medicină. 
Carbonatul de magneziii, CO, Mg se găsesce în natură și se numesce 

grobertită. Tratând o soluțiune de sulfat de magneziă cu carbonat de 
sodiii sau potasiii se desvoltă puțin CO, și se precipită o substanţă, 
albă numită în medicină cmagnezia albă.» Acesta e un corbonat 
bazic: C, O, Mg; Ha + 4H, O. Luând acest Corp cu apă Şi tra- 
tându-l cu CO, el se disolvă transformându se în carbonat neutru, 
care după cât-va timp se depune în cristale cu câte 2 molecule de 
apă: CO, Mg-+-3H, O. 

Carbonatul neutru se descompune la 3000 în Mg O și CO,. 

c). Zn, Cd, Hg. Conszderatiun? generale. Relaţiunile ce există între 
aceste corpuri se pot vedea din alăturatul tabel: 

  

| Zn Cd i: Hg 

Greutateaatomică . . 549 | III,9 | 199,8 
Densitatea . , 8,6 43,6 
Temperatura topirei . . 20 3150 | —500 

> fierberei | 940| 765| 3600
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Se observă, că denșitatea cresce în raport cu greutatea atomică, 
pe când temperatura topirei și temperatura fierberei scade întocmai 
ca la corpurile de familia 1 în raport cu crescerea greutăţei atomice. 

Zn şi Cd se as&menă fârte mult între ei, apropiindu-se mult de 
Mg, de care se deosebesc prin energia de combinaţie, care e mai 
mică de cât la Mg și prin stabilitatea mică a oxidilor lor. 

Corpurile acestea (Zn, Cd, Hg) ai moleculele formate dintun 
singur atom. Mercuriul se apropie puțin de magnezii, formând 
sulfați dublii de Hg și K întocmai ca și magneziul şi zincul : 
(SO, Hg. SO, K.4+-6H, 0). 

Energia de combinaţie a acestor corpuri descresce cu cât greutatea 
atomică e mai mare; ast-fel oxidul de mercur se descompune la cald 
în O şi Hg pe când oxidul de zinc rezistă. Următârele date termo- 
chimice ne arată în mod vădit acestă descrescere a energiei, precum 
și diferința între aceste copuri și magneziiă, 

Mg, Cl, = 151,000 cal.; Mg, O =— 145,000 cal.; Mg, S= — cal. 
Zu, Cl = 97,200 »  Zn,0= 86400» Zn, $= 41,300 » 
Cd, Cl, := 93200 » Cd, 0O= 66400» C4,S=— 33,900 » 
Hg, Cl, = 63,100» Hg, O== 30,600» Hg, S = 16,800 » 

Hg diferă de Cd şi Zn prin faptul că pâte da compuși, în care e 
monovalent, servesce prin urmare de transiţie între aceste corpuri şi 
cupru, de care se apropie și prin proprietățile compușilor, la care dă 

1 A nascere (H,Cl— Clorura mercurâsă). 

Zincul. 

Zn = 40,9 
storicul. El a fost cunoscut din timpurile cele mai vechi în Indii și în China, 

de unde s'a introdus în Europa pe la începutul secolului al XII-lea. La 1743. 
englezul Champion deschise întâia uzină de zinc la Bristol, aflând de la un chi: 
nez secretul preparaţiunei acestui corp. 

Starea naturală. Există în natură 
sub forma de: oxid (zincita), sulfură 
(blenda), carbonat (calamina), carbonat 
cu silicat (smithsonita) etc. 

Preparaţia. Din cauză că zincita este 
fOrte rară, se întrebuințeză pentru pre- 
pararea zincului calamina și blenda. 
Ambele acestea sunt mai întâiă cal- 
cinate la aer. Calamina se descompune 
în oxid de zinc şi CO,, iar blenda se 
transformă în oxid de zinc și SO,. 

CO, Zn = CO, + Zn O 
Catamina 

2/n S + 30, = 259, + 2Zn O iz. 15, Prepararea zincului dn Vieills Blenda Montagne, 
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Oxidul de zinc, ce se formeză este calcinat 'cu cărbune. 

Zn O—+ C= Zn + CO 

Modul în care se face acestă calcinare diferă după localități. 
La Vieille-Montagne (Belgia) se întrebuințeză nisce retorte de pă- 

mint refractar a (fig. 159), puse câte 48 întrun cuptor și câte 4 
de aceste cuptâre lângă un coș înalt. Zincul produs în ele se con- 
denseză în vasele de fer b c, de unde e scos la fie-care două ore, 

In Silezia amestecul e pus întrun vas de fontă M (fig. 160), iar 
zincul distilă prin A și se condens&ză în vasul O. 

Aceste două metode se numesc per ascensum. fiind-că zincul dis- 
tilă din vasul încăldit. 

In Anglia amestecul se introduce în creuzetul I (fig. 161) care e 
încăldit de jur împrejur. El are o deschidere la partea inferiră prin 
care pătrunde tubul /. Deschiderea superidră a tubului se astupă 
cu un dop de lemn, care se curbonizeză în timpul încăldirei. Va- 
porii de zinc trec prin acest dop carbonizat, se condenseză în h și 
zincul curge în vasul g. Din cauza acesta metoda se numesce ger 
lescen suit. 

   
Fig. 160. Prepararea zincului în Silezia. Fig. 161. Prepararea zincului în Anglia, 

Proprietăți. Zincul e un metal alb-albăstrui, cu structură cristalină. 
Când e pur e puţin ductil și maleabil și se pote transforma în foi 
subțiri cu deosebire la 150%. La 2050 devine atât de sfărămăcios în- 
cât 'pote să fie pulverizat. Densitatea lui e 6,87. El se topesce la 
415% şi ferbe la 10400, 

“Zincul nu se oxideză în aer uscat la temperatura ordinară, în aer 
umed se acoperă cu un strat subțire de carbonat bazic care | opresce 
a se oxida mai departe. El descompune apa peste 1000. Incăldit la 
roșu în contact cu aerul se oxideză, arde şi dă oxidul de zinc alb 
Și ușor care se ridică în aer. 

Acidii "1 atacă producând săruri şi hidrogen liber: 

SO, H, + Zn = S0, Zn+hH,
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Tot asemenea bazele puternice se combină cu zincul formând să- «uri numite szucazi, ast-fel : 

Zn + 2KOH = Zn 0,R+H, 
Zincat de potasiu. 

Înlrebuințări. EL servesce pentru acoperișuri sub forma de table, cu o grosime -de 0”*,87, de asemenea pentru facerea multor vase, ornamente, statui, etc. El intră “in compoziția a/zmei şi se întrebuințeză pentru facerea <ferului galvanizat», 

Ozidul de zinc, Zn O, se prepară calcinând carbonatul de zinc, “sati ardend zincul în contact cu aerul atmosferic. 
Pentru acesta zincul se înfierbîntă în vasele de pămînt C (fig. 162). iar vaporii săi se oxideză ardend întrun curent de aer G. Oxidul format se condenseză într'o serie de cutii M. 

  

Yig. 162. Prepararea oxidului de zinc, 

'Cel mai ordinar se depune în primele cutii ȘI se numesce <a/4 de 
“%rnc>, iar cel mai fin se depune în ultimele cutii și se numesce <a/4 
«de zăpadă». 

Oxidul de zinc se îngălbenesce prin căldură şi-şi reia col6rea albă 
prin rEcire, 

El face parte din grupa oxidilor numiti «ndiferenți» , din cauză că 
se combină și cu hidraţii acidi și cu hidrații bazici. 

Zn O + 2Az0, H = (Az0,), Zn4+-H,o0. 
Za O + 2KO0H = 7n0,K, + H,0. 

Întrebuințare. Oxidul de zinc se întrebuințeză cu succes în pictură in locul al- 'bului de plumb (CO,Pb). El e mai bun de cât acesta, căci nu se înegresce nici „odată. Fiind fiert cu oleă la 200% el servesce la văpsirea lemnelor, pietrelor, pe- 'reților, etc. 
. 

Sulfat de zinc, SO, Zn + 7H, O, se prepară calcinând sulfura de zinc (blenda) sai disolvând zincul în acid sulfuric. EI cristalizeză în prisme rombice, este eflorescent și se disolvă în 2 1/2 părți apă, dân- du-i acesteia un gust acru. Calcinat fiind la 238% pierde apa și la 
roșu se descompune în S0,, H, O și Zn O. 

„El se întrebuințeză în medicină. 

12
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Cadmiă. 

Cd = 1,7. 

E! a fost descoperit de Stromeyer şi Zlerman la 1318. Se găsesce adese-or? 
împreună cu zincul. Cadmiul se obține ca ș: zincul, de care se separă în tim- 
pul distilării prin faptul că e mai volatil de cât zincul. 

El e un metal alb, mâle, maleabil și fârte ductil. cu densitatea 8,60 şi crista- 
lizeză în octaedrii regulați, Se topesce la 3iş! și fierbe la 770%; vaporii ui sunt 
otrăvitori. La roșu descompune apa, se oxideză într'un curent de aer, ardend cu 
o flacără brună. 

Cadmiul formeză derivați ca și zincul. Sulfara lui (Cd $) e de colsre galbenă. 
și se întrebuințeză în pictură. 

Mercuriul = Hidrargirul 

Hg = 199;8. 
Starea naturală. Există în stare nativă si din acestă cauză a fost 

cunoscut încă din anticitate. Cu deosebire se găsesce ca sulfură /ez- 
nabru) Este cunoscut la noi sub numele de «argint vii». 

/reparația. Mercurul se prepară calcinând cinabrul în contact cu 
aerul: 

Hg S + 0, = S0, + Hg. 

  

Fig. 163. Prepararea mercuriului .a Aimaden (Spania.) 

Modul în care se face calcinarea diferă după localități. 

  
Fig. 164. Prepararea mercurului la Idria (Liiria).
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La Almaden (Spania) cinabrul e introdus în cuptorul AB (fig. 163). 
Bioxidul de sulf şi vaporii de mercur trec prin o într'o serie de ulane de pămînt ars a & c, care formeză un canal în care vaporii de mer- curiă se. conden.€ză și se adună în 4, curgend atât din a cât și din c. Vaporii de bioxid de sulf trec în camera C, care are la partea inferiâră 
vasul cu apă d. In acâstă apă se opresc ultimii vapori de mercurii, iar SO, ese alară pe coș, 

Instalaţiile mai nouă, ca la Jia în. Iliria, calcin€ză cinabru întrun cuptor mic (fig. 164), de unde SO, și vaporii de mercuriiă trec pentru 
a se r&ci printr'un tub de fier, puţin înclinat, în 4 camere și de acolo prin alt tub în coș. Cele două tuburi de fier sunt răcite prin apă rece, 
din cauza acesta mercuriul se adună în camere. 

În Bavaria procedeul de preparare se bazeză pe calcinarea cinabrului cu oxid de calciă. 

4Hg S 4+- 4Ca O = 4Hg + 3Ca S - SO, Ca. 

Sulfura și sulfatul de calciii, ce se obţin, sunt întrebuințate pentru îngrășarea pămintului. 
Se mai estrage mercuriul în Japonia, China, Mexic, Peru, în California la St. Jose. etr., îar în Europa în: Boemia, Serbia și Rusia (Caucas, districtul Daghestan). Oii-care ar îi prove= 

niența lui, mercuriul se 
distiiă pentru a fi sepa- 
rat de alte metale, ce 
pâte conţinea în disolu- 
ție. Acestă distilație se 
face într'un vas de fier 
(fig. 165.) Mercurul cu- 
iat se condenseză sub 
apă. . 

Proprietăţi. El e 
singurul metal hchid 
la temperatura ordi- 
nară, are luciă me- 

talic, densitatea 
13,596 la 00. La--400 
cristaliseză în octae- 
drii, grupaţi in den- EZ 
drite, iar la 360” fier- 
be dând vapori otră- 
vitori. Fig. 165, Distilarea meicuriului, 

     
E! emite vapori la ori-ce temperatură. Faraday, punând o fâie de aur de- 

asupra mercuriului dintr'un vas, observă că după cât-va timp foia se înălbise prin fiptul că mercuriul evaporat se combinase cu aurul dând un amalgani. Bous- singanl! Şi Mlrige! duvediră că mercuriul emite vapori char în stare solidă; ast- 
fel o hârtie udată cu o soluţiune de azotat de argint amouniacai şi pusă într'o cameră în care se află o mică cantitate de mercur, se înegresce prin reducerea 
azotatului de aruint. 

X- Mercuriul se oxideză cu încetul la aer umed, dînd o câje subțire 
4
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de suboxid (Hg, O) iar la temperatura fierberei se oxideză cu multă 
ușurință, dând oxidul roșu. In aceleași condiții se obține o sulfură 
negră prin acțiunea sulfului, care prin sublimare dă cinabrul artificial. 
Clorul atacă mercuriul la rece, dând Hg Cl sai Hg CI. Acidul sul- 
furic și clorhidric nu-l atacă la rece. 

Fierbându-l cu acid sulfuric se disolvă dând sulfat de mercur și 
bioxid de sulf. Acidul azotic, chiar diluat, '] disolvă la rece dând Az O, 
și azotat mercuros, iar la cald dă azotat mercuric: 

la rece: Hg-+-2Az0O, H=AzO, H,-+AzO,4+-H, O 
Azotat mercuros 

la cald: Hg4+-4Az 0, H=(Az0,), Hat+2Az 0, + 2H2 O 
Azotat mercuric 

Mercuriul disolvă multe metale, formând cu ele nisce aliage numite 
amalgame. Cu potasiul și sodiul combinația se face cu desvoltare de 
căldură şi lumină. 

ntrebuințări. Este metalul cel mai întrebuințat în fizică. EL se întrebuințeză în 
metalurgie la extracțiunea argintului și aurului. El se întrebuințeză în industrie 
și în medicină și e un corp otrăvitor. 

După cum el e monovalent sai bivalent, formeză două feluri de 
săruri; acelea în care e monovalent se numesc săzzzi ziercurdse, iat 
cele în care e bivalent sunt săruri zzezcuzice. 

Clorura mercurăsă = calomel, Hg CI, se obţine încăldind întrun 
vas de sticlă sulfatul mercuros cu clorur de sodiu: 

SO, Hg, + 2Na Cl = SO, Na, -+- 2Hg Cl 

Calomelul se'sublimeză la partea superidră a balonului. Acesta e un 
corp incolor și transparent cu densitatea 7,2. El cristaliseză în prisme 
pătrate drepte. E insolubil în apă, alcool și acidi diluați: Clorurile 
alcaline la o temperatură înaltă '] transformă în modul următor: 

2Hg CL = Hg CL, + Hg 

Acelaș lucru se întâmplă când "| introducem în stomac sub in- 
fluența sărei de bucătărie. Din cauza acesta când se iea calomel tre- 
bue să se evite clorura de sodiă, de 6re-ce clorura mercurică (Hg CI.) 
ce se formeză e forte otrăvitore. 

Calomelul sa întrebuințeză în medicină. 
Clorura mercurică = Sublimatul corosiv, Hg Cl, se obţine încăl- 

dind sulfatul mercuric cu clorura de sodiii: 

SO, Hg <- 2Na Cl = SO, Na, + Hg Cl, 
Este corp solid, incolor, cu densitatea 5,4; se topesce la 2650 şi 

se sublimă la 295%; apa disolvă la 10%, 6 gr. 57 de acâstă sare, al- 
coolul și eterul o disolvă mai bine. 

Ea e forte otrăvitâre: câte-va centigramme omsră un om. Turnând
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o soluţiune de Hg CI, peste amoniac, se obţine un precipitat alb a cărui compoziție e următârea: 

H „/C 
> Az=Hg 

Clorura de mercuramoniă, 

și care se numesce frecspitat alb. 

Întiebuințarea. Se întrebuințeză pentru conservarea colecţiunilor de sciinţe na- turale saă de anatomie din cauza proprietăților sale antiseptice fârte pronunţate, Se mai întrebuințeză și în medicină. In cazuri de otrăvire se dă ca contra otravă albușul de oi, cu care Hg CI, formeză un compus insolubil sai sulfura de fer prospătă, care precipită mercuriul și prin clorura fer6să, care se formeză irită stomacul și produce vărsături. 

Hg CI +Fe S=Hg S+Fe CI. 

Jodura mercurosă, Hg 1, se obține sdrobind impreună 127 gr. iod 
cu 200 gr. mercuriă. Ea e .o pulbere verde, se descompune ușor sub 
influența luminei, în mercuriii și Hg [,. 

Jodura mercurică, Hg I, se obţine precipitând o soluţiune de clo- 
rură mercurică cu iodura de potasiă: 

Hg CI, --2KI1=Hg1,-k2K CL 
E un corp roşu, puțin solubil în apă. 
Amendouă sunt otrăvitâre şi se întrebuințeză în medicină. 
Ozidul mercuros, Hg, O, se obţine precipitând cu KOH o solu- 

țiune de azotat mercuros: 

2Az 0, Hg +- 2KOH = 2Az O0,.K-+ Hg, 0+H, O. 
Oxidul ercuric, Hg O, se prepară oxidând mercuriul la tempe- 

ratura fierberei; în cazul acesta e cristalizat Și roșu. 
Se mai pâte obținea tratând o soluțiune de azotat mercuric cu 

KOII; în cazul acesta e o pulbere amorfă, galbenă. 

Sulfura mercurâsă Ig, S, e de colre ncgră și se obține tratând o sare mer- 
curâsă cu H, S: 

242 0, Hg + H, S= 2Az0,H-+- Hg, 
Sul fura mereurică Hg S, se prepară sublimând un amestec făcut cu 6 părți mercuriă și o parte sulf; în cazul acesta e roşietică și cristalizată (prisme hexa- gonale saii romboedrii). 
Ea se întrebuințeză în pictură și la fabricarea cerei roșii pentru sigilat, Azotatul mercuros, Az Oş Hg, se prepară disolvând mercuriul în acid azotic di- luat, la rece. 
Azotatul mercuric (Az O.), Hg se obţine disolvând mercuriul în acid azotic, la cald. 
Sulfatul mercuros, SO, Hg,, se produce încăldind acidul sulfuric concentrat cu un €esces de mercur. Se întrebuințeză pentru prepararea calomelului și pentru Gre-care elemente electrice,
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Sulfalul mercuric, SO, Hg, se obţine disolvând mercuriul într'un esces de acid 
sulfaric, 

d) Cu, Pb. Conszeraziuni generale. Cuprul cu plumbul sunt lăsați 
la finele familiei a doua și puși la un loc, deşi nu ai asemănare 
între dînșii de cât numai în ce privesce bazicitatea carbonaţilor lor. 
Cuprul se apropie mai mult de Zn, Cd și Hg, iar plumbul ar put€ 
să ocupe ultimul loc după staniă în familia a IV-a a metaloidilor 
(C, Si, Ge, Sn), cu care are mare asemănare. 

Cuprul prin sărurile sale la minimum (cuprâse) se apropie forte 
mult de mercuriii (sărurile mercurâse), dar se deosebesce de acesta 
prin faptul că-și păstreză bivalența sa în tote combinațiunile. 

Hg! Cl Cl — Cu! — Cult! — CI 
Clorura mercur6să. Clorura cuprâsă. 

Densitatea vaporilor acestor clorure arată că molecula clorurei mer- 
curdse e făcută din un atom de clor și unul de mercuriă, iara clo- 
rurei cuprâse e făcută din 2 atome clor şi 2 atome de cupru. 

+ Cuprul (Arama.) 

Cu — 632. 

El e cunoscut încă din anticitate cu deosebire aliat cu staniul 
(bronz). 

Starea naturală. Se găsesce în natură în stare nativă cristalizat în 
octaedrii saă cuburi în: Bolivia, Lacul Superior, Svedia, etc. 

Există de asemenea ca suboxid (caprzfa) şi ca carbonat (ala- 
chita, azurita). Combinaţiile cele mai răspândite ale cuprului sunt: 
sulfura cuprâsă (Calcosina) Cu, S și sulfura dublă de cupru și fer 
(calcopirita) Cu S, Fe $. 

Preparația. Din oxid și carbonat se: scâte cuprul calcinându-i pe 
aceștia cu cărbune întocmai ca la zinc. 

Din pirite se scote cuprul în modul următor: 
Se sdrobesc piritele și se calci- 

n€ză întrun cuptor special întrun 
curent de aer. Arsenicul, stibiul, fos- 
forul și o parte din sulf se oxideză 
şi se depărteză. 

În acest timp o parte din sul- 
fura de cupru se transformă în 
oxid. Calcinate fiind în urmă, cu 

Fig. 166. Cuptor pentru arderea nisip, ferul se depărteză sub formă 
piritelor cuprâse. de sgură (silicat de fer): 

  

Cu-O + Fe S + Si 0, =Cu S+ Si O, Fe.
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După depărtarea sgurei rămâne o masă mai avută în cupru, numită 
cata cuprăsă. Acesta fiind calcinată din noi în contact cu aerul (în- 
tocmai ca la plumb, metoda. prin reacțiune) se oxideză parțial și în 
urmă calcinată fiind fără aer, suliul din sulfura rămasă, se oxidăză 
iuând oxigenul oxidului, iar metalul rămâne liber: 

2Cu O + CuS = 3Cu + S0,. 

Pentru a obţine cupru curat în laboratâre se reduce oxidul de cupru 
prin bidrogen: 

CuO0O-+H, =RB,0+ Cu 

Saii o soluțiune de sulfat de cupru prin ler: 

SO, Cu 4+ Fe = SO, Fe + Cu. 

Proprietăți. Cuprul e un metal roșu-gălbui, în foi subțiri, este de coldre verde prin transparență. Densitatea lui este 8,8. El se topesce la 10540 și se volatilizeză la o temperatură mai înaltă dând vapori, 
ce ard cu flacără verde. Dacă îl frecăm dă un miros particular. Este fârte maleabil, ductil și cel mai tenace după fer. 

Cuprul conduce bine căldura și electricitatea. Prin electroliză sati prin fuziune ctistaliseză în octaedrii sai cuburi. , 
Aerul umed "1 acopere cu un strat verdui de carbonat bazic, care “| opresce a se oxida mai departe. | 
Acidii slabi, grăsimile și chiar clorura de sodii ușur€ză oxidarea cuprului prin oxigenul din aer sai din licide. La roșu se oxideză cuprul dând oxid cupros sai oxid cupric. Toţi metaloidii afară de azot şi carbon se unesc direct cu cuprul. 
Acidul clorhidric dă clorura cuprâsă Cu, CI, | 
Hidrogenul sulfurat '] înegresce transformându-l în sulfură, 
Acidul azotic dă azotat cupros, bioxid şi protoxid de azot, iar acidul sulfuric concentrat dă sulfat de cupru și bioxid de sulf. Amo- niacul disolvă cuprul în contact cu aerul, dând <licârea albastră a lui Sc/zveizer». In cazul acesta se formeză mai întâită hidrat de cu- pru, care se disolvă în amoniac. 

Întrebuințări. Din cupru se fac: vase de bucătărie, căldări, îmbrăcămintea co- zăbiilor, sîrme de telegraf, etc, Aliat cu Sn dă bronzul, cu care se fac monede, statui, tunuri, instrumente muzicale, etc. 
Aliat cu Zn dă aliagiul numit a/arză, din care se fac instrumente de fizică, di- ferite obiecte de artă, instrumente muzicale, etc. 
Iată principalele aliage ale cuprului:



  

  
  

Monete de aur , . . .|roo 900 
Medalii și vase . . . .| 34 | 916 
Giuvaeruri cal. | . . .| 80 | 920 

> » II . . „|r6o ! 840 
> > IL . . .1250 | 730 

Monete de s . . . lei |roo 900 
> de 2,1 și0,5o > [165 335 

Medalii și vase . . . .| so 950 
Giuvaeruri, . ....,. 200 Soo 
Medalii și monete. . .| 95 4 x 
Tunuri ..... 90,1 9.9 
Instrumente muzicale . . | o 20 
Oglindi, telescâpe . . .| 67 33 
Bronz de aluminiă. . .| go 10 
Alamă .....,..., 07 33 
Maillechort . ...., 5o 25 25 
Metal englezesc . . . .| 4 100 8 r                   

Cuprul are două feluri de săruri: în unele avem un singur atom» 
de Cu bivalent şi se numesc săruri /2 marimun sati cuprice, în altele 
sunt 2 atomi de Cu, formând un radical tot bivalent (-Cu"-Cu"-)", 
numite săruri la 777277 sati cugrose. 

CL Cu—Cl „ON ZF ou 
Cu < so, pe so, | 

CI Cu— Cl N O N o-Cu 

Clorura cuprică Clorura cuprâsă Sulfat cuprie Sulfat cupros 

Clorura cuprosă, Cu, Cl, se prepară fierbând rădătura de cuprw 
cu acid clorhidric. Soluțiunea se târnă în apă și se precipită clorura: 
cuprosă, ca pulbere albă, cristalină, insolubilă în apă curată, solubilă. 
în acid clorhidric și în amoniac. La aer se oxideză cu înlesnire co- 
lorându-se în verde prin lormarea c/orohidratuluă decugru Cl— Cu—OH.. 

Soluţiunea amoniacală a clorurei cuprâse absârbe oxidul de carbon 
și acetilena (C, H,). 

Clorura cuprică, Cu Cl, se prepară disolvând oxidul de cupru în: 
acid clorhidric. Ea e verde, cristalizată, solubilă în apă și în alcool. 

Ozidul cupros, Cu, O, se obține fierbând acetatul cupric cu zahăr, 
iar hidratul cupros, Cu, (OH), care e galben, se prepară tratând 
clorura cuprâsă cu hidratul de potasiă. 

Cu, CI, + 2KOH = Cu, (OB), + 2K Cl. 
Ozidul cupric, Cu O, se prepară oxidând cuprul la cald în aer, 

El e o pulbere n€gră, se pâte reduce prin căldură şi hidrogen. 
Hidratul săi, Cu (OH), se obţine tratând o sare cuprică cu o so-- 

lațiune alcalină: Cu CI, -+- 2KOH = Cu [OH), + 2KCI. 
Hidratul acesta e solubil în amoniac dând o soluțiune albastră, 

numită licârea lui Sc/zvezser.
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Sulfatul cupric, SO, Cu-k+-sH, O (piatra vinătă), se prepară calci-- 
nând piritele cuprâse sai sulfura de cupru, în contact cu aerul. Se: 
mai pote prepara încăldind într'un vas de plumb acid sulfuric con- 
centrat cu resturi de cupru. Sulfatul de cupru obţinut prin ori-care 
din aceste procedee este disolvat în apă şi cristalizat, 

EI cristalizeză în prisme dreptunghiulare oblice, de colsre albastră. 
Aceste cristale sunt puțin eflorescente la aer, pierdând 2H,O și devin an.-. . 

LA * A . . . hidre la 2300. La roșu se “discompun în SO, și oxid de cupru. Cu amoniacul dă o soluțiune albastră prin formarea sulfatului de amoniă cupnic: 

„O AzH, 

so, 
NO AzH, 

Sulfatul de cupru se întrebuințeză în galvanoplastie, la văpsirea lânci și mă-. 
tăser şi în medicină. 

Sa 
/ 

Carbonaţii de cupru. Se cunosc numai carbonați bazici, precum: 

„O Cu OH 
Malachita CO, există în Siberia, Peru şi Chili.. 

o Cu OH 

Este de colbre verde frumosă și se întrebuințeză pentru obiecte de: 
artă și în pictură (verde mineral). 

”O— Cu OH 
CO 
N O | 

Azurita, 0> Cu este un bicarbonat bazic, de co- 
Pa 
CO 

NO—Cu OH 
I6re albastră, se întrebuințeză pentru obiecte de artă şi pulverizată. 
pentru văpsirea hârtiilor (albastru de munte). 

+ Plumbul 

Starea naturală. Plumbul există în stare nativă în mina de la. 
San-Guillermo în Mexic și fârte rar în stare de oxid. In cantitate: 
mai mare se găsesce sulfura de plumb (ga/zza) Pb S, carbonatul 
[cerusita) CO, Pb, cromatul (cromiza) Cr O, Pb şi molibdatul, Mo O, Pb.. 

Preparatia. Din carbonat se extrage întocmai ca zincul. Cantita-. 
tea mai mare însă se scâte din sulfură. Pentru acesta se întrebuin-- 
țâză două metode:
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1. Metoda prin reductiune consistă în a calcina galena cu fer. 

PbS + Fe = Pb + Fes 

Pentru acest scop se întrebuinţeză feruri vechi sai 
iontă ordinară. 

Amestecul de fer și sultură se introduce în creu- 
zetul G A, fig. 167 care la partea inferidră are un 
mic sghiab prin care pote curge plumbul topit. Ga- 
zele combustiunei, înainte de a eși prin coș, trec 
prin mai multe camere unde lasă pulberele de plumb 
pe cari le-aă luat în mod mecanic. 

2. Metoda prin reactiune consistă în a calcina 
sulfura în aer, pentru a o transforma parțial în oxid. 

: Calcinaţiunea se continuă în urmă fără aer și ast- 
Fig. 167. Cuytoz pentru (El suliul de la sulfura remasă neoxidată ia oxige- 
reducerea sulfurel de . . 

plumb. nul oxidului de plumb. 

3Pb S +- 30, = PbS + 2Pb0O A 2S0, (calcinând în aer). 

Pb S + 2PbO = 3Pb + S0, (calcinând fără aer). 
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Fig. 168. Cuptor pentru prepararea plumbului prin reacțiune. 

In timpul oxidațiunei o parte din sulfură pste fi transformată în 
:sulfat; acesta este redus prin sulfură, ca și oxidul, în timpul calci- 
“nărei fără aer. 

SO, Pb -+ PbS = 2Pb -+ 250, 
Reacţiunea se face calcinând galena în cuptorul E (fig. 168), în- 

'căldit prin focul făcut în A şi în curentul de aer, ce întră prin des- 
chiderile D. Bioxidul de sulf ese prin coşul F cu productele com»- 
:bustiunei. Când galena este oxidată cam 2 din 3 părti, ceea ce se 
;cunâsce după colrea cenușie a amestecului, se închid deschiderile D 
:și se continuă calcinarea fără aer.
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To Separarea argintului de Plumb. De obiceiii plumbul obţinut prin aceste metode conţine urme de argint. Chiar când cantitatea acestuia e mai mică de cât 
se pâ'e scâte în modul următor: 

a) Separarea prin zristalizre numită procedeul lui Parrinson. Plumbul, ce conține argint, e topit în nisce căldări (fig 169) și lăsat în urmă să se r&cescă. Plumbul 

1/a900 

    i 
0000 

Fig. 169. Căldări pentru separarea argintului de plumb. (Metoda Pattinson). 

curat cristalizeză mai întâiă, este luat cu nisce linguri și pus într'o căldare golă la stânga, iar plumbul, care conține puţin argint rămâne lichid. 
Acesta, (aprâpe !/, din volumul to- 

tal) e pus într'o căldare la drepta. 
După mai multe topiri de felul a- 

cesta se obține o cantitate dre-care 
de plumb, care conţine mai tot ar- 
gintul într'iînsa. Din acest plumb se 
scâte argintul prin czselafiune. Cupe- 
Jaţiunea consistă în'a topi plumbul 
cu argint întrun cuptor în care pu- 
tem introduce un curent puternic de 
aer, ast-fel în cât plumbul este cu 
totul oxidat, iar argintul! rămâne cu- 
rat. Aerul intră la suprafața metalului 
prin ţevile £ £ (fig. 170), iar oxidul de 
plumb format la suprafaţa argintului 
este împins (topit fiind), la partea o- 
pusă, de unde curge printr'un sghiab. 
Se pâte vedea când tot plumbul s'a 
oxidat pentru că argintul rămânând : 
singur topit, produce o lumină vie. 

  

Fig. 170. Cuptor pentru cupelaţiune. 

O cantitate mai mică de aliagiii se pote cupela în labaratâre topindu-se pe o 
mică farfuridră numită cupelă, făcută din cenușe de 6se. Plumbul se oxideză, se 
topesce și este absorbit în porii cupelei, iar argintul rămâne curat. SR 

2. Se mai pâte izola argin'ul de plumb, introducând în plumbul topit în A 
(fig. 171), o cantitate de zinc de 10 ori mai mare de cât cantitatea de argint 
ce o conţine. Zincul, pus în cutia A, topindu-se se ridică în Sus, și se ames- 
tecă cu plumbul prin agitatorul d. Se formeză un aliagiii din zinc, argint și 
puțin plumb. 

Acesta se adună la suprafață şi-pâte fi depărtat. 
Excesul de zinc se scâte prin vapori de apă, iar aliagiul pus la cupelațiane 

se împarte în Za O volatil, Pb O fuzibil în cupelă și argint pur. 

Proprietăţi. Plumbul este un metal de colsre cenușie albăstrue, cu 
densitatea 11,37. El se topesce ia 3250 și distilă la 17000. Este mâle,
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se sgârie cu unghia, lasă urme pe hârtie, e maleabil și e cel mai 
puţin tenace dintre metalele uzuale. EI cristalizeză în octaedrii, ce se 
pot obținea printr'un procedeă identic cu cel descris la sulf. 

Aerul umed '] acopere cu un strat de carbonat bazic care "1 îm- 
piedică a se oxida mai departe. La o temperatură aprâpe de topire: 
el se oxideză dând oxid de plumb. 

      
   

lim d 

//    

Fig. 171, Izolarea argintului din plumb prin zinc, 

Sulful, fosforul, arsenicul, stibiul și elementele halogene se combină 
direct cu plumbul. Acidul clorhidric diluat "1 disolvă prin fierbere. 
Acidul sulfuric fârte concentrat | atacă numai la cald, producând 
SO, și SO, Pb. Acidul azotic diluat este adevăratul disolvant.. al 
plumbului: 

I0AZ O, +- 4Pb=— 4(Az 0,), Po+- Az, O-L-sH, O 

Ast-fel se obţin cristale de azotat de plumb și protoxid de azot 
aprâpe curat, 

Plumbul e un metal otrăvitor. El produce colici (numite colici sa- 
turnine), tremurături și paralizii, la persnele cari lucrEză cu el, precum 
tipografii, etc, 

Întrebuinţavea. Se întrebuințeză la facerea caracterelor de tipar aliat cu stibiul 
(80 p. Pb. și 20 p. Sb), la facerea glânțelor de pușcă și a tuburilor pentru apă, etc. 

Tuburile de plumb pot fi întrebuințate pentru conducerea apei, căci apa de: 
gârlă și isvore care conţine mici cantități de clorure și sulfați, nu disolvă plumbul 
ci-l acopere pe dinăuntru cu un strat subțire de sulfat de plumb (insolubil), pe 
când apa distilată sai de plâe dă un hidrat de plumb care pâte produce o- 
trăviri. 

Clorura de plumb, Pb Cl, se obţine încăldind oxidul de plumb: 
(litarga) cu acid clorhidric: 

Pb O-+2H C=Pb C,--H, 0.
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Este un corp alb insolubil în apă. 
Jodura de plumb (galbenă), Pb I,, se prepară tratând o sare solu- 

bilă de plumb (acetatul) cu K I; se prezintă în foițe hexagonale, 
-galbene ca aurul. 

Sulfura de plumb, Pb S, se găsesce în natură în cristale cubice; se 
pote obține tratând o sare solubilă de plumb cu H, S sau sulfura 
-de amoniti: 

(Az 0), Pb--H, S=Pb S-k-2Az 0, H. 

Acidul clorhidric o atacă producând clorura de plumb şi H, S. 
Pb 

Oxighi plumbului: Suboridul, Pb, O= | 5 O, se formeză la 
Pb- 

“suprafața plumbului, când acesta se oxideză la aer. 
Ozzdul de plumb, Pb O, se obţine calcinând plumbul la roșu în 

aer. El se numesce zaszcoț,-e o pulbere galbină, amorfă ȘI se pro- 
duce în timpul cupelațiunei. Dacă "1 topim capătă o coldre roşietică 
şi cristalizeză; în starea acesta se numesce ///argă. 

Oxidul de plumb este produsul de deshidratare al /ridratului de 
Plumb, Pb (OH), care se obţine turnând amoniac într'o sare solu- 
bilă de plumb. El este puțin solubil în apă și dă acesteia o reac- 
țiune alcalină, atrage CO, din aer și se transformă în carbonat. La 
130% perde apa, transformându-se în litarga (Pb O) şi apă. 

Afară de acest hidrat cu proprietăți bazice, plumbul fiind _tetra- 
'valent mai dă hidratul: Pb (OH), comparabil cu acidul stanic Sn (OH), 
-şi cu acidul silicic Si (OH). 

El se cunssce cu deosebire în unii derivați ai săi; ast-fel când cei 
“patru atomi de hidrogen sunt înlocuiți prin 2 atome de Pb vom 
„avea: 

/ 9) Pb 
Plumbatul de plumb, PO = Pb, O, numit oxid roșu sai 

LO Ypbrr 

Nini. 

Miniul se pâte prepara calcinând plumbul saă litarga la o tempe- 
'ratură de 6000 întrun curent puternic de aer. El e o pulbere roșie, 
se întrebuințeză ca văpsea și pentru facerea cerei roșii. Cu minii 
„se face sticla de plumb și diferite smalțuri. 

Acidul plumbic deshidratându-se pâte să dea acsd// metaphimbic 
Pb O (OH), asemenea acidulul stam, care pâte da de asemenea 
“săruri; ast-fel: Pb O (OKI, A 3H, O merablumbatul de potasitt și 

LO 
Pb=0 > Pb — Pb, O, numit şi sesquioxid de plumb. 

NO 
Metaplumbat de plumb.
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Dacă deshidratăm acidul plumbic. cu totul obținem frozzdul de 
fiumb Pb O. 

Acesta se obține tratând miniul cu acid azotic: 

Pb, O, -+ 4Az 0, H = Pb O, -+ 2(Az 0,), Pb-L-2H, 0 
E] este o pulbere de coldre brună; sub influența căldurei se trans- 

formă în Pb O și O, din acestă cauză a întrebuințat ca oxidant. Pisat 
cu sulf, se aprinde producând Pb S și SO,. 

Bioxidul de plimb se combină direct cu SO, dând SO, Pb. 
Carbonatul de flumă CO, Pb, există în natură sub numele de cezz- 

zită şi se pote obținea precipitând azotatul de plumb cu carbonat 
de amonii. 

(Az 0;), Pb + CO, (Az H,), = 2Az O, AzH, + CO, Pb, 
Dacă precipitarea se face cu carbonat de sodiă saă potasii se 

obțin carbonați bazici, a căror compoziție variază după temperatura 
şi concentrațiunea soluţiunilor. Intre aceștia cel mai bine cunoscut şi; 
mai întrebuințat este 

O=c COP — OH 

Ceruza = 9 Pb (albul de plumb) 
o=c < 

NO=—Pb —O0H 

Ea e corp alb, insolubil în apă, solubil în acidul clorhidric și azo- 
tic. Hidrogenul sulfurat o. transformă în sulfura de plimb negră. Cal- 
cinată fiind dă un iminiii de coldre portocalie forte intrebuințat în, 
pictură. 

Preparaţia. Ceruza se prepară în dou& moduri: 

  

Fig. 172. Vis p uizu c ruză, Fig. 173, Aşedarea vaselor pei:tru ceruză în gunoi,. 

a) Procedeul olandez. Se iai foi de plumb P, ([g. 172), se îndo- 
iesc în spirală și se introduc în nisce vase de pâmint A, cu dou& 
fundură, 

Sub fundul B, care e găurit, se pune puţin oțet C. Vasul, acopurit 
cu un capac, se pune în gunoi (fig. 173) sati în o cnstrucţie spe- 
cială (fig. 174). înaltă de 7—8 m., unde gunciul e pus între fie-care 
rind de borcane.
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Gunoiul fermenteză, desvoltă bioxid de carbon și temperatura se: 
ridică la 30%—400, 

Sub influența acestei temperaturi acidul acetic 
din oţetul pus în vase se volatiliseză și disolvă 
plumbul cu care face acetatul bazic de plumb 

Acesta. sub influența bioxidului de carbon, se 
transformă în ceruză. 

b) Procedeul de la Clichy (Paris), se datoresce 
lui 7/znard (1801). El consistă în a introduce 
CO, într'o soluţiune bazică de acetat de plumb. 
Se separă prin filtrare ceruza formată ŞI în solu- 
țiunea acidului acetic se pune oxid de plumb 
pentru a o transforma din noi în acetat bazic, ast- 
fel ca aceeaşi cantitate de acid acetic pâte servi multă vreme la pre- 
pararea unei mari cantități de cerusă. 

    Pi: pu ze 
Uri dac, 7 

iii f i 

im 414 Xubiicarea cerusej, 

  

Familia a III-a. — a) Au. 

b) Ga, In, TI. 

Consideraţiună generale. Aceste corpuri ai în general valența ne-- 
pereche; ele sunt de obiceiti mono sai trivalente. Unele dintre ele: 
fac Gre-cari escepțiuni, ast-fel se cun&sce clorura de galii Ga CI, 
în care galiul e bivalent. 

Aurul formeză nutmerâse combinaţiuni, în cari e trivalent. Trihi-- 
dratul s&i Au (OH), are caractere acide destul de pronunţate și dă. 
săruri mai cu t6te metalele; ast-fel avem: 

Au (OK), = aurat de potasiii, 

Aurul 

Au = 196,6. 

Starea naturală. EL există adese-ori în stare nativă în filâne sati 
nisipuri, ce resultă, din sdrobirea stâncilur. Din acâstă causă se gă-- 
sesce adese-ori şi în nisipul riurilor, precum la noi în nisipurile Ol- 
tului, de unde ţiganii aurari '] scoteaă până acum câți-va ani. Une- 
ori se găsesce în bucăți mari numite pepite, între cari. unele pot 
avea 0 greutate de mai multe kilograme. Cele mai mari găsite până 
acuma cântăreaă: 36 kgr. (Ural), 42 kgr. (California), 84 kgr (Ans-- 
tralia). 

Estragerea aurului Pentru a-l estrage se piseză bucățile de stânci, 
aurifere într'o piuă specială, amestecându-se cu mercuriii. Acesta di- 
solvă aurul dând un amalgam, | 

Sdrobirea se face în nisce vase de fer (fig. 175), cari sunt întro- 
mişcare repede de rotaţiune pe când înăuntrul lor se află două ghiu- 
lele de tuciă.
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Nisipul ce conţine aur este spălat în nisce sghiaburi puţin încli- 
mate, prin care curge apă. Nisipul este depărtat, iar aurul rămâne pe 
“fundul lor. Sat făcut în urmă aparate, cari fac mai bine acest ser- 
vicii şi întrun timp cu mult mai scurt. Ele sunt făcute dintro căl- 
dare cu fundul conic, care se învirtesce împrejurul axului săi cu o 
iuțelă mare. Se pune înăuntru nisip aurifer și apă; apa și nisipul 
:sunt aruncate afară prin puterea centrifugală, iar grăunțele de aur 
remân în fundul conic. 

Amalgamul de aur ca și cel de argint este distilat la cald; mer- 
«curul se evaporeză și se condenseză în o cameră recită, iar aurul 

rămâne liber. 
Producția. In anul 1891 s'a scos în total 188,531 kgr. aur în t6tă lumea. 

  

Fig, 175. Sdrobirea stâncilor pentru extrag?ra aurului. 

Proprietăți. Aurul e un metal de colsre galbenă. Dacă razele de 
lumină se reflecteză de mai multe ori pe suprafața lui, el ni se pre- 
:zintă colorat în roşu. Foile de aur, vădute prin transparenţă, aii o co- 
re verde-albăstrue. Densitatea lui este 19,32; se topesce la 10359, 
transformându-se întrun lichid verde. La temperaturi mai înalte se 
volatiliseză dând vapori, cari sunt violeți prin reflexiune, verdi prin 
transparenţă. El este cel mai ductil și mai maleabil dintre metale; 
:se fac foi de aur cu o grosime de 1/2z000 Mil. 

EI nu se altereză la nici o temperatură prin oxigen, aer sai apă. 
„Acidii: sulfuric, clorhidric, azotic, etc., atât diluați cât şi concentrați 
“nu-l atacă nici la rece nici la cald. Clorul liber saă disolvat și bromul 
"1 atacă la rece. Fosforul, arsenicul şi stibiul ”l atacă la cald. Apa 
regală '] disolvă transformându-l în Au CI,. 

Aurul fiind fârte mble se useză repede; din cauza acesta se aliază 
«cu cuprul sai cu argintul formându-se ast-tel aliage mai tari, din cari 
se fac monede, etc. 

Aurul dă două feluri de săruri: în unele e monovalent, în altele 
trivalent, . 

Monoclorura de aur. Au CI, se formeză discompunând triclorura de 
aur Au CI, prin căldură la 180%. Ea e o pulbere albă insolubilă în 
apă; prin căldură se discompune în aur și clor liber. 

Tyiclorura de aur Au CI, se obţine disolvând aurul în apă regală.
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Ea e cristalizată, galbenă, solubilă în apă, alcool şi eter. Cu clorurile 
metalice dă săruri duble precum: Au CI,. K Cl + 2 H, O, sau 
Au Cl. AzH, C+H,0. 

Protoxidul de aur, Au, O, se obține discompunând monoclorura 
cu KO H la rece. Este o pulbere violetă închisă, insolubilă în apă. 

Triozidul de aur, Au, O,, se obţine tratând triclorura de aur cu 
K O H sai cu Mg O la cald. El e o pulbere brună, se discompune 
la 2500 în aur şi oxigen. Acestui oxid îi corespunde hidratul 
Au (OH), numit aczZ aurie. Acest acid dă săruri cu bazele, numite 
aurați. Sărurile corespund cu deosebire acidul metaurie : Au O. OH, 
din cauză că se deshidrateză cu ușurință; ast-fel avem : 

Au O. OK, care cristalizeză cu 3H, O și e solubil în apă. 
Auratul de potasii 

Familia 1V: a) Al, Sc, Y, La, Yb 
b) Cr, Mo, W, Ur 
c) Mn 
d) Fe, Ni, Co 
e) Pt, Pd, Rh, Ru, Os, Ie 

Consideratiuni generale. Corpurile din acestă familie aă de comun 
proprietatea de a da nascere la compuși, în cari sunt Zi-ze7ra, sati 
Mesavalente, d. e. 

Fel O , Mn!” 0,, Cr 0, 

Aluminiul, cromul, manganul și ferul se deosibesc de platină prin 
faptul că atomii lor pot să se grupeze împreună îndată ce func- 
ţioneză ca tetravalente, ast-fel in cât formeză molecule hexavalente 
în fGrte numerâse combinațiuni : 

vI Cl OH 
AC AZ Fe _OH Cr=0 
IS | NI | oR | : 0 

Cl OH 
A AQ Fe -0H G=0 
LN NC NOH 

1 moleculă de aluminiii Clorura de Hidratul feric Ozid de crom. 
hexavalentă aluminii 

Ele funcționeză arare-ori ca elemente tetravalente ; se cunosc to- 
tuși compușii : 

Mn 07”, Mo0, , CrO,,PtCI,. 

Adese-ori dati compuși hexavalenţi, cu deosebire metalele de la b), 
<are formeză anhidrite comparabile cu acelea ale sulfului: 

Cr O, , Mo0, , WO,. 
13
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Hidraţii lor A, (OH), , Fe, (OH), etc., ai caracter bazic destu 
de pronunțat și dai săruri cu acidii, precum: 

(50,), A! , (S0,), Fe. 

Faţă cu bazele puternice, acești hidrați ati caracter acid şi dati săruri : 

AL (OK), Cr O, K, Fe O, K, 
Aluminat de potasii.  Cromat de potasiăi. Ferat de potasiii. 

In acidul cromic și feric, Cr şi Fe sunt hexavalente; sărurile lor 
se asemănă cu sulfații și sunt isomorfe cu ei, ast-fel: 

Cr O, Mg + 7H,0 ; SO, Mg-A+-7H,0 
Acestă asemănare a celor de la b) se găsesce, afară de oxidii lor, 

și în oxiclorurele la care pot da nascere: 

Cr O, CI, Mo O, CI, SO, Cl, 
Clorura de : Cromil Molibdenil Sulfuril 

Ferul, nichelul și cobaltul se apropie mult între dinșii prin pro- 
prietăţile lor și se deosebesc numai prin faptul că Ni și Co, ca și Pt, 
nu dai decât rare ori molecule hexavalente. 

Prin escepțiune unele dintre ele pot să aibă uneori și valența nepe- 
Vu—0O 

reche, precum e manganul în pernzanganatul de potasiăă : =9 

"OH 
Aluminiul. 

Al = 27 

EI a fost izolat pentru întâia Gră de PWăhler la 1327, discompunând clorura: 
de aluminiă prin potasiii. In stare de puritate s'a Gbţinut abia la 1854 de Se: 
Claire Deviile, care a introdus clorura de sodiii și fluorura de calciii ca materii 
topitâre pe lângă primele. 

Starea naturală. Aluminiul este unul dintre corpurile cele mai r&s-. 
pândite în natură. Se găsesce cu deosebire ca oxid şi ca silicat. 

Preparația. El se obţine topind clorura de aluminiă cu sodiii și 
cu crioiită (fluorură de aluminiă și sodiii.) 

AI, Cl, + 3Na, = 6Na CI -+ Al, 
In industrie se prepară în cantități mari prin electroliza oxidului! 

de aluminiii. Aluminiul se adună la polul negativ pe când oxigenul 
se combină cu carbonul din care e făcut electrodul positiv. Metalul 
ast-fel adunat pote să se întrebuințeze pentru diferite lucrări. 

Uzinele de la Neuhausen (Elveţia) pe Rin și Froges (Franţa) pe 
rîulețul Adrets, aprope de Grenoble, prepară direct aluminiul prin 
acestă metodă (Heroult-Kiliani) şi bronzul de aluminiă, punând me- 
talul, cu care voesce să alieze: aluminiul la polul negativ.
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Curentul electric, care face acestă electroliză este produs de mai multe ma- şini dinamoelectrice fârte puternice, cari sunt puse în mișcare prin o cădere de apă. La Neuhausen se întrebuințeză pentru acestă mișcare zo metri cubi din apele linului, cari cad de la o înălțime de 20 metri, ceea-ce face 400,000 chilogrametri pe secundă, adică o putere de 4.000 cal. Froges dispune numai de 800 cai. 

  

Fig, 176. Bateria de creuzete de la Froges pentru fabricarea . 
aluminiului, 

Reacțiunea se face în nisce creuzete mari, în care polul + e făcut din o bu- 
cată de cărbune ce se pote scobori prin scripetele superior, iar ca pol — ser- 
vesce creuzetul. l'ig. 176 arată o baterie de aceste creuzete și cablurile prin 
care trece curentul. 

  

Fig. 177. Creuzete în care se obţine aliagiul de aluminiă şi for- 
mele în care se târnă (Freges). 

Când în creuzete se pune cupru saă alte metale, cu care voim să aliăm alu- 
miniul, se obţin direct bronzuri sa aliage de aluminiă. „ 

La Neuhausen se obţin aprâpe 2 tone aluminiă pe di. 1 kgr. aluminiă pur



se prepară din 2 kgr. 1 oxid de aluminiii-+-600 gr. cărbune (în valdre de 3 lei), 
la care se adaogă și preţul energiei întrebuințate pentru a desface combinația. 

Aluminiul pur costă de la 1—6 lei chilogramul, pe când acum câți-va ani 
costa 120 lei. 

Proprietăți. Aluminiul e un metal de colâre albă-albăstrue, fârte 
ductil și f6rte maleabil. El pote fi bătut în foi și tras în fire forte 
subțiri, ca și aurul și argintul. Densitatea lui e 2,6—2,7, așa dar 
e uşor ca sticla, de 3 ori mai ușor de cât metalele uzuale. și de 4 
ori mai ușor de cât argintul, fiind în același timp tot atât de dur și 
tenace ca acesta. El e fârte sonor, conduce bine căldura și electri- 
citatea, se topesce la 6250. 

Din punct de vedere chimic ocnpă locul de mijloc între metalele 
comune şi preți6se. El nu se oxideză la rece, nici în aer uscat nici 
în aer umed, nu descompune apa și nu se înegresce prin hidroge- 
nul sulfurat, prin urmare e superior argintului din acest punct de 
vedere. Acidul azotic şi sulfuric concentrat "1 atacă puţin la cald. 
Adevăratul lui disolvant chiar la rece este acidul clorhidric. Soluțiu- 
nile alcaline '] disolvă la rece, pe când hidratul de sodit (sati po- 
tasiii) topit nu are nici o acțiune asupra lui. La roșu aluminiul re- 
duce Si O, și Bo, O,, punând în libertate siliciul și borul. 

Întrebuinţări. Din el se fac obiectele, cari trebuesc să fie ușdre, precum: lu- 
nete, telescâpe, ete. Cu ro 9, Cu. dă bronzul de aluminiă. Un alt bronz e făcut 
din 90,2 % aluminiă, 7 0%, Cu, 2,3 %/, Si. Se mai prepară alamă de aluminii a- 
mestecându-se cu 3,5%, Cu și Zn. Afară de acestea intră în composiția bron- 
zurilor foslorate. 

Tâte aceste aliage se disting prin o duritate și rezistență mare, fiind în ace- 
laş timp ușdre; astfel cacă se adaogă numai 0,20 %/, aluminiă la fer, rezistența 
acestuia cresce cu 25%; 

Din acestă cauză el se - întrebuintăză forte mult î în industrie și e menit a de- 
veni metalul cel mai întrebuințat în viitor, 

Clorura de aluminiii. Al, Cl, a fost obţinută de Oezsied făcând 
să trecă un curent de clor uscat asupra oxidului de aluminiă ames- 
tecat cu cărbune și calcinat. Amestecul se introduce într'o retortă, 
ca acea de la prepararea sulfurei de carbon (fig. 137) cu deosebire 
numai că clorura de aluminiii formată se volatiseză și se condenseză 
întrun vas mai mare ca A, care nu are nevoe dea fi terminat prin- 
tro sticlă muiată în apă. 

îs Op fb 3C + 3C, = A, CI, + 3co. 

Obţinută fiind în modul acesta, ea e cristalizată, puţin colorată în 
galben prin urmele de fer, ce le conţine (Fe, CI). Ea se obține pură 
în modul următor: Se pune întrun vas d'impreună cu câte-va bucă- 
țele de aluminiă şi se distilă. Se obţin ast-fel cristale prismatice 
hexagonale, absolut incolore și transparente, (Friedel). 

Proprietăti. Clorura de aluminiii e corp solid, cristalizat în prisme 
hexagonale, se topesce la 2000 și distilă ceva mai sus; este fârte de-
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liquescentă. Aruncată fiind în apă produce un sunet ca al fierului roșu şi dă hidrat de aluminiii și acid clorhidric: 

Al, Cl, + 6H, O = AI, (08), + 6H Cl, 
Din acâstă cauză ea dă vapori acidi în contact cu aerul, hidratân- du-se prin umedela ce o atrage. 

Întrebuințarea, La 1877 Friedel și Crafis ai introdus clorura de aluminiiă c mijloc de sinteză în chimia organică și cu ajutorul ei s'aiă obținut. şi se obțid?,, încă un mare număr de compuși noi, mai cu semă în seria aromatică (vedi chi- mia organică). 

Bromura de aluminiii, Al, Br, se obţine trecând vapori de Br asu- 
pra aluminiului înfierbîntat întrun tub de sticlă. Este corp alb, solid, cristalizat în romboedrii, cu densitatea 2,54, se topesce la 930 și fierbe la 2600, 

Jodura de aluminiit, AL, L,, se obține trecând vapori de iod asu- pra aluminiului într'o țevă de sticlă. Ea e solidă, albă, cristalină ; se topesce la 1250 și fierbe la 3560, Vaporii ei se aprind în contact cu aerul. 
Ozvidul de alumină, AL O,, există în natură cristalizat în prisme hexagonale, incolore și transparente: cor/ndon. Rubinul orzental (roşu), Zopazul oriental (galben), smaraldul oriental (verde), amezistul orien- Zal (violet), safirul (albastru), sunt făcuți din oxid de aluminiti co- lorat prin diferiți oxidi metalici. Pulberea meri, care se întrebuințeză 

pentru poleirea metalelor, este corindon colorat în negru prin oxi- 
dul de fer. 

Pentru a prepara oxidul de aluminiă calcinăm la roşu alb un amestec de flo- rură de aluminiă și anhidridă borică (Ebelmen) : 

„Ah FI, + Bo, 0, = 2Bo FI, + AI, 0. 
Florura de bor, fiind volatilă se depărteză, iar AI, O, remâne cristalizat, Oxi. dul amorf este o pulbere albă, ușGră, fără gust; se lipesce de limbă din causa po- rozităței sale. El nu se disolvă în acidi, se topesce numai la suflătorul cu oxi- gen şi hidrogen și nu se reduce prin C și H la roșu deschis, 

Phdratul de aluminiă, Al (OF), există în natură în hidrargilită 
și amestecat cu oxidul de fier în bazrizd. El se obține precipitând 
sulfatul duplu de aluminiă și potasiii cu carbonat de amoniii: 

SO, = Al— SO, OK 

| -- 3CO, (AzH,) + 3H.0 = 3S0, (AzH,), + 
SO, = Al — SO, OK 

-- SO,R, + 3CO, + AI, (0H),. 
Precipitatul gelatinos de hidrat de aluminiii se reţine pe un filtru 

și se spală cu apă fierbinte. 
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Proprietăți. EL e un corp gelatinos. Când e 'de curând preparat 

se disolvă uşor în acidi sait în hidraţii alcahni. 
] 

Dacă ?] încăldim cu îngrijire se deshidrateză parțial transformându-se în 

AL 0, (00),. 

ZoH 
Al— Ol r”oH 
| Al 0 

| —2H,0= | 
pă] A= O 

[OH OH 
A loga 

Acesta există cristalizat în natură sub numeie de Diaspor. 

Hidratul de aluminiă este bază faţă de acidii puternici și dă săruri, precum: 

  

      
  

„OH H o. N 

OH H|o N O | PS pt — ) 5 ontalo „SO = ar + 6H, O 
rr 

A |OE_HJo > 70 Xa 
|on lo, SO, O, S “o / 

Hidrat de aluminiă. Acid sulfuric 3 molecule. Sulfatul neutru de aluminiă. 

Paţă de bazele puternice, acest hidrat este un acid, formând săruri numite 

aluminaţi precum: 

Al, (OH), + 6KOH = AI, (OR), + 6H, O. 
Aluminat de putasiă. 

Din acești aluminați putem să preparăm hidratul, tratându-i cu acid clor- 

hidric. 

Afară de sărurile acestui hidrat se mai găsesc în natură și se pot prepara să- 

rută, cari derivă de la anhidrida lui, descrisă mai sus, precum: 

ALO „9 a 1 195 Mg | „ Be 
= 0 JL a =0, 

i A= 0” 
0 N o AS 

Aliuminat de calci. Spinelul Crisoberilul 
= aluminat de magheziii. = aluminat de beril. 

Hidratul de aluminiă în momentul precipitărei sale într'o soluțiune înroșită prin 

coceionelă saă în vin roșu, reține coldrea acestora, formând Zacuri, lăsând soluțiu- 

nile incolore. Lacurile făcute cu diferite materii colorante, se întrebuințeză în 

văpsitorie.
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Su/fatul de aluminăii, (S0,), Al, + 16H, O, se obține tratând sili- catul de aluminiă cu acid sulfuric: 

(Si 0;), Al + 350, H, = (SO, AI, + 3Si0, H, 
Sulfat de aluminiă. - Acid silicie 

Se filtreză pentru a se depărta acidul silicic și evaporându-se so- luțiunea, se obțin foițe sidefâse de sulfat de aiuminiă. EI este solubil în apă; o parte din acidul săi sulfuric pote să fie luat de amoniac transformându-se ast-fel în. sulfat bazic, 

„O - OH AL--0p/ SO AL OH 
e > S0, -+ 4AzH, OH = | 2950, + 250, (AzR)), 

A 05, Ze; 8 sa ai 
Sul!fat tetra-bazie de 
aluminiă=aluminita 

Acest sulfat bazic se găsesce în natură Şi se numesce a/zaz2p47a. Sulfatul de aluminii pote să dea săruri duble cu sulfații de: pota- 
sii, sodiii, amoniii, rubidiii, cesiti și talii; aceste săruri duble se nu- 
mesc a/azuui, Ei cristaliseză cu câte 24 H2 O în octaedrii sai cu- buri și sunt isomorfi. Ast-fel avem : 

(S0,), AI,.S0, K,-+24 HO (50,), Al. SO, (Az H,), +24H,0 
Sulfat dublu de aluminit și potasiă Sulfat dublu de aluminiă şi amoniii=alaun = alaun potasie 

amonic 

In aceste corpuri isomorfe Al pâte fi înlocuit prin Fe, Cr şi Mn, d. e: 

(50), Fe.. SO, K, + 24 H,O (S0,), Mn,. SO, Na, + 24 H,O 
Sulfat dublu de fer şi potasiti—alaun de Sulfat dublu de mangan și sodii=alaun de fer şi potasiă,. mangan şi sodii, 

Constituția acestor corpuri este următârea : 

„O /ON Al 0 SO e 0 > S0 | 5O=S0.—0k | N O S0, — 0 AzH, 10 —S0,—OK 0 —S0, — O AzH, A-—0" Fe—ON 
N O / SO, ÎN _O pi SO, 
Alaun potasie Alaun de fer şi amouiă 

”- Mai însemnat dintre aceștia este a/aunul potasic, numit și alauu ordinar (piatră acră) (SO,), Al, K2 + 24H, O; se prepară tratând sulfatul de aluminiă sai sulfatul bazic de aluminiii și potasiă, (Alu sita ce se găsesce lângă Roma (la Tolfa) și în Ungarra, cu sulfat de potasiă,
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Alaunul acesta este un solid, incolor şi cristalizeză în octaedrii 
mari. 100 pănți de apă disolvă 9 gr. 22 alaun la 100 
şi 35 gr. la 100%. La 920 se topesce în apa sa de cris- 
talizare, pe care o pierde cu totul la roșu închis, 
transformându-se în o masă spongi6să, care ese afară 

N din creuzetul în care s'a calcinat (fig. 179). In acestă 
. stare se numesce a/aun calcinat. La o temperatură 

și mai înaltă se discompune dând SO, și O, iar în 
creuzet rămâne un amestec de Al, O, şi so, K,. 
Calcinat fiind cu cărbune se transformă întrun a- 

Fig. 178. Cristale de iestec poros de Al, 0O,, sulfură de potasiă și căr- 
lana, bune, care aruncat în aer umed se aprinde spon- 

aneă, ardend cu scântei vii. Acesta se numesce pzzoforul lui Homberg. 
Când tratăm soluţiune de alaun cu carbonat de potasiii 

şi lăsăm în urmă să cristalizeze, obţinem cristale cubice 
de alaun. 

Întrebuinţări. EL se întrebuinţeză în văpsitorie şi în me- 
dicină. 

Silicații de aluminii. Există în natură numeroși silicați atât anhi- Fig. 179. Alaun 
drii cât şi hidratați, cari conțin adesea afară de aluminiă şi fer, potasiii,  caleinat 
etc. Acești silicați sunt formați atât cu acidul silicic cât şi cu acidii polisilicici. 

Se cunosc următorii cu constituţie mai simplă: 

    

p O sio „OH 
A=0 —0/Si0 AL—OH 
| 950 A 0 si 0 Ox | SO—Si9»o 
105 | /O—Si O OK "O—Si 0 / 

A=0 AL— Oe. AL—OH 
050 NOH 

Distenul și anda lusita Leucita Caolinul 

La acestia putem adăoga feldspatul (Si, Os Al, IS.) și tote varietățile de si- 
licaţi de aluminii impuri, amestecați cu silicat de fer, carbonat de calciii, etc., 
numite în genere argile. 

Materiile argilâse (caolinul și argilele ordinare) sunt fârte rEspândite la supra- 
faţa pămîntului. Daca le pulverizăm bine, le udăm cu apă și le frămîntăm for- 
meză o pastă plastică, cu care se pot face diferite obiecte (vase de porțelan, 
faianțe, dle, cărămidi, etc.). 

Pasta acesta fiind” uscată și arsă bine se întăresce. 
Dacă pasta s'a făcut din caolin, feldspat şi nisip ea se topesce prin căldură 

căpătând o structură cristalină prin faptul că feldspatul topindu-se umple porii 
argilului. Masa dură, translucidă şi impermabilă, ce rezultă, se numesce porfe/az. 
Ea pote fi ornată cu diferite desemnuri făcute cu oxidii “metalici colorați şi a- 
coperită cu un smalţ transparent. ” 

Când pasta e făeută din argilă, cate nu este atât de curată ca caolinul, și 
nisip, ea devine dură şi albă prin calcinare și se numesce faianță ; acesta pote 
să fie acoperită cu un smalţ sticlos, colorat saă nu pentru a o face imper- 
meabilă. 

Când argila este forte ferugin6să și amestecată cu nisip şi marne (argilă ames-
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tecată cu CO, Ca) se obține o pastă din care se fac 6lele ordinare, Smalţul cu _- care se acoper acestea este un silicat de plumb și aluminiă. 
Argilele marnâse amestecate cu nisip se transformă într'o pastă din care se fac cărămidi, olane, le de flori, etc. Ele sunt de coldre roșie, din cauza oxi- dului de fer ce conţin. Când pasta conține nisip mai mult și materialul din care e făcută a fost bine pulverizat, amestecat, comprimat cu putere și calcinat la o tem: peratură înaltă în cât o parte din silicați să se topescă, se obține buza/tul ar- Hficial. 

Ori-care ar fi natura pastei din care se fac vasele, lucrarea ei se face cu mâna pe o masă, ce se învârtesce cu piciorul saă cu o mașină de vapori, după tre- buință. Figura 180 arată dispoziția unui atelier de olărie. 

  

Fig. 180. Interiorul unul atelier de olărie. 

Cromul 

Cr == 52,4 

Istoricul. EI a fost descoperit și separat de Pawguelin la 1797 din cromatul.de plumb (2rocoisa), ce se găsesce în Siberia. | s'a dat numele ce-l portă din cauză 
că dă săruri colorate. 

Starea naturală. Cromul se găsesce în diferite combinaţii ca: cro- 
matul de plumb roșu (crocoisa), cromitul de fer (Cr, O, Fe Ojetc. 

Preparația. Deville a preparat cromul reducând oxidul de crom 
prin căldură la temperaturi înalte. Wâk/zr La obținut mai ușor re- 
ducend clorura de cron prin zinc, când sunt topite întrun creuzet 
la temperatură înaltă dimpreună cu clorura de sodiiă ca topitor. Cromul 
remâne cristalizat în masa zincului, de care se separă prin acidul azotic.
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Proprietăti. El e metal alb cenușii, cristalizeză în octaedrii regulați, 
duri ca și corindonul; e mai puţin alterabil în aerul umed, de cât ferul. 
La roșu arde întrun curent de oxigen, aruncând scîntei întocmai ca 
ferul. El arde în c!or transformându-se în sesquiclorură de crom 
(Cr. Cls). La roșu discompune apa şi topit cu clorat de potasiă, arde 
dând un cromat. 

Clorura cromăsă, Cr Cl, e un corp alb solubil în apă. 
Clorura cromică, Cta Clş, se prepară întocmai cu clorura de alu- 

miniă, se prezintă în foi lucitâre; e fârte puțin solubilă în apa fier- 
binte. 

Sesguiozidul de crom, Cra 0, se obţine calcinând la roșu bicromatul 
de potasiăi cu sulf: 

Cr O, R+-S=S0,KR+Cro, 

În stare hidratată se obține tratând clorura cromică cu amoniac. 

Cr, Cl, + GAzH, OH — 6AzH, Cl + Cr, (OH) 

Oxidul anhidru este fuzibil la flacăra suflătorului și în stare topită 
sgârie cuarțul. Calcinat fiind cu hidrații alcalini în contact cu aerul 
dă cromatul de potasiă |CrO, K,). 
Triozidul de crom (anhidrida cromică), CrO,, se obţine tratând o 
soluțiune de bicromat de potasiă cu acid sulfuric concentrat: 

Cr, O, K, + SO, H, = 80, K,-F2CrO0,-+H, O. 
Se mai pâte obține introducând vapori de clorură de cromil într'o capsulă 

de platină cu apă: 

Cr O, CI, + HO = Cr O, + HCl. 
El e un corp cristalizat, de coldre roșie, fârte deliquescent, solubil în alcool. 

Pus în apă ne dă acidul cromic, care nu -e stabil de cât în soluțiune și se des- 
hidrateză forte ușor: 

CO, +H,0=C,0,Hi. 
La 300% se topesce iar la o temperatură mai înaltă se discompune. El se în- 

trebuinţeză ca oxidant în chimia organică. | 

Dicromatul de potasiit, Cra O, Ks, se obține calcinând cromitul de 
fer cu azotat de potasiă. Cristalele lui sunt anhidre, de coldre roşie 
portocalie. El se disolvă în de ro ori greutatea sa de apă și e otră- 
vitor. Calcinat fiind se discompune în cromat de potasiii, sesquioxid 
de crom și oxigen: 

4Cra O, K> = 4Cr O, Ka + 2Cr, O, + 302. 

Acidul sulfuric atacă dicromatul formând sulfat dublu de crom şi 
de potasii: 

2Cr, O, K+ 8SS0,H, = 2(50,)4Cr, R, + SH, O+ 30, 
Alaun de crom şi potasiă.
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Acest amestec se întrebuințeză ca oxidant în chimia organică. 
Dicromatul se întrebuințeză pentru elementele Greer. 
Cromatul neutru de' potastăi, Cr O, K,, se obține tratând dicromatul cu carbo- 

nat de potasiii. EI cristaliseză în prisme rombice drepte, anhidre, de colore gal- 
benă ca lămâia. Este solubil în apă caldă și are putere de a colora fârte pro- 
nunţată ; ast-fel o parte coloreză 40.000 părți apă. El este otrăvitor şi se întrebuințeză 
în văpsitorie și la fabricarea cromatului de plumb (galben de crom). 

Manganul 

Mn =— 548. 

Istoricul. EL a fost indicat la 1774 de Scheele în bioxidul de mangan (Mn 0,) 
și izolat mai în urmă de Gau. 

Starea naturală. Manganul se găsesce în natură ca: bioxid /pzro- 
Jusita), sesquioxid (Draunita), sesquioxid hidratat (acerdesă) şi carbo- 
nat (spaful mangauifer.). 

Preparația. Bunsen a obținut cantități mari de mangan descom- 
punend sesquiclorura de mangan prin curentul electric. Aceeași clo- 
rară redusă prin vapori de sodiii dă manganul cristalizat (Fremy). 

Deville calcinând la roşu deschis carbonatul de mangan cu căr- 
bune, a obținut o carbură de mangan. 

Proprietăţi. Manganul se altereză cu uşurinţă în aer şi descompune 
apa la 100%. Din cauza acâsta se păstreză în oleii de petrol ca şi 
sodiul. Densitatea lui este 7,2. EI e forte dur, sgârie sticla Și e des- 
tul de tenace pentru a putea fi pilit. 

El formeză două feluri de săruri, anume : sări Maugandse, în care 
avem M (bivalent) și săruri panganzce în care întră (Ma —M)" 
(hexavalent). . 

" Clorura mangandsă, Mn Cl, se obţine în timpul preparaţiunii clo- 
rului și se presintă în prisme romboidale de colâre roză, 

Clorura manganică, Mn, Cl;, se obţine disolvând sesquioxidul de 
mangan în acid clorhidric rece. 

Mn, O, + 6H Cl = Mn, CI 3H, 0. 

Osidul manganos, Mn O, se obține prin calcinarea carbonatului 
manganos sai prin reducerea celor-l'alți oxidi ai manganului cu hi- 
drogen. El e o pulbere verde, amorfă care se oxideză ușor la aer, 
transformându-se în Mn, O,. Hidratul săi Mn (OH), se obţine pre- 
cipitând o sare manganssă cu KOH. 

Biozidul de mangan, Mn O,, se găsesce în natură cristalizat în 
prisme rombice oblice, de colsre negrici6să, și se nnmesce firolusită, 
Se întrebuințeză pentru prepararea oxigenului și a clorului. 

Sesguioxidul de mangan, Mn, O,, există în natură în stare anhidră (draunita) şi 
hidratată (acerdesa).
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Oxidul salin de mangan, Mn, O, se găsesce în natură şi se numesce hausma- 
uită. El se obţine și la prepararea oxigenului din Mn 0,. 

Acidul manganic, Mn Oy Ha, se cunâsce în numerâse săruri și se obține cal- 
cinând bioxidul de mangan cu azotatul de potasiă. Soluţiunile sale sunt de co- 
l6re verde, însă forte nestabile transformându-se în acid permanganic : 

3Mn O, K, + 2Ha O = 2Mn 0, R-+ Mn 0, + 4KOH, 

Permanganatul ae potasiit, Nin O, K,se pste obţine trecând clor 
intr'o soluţiune de manganat: 

2Mn O, K, + Cl, = 2K CF 2MnO0,K. 
În industrie se obţine calcinând bioxidul de mangan cu KOH și 

azotat de potasiu. El este un corp cristalizat în prisme rombice, de 
coldre violetă negrici6să. Soluţiunile lui. sunt colorate în violet. El 
este un oxidant puternic şi se întrebuințeză în chimia organică; de 
asemenea se întrebuințeză în industrie pentru decolorarea ţesăturilor, 
bureților, etc. 

De cât-va timp se înzfrebuinţ/ză pentru fabricarea fontelor cu mangan. 

Ferul 

Fe = 559. 

Istoricul. Este grei a se afla data când s'a cunoscut ferul. Indată după epoca 
de piatră se cunoscu arama și nu ferul. După Gre-cari scrieri ale poetilor greci 
este sigur stabilit că ferul se cunâsce cel puțin cu rooo ani înaintea erei creș- 
tine, La începutul imperiului roman întrebuințarea lui era r&spândită şi se prac- 
tica călirea oțelului, 

Starea naturală. Ferul e [6rte răspândit în natură atât în stare 
nativă cât și în dilerite combinaţiuni. In stare nativă se găsesce d'im- 
preună cu nichelul în pietrele meteorice. De curând însă Daubree și 
Meunier a găsit terul nativ în nisipurile aurifere de la Berezowsk 
lângă Ekaterinburg în Urali în formă de grăunțe, cari cântăreau 
până la 30 gr. Acest fer nu conținea nichel. 

Intre combinaţiuni avem mai însemnate următorele : 
Fe, O, Oxidul magnetic de fer, de coldre negră, se găsesce în 

Svedia și Norvegia. Din el se face fer de calitate bună. 
» O, sesgurioacidul de fer anhidru şi cristalizat numit fer olagist, 

există în insula Elba și în Vosgi. 
> sesguioxidul de fer anbhidru compact şi roşu cu structura 

fibrâsă, numit /ematză roşze, sai cu structura pămintâsă 
numit oc74 7oșu,. 

Fe; (OH), sesguzozidul de fer hidratat; pulbere galbenă numită /2720- 
zită, sai brună numită ferată brună. 

CO, Fe carbonatul de fer numit și sideroză sai fer spatic, se gă- 
sesce în Pirinei, la S-te Etienne, în Anglia și în Stiria. 

Fe $, disu/fura de fer numită pizită sai marcasită după siste- 
mul în care cristaliseză.
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Metalurgia ferului. Ori-care ar fi minereul de fer, ce se întrebu- 
inţeză pentru prepararea ferului este mai întâi sdrobit într'o piuă B 
(fig 181) care e pusă în mișcare printr'un curent de apă E R. Acestă 
apă spală în acelaș timp minereul de pămîntul cu care e amestecat. 
Sptlarea se continuă și pe cutiile înclinate (fig. 182). 

  

Fig. 181. Sdrobirea minereului de fer. Fig. 182, Spălarea minereului de fer. 

Preparaţia ferului se bazeză pe reducerea oxidilor s&i prin cărbune: 

Fe, O, + 3C=Fe, + 3CO 
Fe, O, + 4C =Fe, -l- 4CO 

Cărbunele întrebuințat pdte fi sai coc sai cărbune de lemn. 
Insă, din cauză că ferul obținut nu se pste topi și lipi împreună 

de cât la o temperatură înaltă, se întâmplă că în acelaș timp o parte 
din el intră în combinațiune cu argila, pe care minereul o mai con- 
ține, formând un silicat dublu de aluminiii şi fer (sgură), care este 
depărtat și prin care se pierde o parte de fer. Se pote împedeca 
acestă pierdere amestecându-se minereul cu carbonat de calciii [cas- 
Zină). Im acest caz sgura este formată numai din silicat de aluminită 
şi calciă care se pote depărta fără pierdere de 
fer. Pentru a face acesta trebue să lucrăm la o! 
temperatură cu mult mai înaltă, ferul se com- 
bină cu carbonul, ast-fel în cât nu obţinem fer 
curat ci o carbură de fer (furi, fontă). 

Aceste operațiuni se fac prin următârele două 
metode: 

1. Metoda catalană consistă în a reduce ses- 
quioxidul de fer prin cărbune de lemn. Ea se 
întrebuințeză numai în localitățile unde pădurile 
sunt ieftine și minereul fârte avut în fer, precum Fig. 183. Prepararea ferulut 
în: Corsica, Pirinei și în Bulgaria la Somacoff (metoda catalani). 
(lângă Sofia). Minereul se introduce întrun creuzet pătrat L., în care 
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e amestecat și acoperit cu cărbuni (fig. 183). Se aprind cărbunii și 
se suflă un curent de aer prin suflătorul $. 

Acest sufiător se compune din o cutie cu aer C în care intră apa 
din sghiabul B prin tubul de lemn T. Aerul e împins prin S în cuptorul 
L. Cutia C se umple necontenit cu aer, care e absorbit prin deschide- 
rile din T, când lăsăm să cadă apa ridicând dopul prin manivela P. 

In cuptârele catalane reducerea se face în modul următor: 
Aerul transformă carbonul în CO,, care trecând peste cărbune în- 

roșit se transformă în CO. Acesta reduce minereul de fer, îi iea oxi- 
genul și se transformă în CO; 

Ferul topit la scâterea sa din fundul cuptorului este bătut bine cu 
ciocanul pentru a se separa sgura lichidă (silicat de aluminium și fer), 
cu care este amestecat. Ast-fel se obține un fer mâle, maleabil şi te- 
nace. Prin acest procedeii se perde jumătate din ferul minereului sub 
formă de -sgură. 

  

Fig. 184. Prepararea ferului (metoda cuptsrelor înalte). 

2. Metoda cuptărelor înalte. Cea mai mare cantitate de fer se scote 
astădi prin descărbunarea tuciului, după cum vom vedea mai în urmă. 

Tuciul acesta se obține prin catre înalte. | 

Cuptârele sunt făcute dintr'un con DE cu baza în sus construit 
din piatră silici6să infuzibilă (acestă parte se mai numesce e/a/aJe). . 

De-asupra acestuia se află un ait con mai larg cu baza în jos CB, 
terminat la partea superidră prin deschiderea A numită gura cupto- 
rului, pe unde se introduce minereul şi cărbunii de pămînt. La par- 
tea inferidră se deschide întrun cilindru EF făcut din cărămidă re- 
fractară, în care se petrece reacţiunea (numit zora/44). Dedesubtul 
acestuia este un creuzet mare, care are la partea inferidră o deschi- 
dere, prin care curge tuciul, iar la partea anteridră are un brâu de 
zidărie numit Jamă, pe de-asupra căreia se scâte sgura. Intre creu- 
zet și cilindru pătrund suflătorele. 

Cuptârele acestea aii o înălțime cam de 18 m. Ele se încarcă în 
mod alternativ cu minereii și coc (sai cărbune de pămint), la care
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se adaogă în mici cantități castină când ganga e silicisă saă materii 
silici6se când ganga este calcarâsă. Cărbunele în apropierea sufiă- trelor e transformat în CO,, care ridicându-se în sus peste căr- bunele înroșit e transformat în CO. Acesta întâlnesce minereul infer- 
biîntat pe care "1 reduce transformându-se iarăși în CO,, care ese prin 
ţevile G, G'. 

Ferul sub influența temperaturei înalte se combină cu cărbunele: şi fonta formată se scurge în creuzet, de unde e lăsată să curgă în 
forme. Sgura este depărtată în timpul acesta prin deschiderea, ce se află de-asupra damei. | 

Gazele, ce es prin A conţin: 7,15% CO; 62.47%, Az, ca gaze inerte și 23,37 %, CO; 2,06 01 H, ca gaze combustibile, cari ames- 
tecate cu aerul ard trecând prin o serie de camere R”, de unde prin: 
N' sunt duse în coșul, $. Când camerile R', făcute de cărămidă re- fractară, sunt înroșite, aceste gaze sunt trecute prih H în camerile: 
R şi de acolo prin N în același coș S; ast-fel camerile R și R' pot 
fi alternativ înroșite pentru a înfierbînta aerul, ce se suflă în cuptor; 
de aici rezultă o mare economie de combustibil, Pentru acesta pe 
când gazele ard în R' se introduce prin R deja înroşit aerul care trece la suflătârele TT”, când R s'a recit se conduc în el gazele și 
aerul se injecteză prin camerile R/. In ambele cazuri curentul de aer 
urmeză un drum invers cu curentul gazelor, ce es din cuptor. 

Aceste camere se numesc 7ecuperardre și ai fost introduse de 
IVhitavell. 

Tuciul sai foula e o combinaţiune a carbonului cu ferul. Se cu- 
nosc mai multe varietăți de fontă cari se deosibese prin cantitatea 
de carbon, siliciă, fosfor și mangan, ce conțin. Mai principale între 
acestea, sunt următorele. 

Fonta albă conţine aproximativ ş 0; carbon, care ar corespunde 
după Bowsszngault la formula: F e; C. Ea e albă argintie, sfărâmicisă, 
dură, nu pâte fi pilită și se topesce între 1050% și 11009; densitatea 
ei este 7,44—-7,84. Ea se întrebuințeză la facerea obiectelor turnate 
în tipare precum: co!6ne, etc. și cu deosebire pentru prepararea fe- 
rului și a oțelului. Disolvată în acid clorhidric dă clorură ferică și 
gaze hidrocarbonate, 

f'onta cenușie conţine 0 cantitate mai mare de carbon de cât acea 
necesară ferului pentru combinaţiune. Excesul de carbon este Gisolvat 
în masa ei, iar la rece se depune sub forma de grafit cristalizat în 
interiorul masei, ceea ce face ca fonta acesta să aibă colâre cenușie. 
Acâstă fontă e grăunţâsă, se pâte găuri și pili, şi-se topesce la 12000, 
Densitatea ei este 6,79—7.0ş. Din ea se fac o mulțime de obiecte 
turnate. Disolvată în acidul clorhidric dă clorura ferică, hidrocarbure 
şi cristale de grafit. 

Descarburarea (afinagiul) fontei pentru prepararea farului. Procedeul 
Comtois, consistă în a calcina fonta albă întrun creuzet pătrat a& 
(fig. 185) amestecată cu cărbune aprins întrun curent puternic de aer, 

m
i
 

ot
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ce vine prin suflătorul 7. Carbonul fontei se transformă în CO, şi 
ferul formeză o masă compactă. In acelaș timp siliciul și fosforul 
prin oxidaţie se tranformă în silicați şi fosfați de fer (sgura). 

Ferul se separă de sgură prin batere cu ciocanul. Se obțin ast-fel 
76 kgr. ter din 100 kgr. fontă. - 

Procedeul englez (pudlaj) consistă în a descarbura fonta înferbîn- 
tând-o la roșu deschis întrun cuptor special prin flacăra cărbunilor 
de pămînt. Fiind-că masa trebue amestecată necontenit, Dans in- 
troduse pudlajul mecanic. Pentru acesta fonta se pune in cilindrul 
A (fig. 186) care se învirtesce împrejurul axului săi, iar flacările 
cuptorului F trec asupra ei. Prin acest procedei se obțin 83%, fer. 

  

Fig. 185. Cuptorul Comtois Fig. 186. Cuptorul Danks. 

Forul pur se obţine reducând oxidul de fer (preparat prin calci 
narea oxalatului de fer) printrun curent de hidrogen cald. 

Proprietăţi. Ferul e alb, puţin violet, cristalizeză în cuburi sati oc- 
taedrii. Când structura lui este fibrâsă, el este maleabil, ductil și cel 
mai tenace dintre metale; un fir cu diametrul de 2": pâte ținea 
250 kgr. fără a se rupe. Densitatea lui este 7,84. El se topesce la 
15000 înmuindu-se și devenind pastos înainte de topirea complectă, 

ast-fel în cât se pâte lucra cu înlesnire. 
Cu timpul structura lui devine granulsă și el capătă un aspect 

luciă; atunci e sfărămicios și tenacitatea lui e mult scădută. Din a- 
cestă causă construcţiile de fer trebuesc schimbate după cât-va timp 
pentru că ele nu mai aii resistența necesară. 

Dintre tâte corpurile ferul are proprietăți magnetice mai bine pro- 
nunțate, perdându-le când îl încăldim la roșu. 

El se combină direct cu toți metaloidii afară de azot. La tempe 
ratura ordinară nu e atacat de aerul uscat; aerul umed și bioxidul 
de carbon îl oxidexă dând rugina, care e un hidrat de sesquioxid 
de fer conțiind puţin amoniac. Acestă rugină se propagă încetul cu 
încetul de la suprafaţa lui către părțile din lăuntru și le distruge. 

Pentru a apăra ferul de ruginire se acopere la suprafață cu un strat 
de zinc (fer galvanizat) saă cu un strat de staniii (tinichea). 

Ferul discompune apa la roșu, transformându-se în oxid magnetic 
(vedi fig. 3). Aceeași transformare o sufere când îl ardem în oxigen



(vedi fig. 38). EI atacă cu ușurință acidul sulfuric saă clorhidric, dând 
hidrogen (fig. 4). Acidul azotic diluat îl disolvă dând azotat de fer, 
protoxid și bioxid de azot (vedi pag. 111), iar acidul azotic concen- 
trat nu "] atacă. 

Ferul preparat prin reducerea clorurei ferice prin hidrogen p6te 
conține până la 260 volume de hidrogen. In starea acesta aruncat 
fiind în aer, se aprinde spontaneii; din acestă cauză se numesce Fer 
piroforic. 

Ferul combinat cu 0,7—1,5 %, carbon se numesce oșe/. Acesta este 
alb, lucitor, mai fuzibil, mai maleabil și mai ductil de cât ferul. Dacă 
"1 r&cim cu încetul după topire, se pâte pili ca și ferui. 

Oţelul r&cit brusc (călit) devine fârte elastic, dur şi se sparge Ușor, 
Duritatea lui e atât de mare în cât sgârie sticla şi nu se pâte pili; 
densitatea lui este între 7,6 și 8,0. 

Oţelul se pste căli turnându-l brusc în apă rece, oleii sati mercur. 
Fabricarea olelului, EL se prepară sait descarburând în mod in- 

complect fontele sai carburând ferul. In cazul întâiă avem oțelui 
natural, oţelul pudlat și oţelul Bessemer, în cazul al doilea oţelul de 
cerentatre. 

Otelul natural se obține descarburând întrun cuptor încăldit cu 
gaz fontele cu mangan, ce ai fost obținute cu cărbune de lemn. 

Oţelul pudlat se obține din aceleași fonte în cuptârele de pudlagiit. 
EI este mai inferior în calitate față de cel d'intâiti. 

Oţelul Bessemer se obține introducând 
până la 10.000 kgr. fontă silici6să întrun 
creuzet (fig. 187) de ter căptușit cu cără- 
midă refractară,- care se pâte mișca împre- 
jurul axului săi de suspensiune Hm, și se 
numesce convertisorul lui Bessemer. Prin 
partea inferidră se introduce un curent de 
aer care oxideză siliciul, carbonul, etc. Se 
adaugă în urmă fontă cu mangan și după 
5 minute oţelul se târnă. Manganul curăță 
oţelul de urmele de siliciă, iar carbonul fon- 
tei introduse în urmă, carbureză tot ferul transformându-l în oțel. 

Oţelul de cementaţie se prepară înferbântând la roșu drugi de fer, 
înveliți în cărbune, materii animale, cenuşe şi sare. 

După 12 dile de încăldire oţelul este gata. 

Ferul, tuciul și oţelul sunt atât de întrebuințate în industrie în cât 
fără ele nu ar fi posibilă civilizația. S'a dis cu drept cuvînt că o ţară 
consumă fer cu atât mai mult, cu cât civilizația ei este mai înaintată. 

  

Fig. 187. Convertisorul lul Bessemer. 

Întrebiinţarea. Oţelul cu deosebire se întrebuințeză pentru un mare număr de 
obiecte necesare. Din e! se fac arcuri, instrumente mecanice saă chirurgicale, 
arme, cuțite, șine, topâre, etc. . 

Ferul are două feluri de săruri: ferdse în care avem Fe” şi fezice 
în care avem (FelY—FelY)YI. 

A+
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* Clorura favăsă, Fe Cl, se obţine trecând acid clorhidric gazos 
peste fer înroșit. Ea e corp alb sidefos. 

Clorura Jenică, Fe, Cl, se obţine trecând un curent de clor peste 
bucăți de ter. Combinația se face cu incandescență și se obțin la- 
mele hexagonale de coldre roșie prin transparență. Ea e fârte solu- 
bilă în apă, alcool și eter. 

Clorura ferică închegă albumina și sângele şi se întrebuințeză în 
medicină. 

Oxidul feros, Fe O, se prepară reducend sesquioxidul de fer prin 
oxidul de carbon. El e o pulbere negră și se oxideză uşor la căl- 
dură. Hidratul săi Fe (OH), sg obține tratând o sare fer6să prin 
potasă. Este alb, însă se înverdesce imediat în contact cu aerul și 
în urmă ia o coldre bruna roșietică prin faptul că se oxideză și se 
transformă în hidrat feric Fe, (OH). 

Oxidul feric, Fe, Op, este forte respândit în natură şi se pâte ob- 
ține calcinând sulfatul feric bihidratat (vedi pag. 79). El e de colsre 
roșie brună, se numesce și co/cotar și se întrebuințeză pentru fabri- 
carea văpselelor și pentru lustruirea metalelor. 

- Fhdratul feric, Fe, (OH), se obţine tratând o sare ferică cu a- 
moniac. 

Oxidul magnetic, Fe, O, se găsesce în natură și se prepară ar- 
dând ferul în oxigen. Din el sunt făcuți magneţii naturali. El pâte 
fi considerat ca un feraz feros din aceeaşi cauză ca şi miniul (vedi 
la plumb). 

> Fe 
e 0 > Fel! 

Acidul feric, Fe O, (OH), există sub forma de sare de potasiă: 
Fe O, (OK), = ferat de potasiă. Acastă sare se prezintă în cris- 

tale prismatice de colbre roşie închisă. Ea este solubilă în apă, co- 
lorând-o pe acesta în roșu. 

Bulfura ferăsă, Fe S, există în ferul meteoric și se pâte prepara 
topind pulbere sai bucățele de fer cu sulf. Ea servesce la prepara- 
rea hidrogenului. sulfurat (pag. 66). ” 

Bisulfura de fer, Fe S,, este fârte respândită în natură, 
Ea e o substanță dimorfă: ctristalizeză în sistemul cubic, se numesce 

firită marțială, iar în sistemul prismei rombice drepte de colâre gal- 
benă-verdue se numesce marcasită. 

Suifatul feros, SO, Fe + 7H, O (calaican verde), se obţine calci- 
nând piritele la aer, sai tratând resturile de fer cu acid suliuric im- 
pur. Este cristalizat în prisme rombice oblice, de coldre verde ca 
smaraldul. Calcinat la 3000 perde tâtă apa luând o colâre albă. La 
roșu închis se descompune în: 

2S0, Fe = SO, + SO, 4+- Fe, O,.
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El se oxidâză cu mare ușurință transformându-se în sulfat feric: bihidratat și colorându-se prin urmare în roşu gălbui: 

450, Fe + 0, + 2H, O = 2(50,), Fe, (OH), 
Sulfat feric bihidratat, 

Oxidaţia acesta se face mai ușor sub influenţa acidului azotic sati a clorurului. 

650, Fe + 3C1, = 2(50,), Fe, + Fe, Cl, 
Sulfat feric. Clorura ferică. 

El se întrebuințeză pentru fabricarea negrelei (cernelei), pentru 
desinfectarea latrinelor, în văpsitorie, etc. 

Carbonatul feros, CO, Fe, există în natură cristalizat în romboe- 
dri şi se numesc fer spatic sai siderosă. Se găsesce mai cu semă 
în Anglia pe lângă depositele de cărbuni și este exploatat pentru 
prepararea ferului. El se pote prepara precipitând sulfatul feros prin 
carbonat de sodiu: 

SO, Fe + CO, Na, = CO, Fe-t- SO, Na, 

Acest precipitat alb, amorf, lăsat în apă, abs6rbe oxigen, desvoltă CO, și se transformă în sesquioxid de fer. 

_4CO, Fe + 0, = 2 Fe, 0, -+- 4CO, 

„__ EI se întrebuințeză în medicină și să găsesce ca bicarbonat în apele 
feruginâse. 

'* Nichelul, 

Ni = 58,6. 

A fost descoperit de Cronstaa? la 1731 în arseniura de nichel numită ziche- 
lină. EL există în natură ca sulfoarseniură Ni S,. Ni As, ca carbonat bazic și 
ca silicat de magneziă și nichel: garnieriza saă mumeita, Acesta din urmă ser- 
vesce cu deosebirea prepararea nichelului și se găsesce în Caledonia nout. Mina. 
cea mai avută e la Szdbury în Canada. 

Praparația. Nichelul se prepară reducând oxidul de nichel prin cărbune. 

Ni O+C=CO+ Ni 
Proprietăţi. EL e un metal alb ca argintul, fârte ductil și fârte meleabil. După 

mangan e cel mai dur dintre metale. Tenacitatea lui e mai mare de cât a fe- 
rului ; un fir cu diametrul de 1mm. pâte ținea. go kgr. E] este. magnetic la tem- 
peratura ordinară și pierde acestă proprietate la 2500. Densitatea lui este 8,8. 
Se topesce ceva mai ușor de cât ferul. La aer nu se oxideză de cât la tempe- turi inalte. La cald se combină direct cu clorul, sulful și arsenicul precum și cu carbonul, dând un fel de fontă. -
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Acidul clorhidric și sulfuric "1 disolvă cu grei, mai bine “| disolvă acidul azo- 

tic diluat. In acidul azotic concentrat devine pasiv ca și ferul. Redus prin hi- 

drogen, dă o pulbere piroforică. 
Nichelul formeză -două feluri de săruri întocmai ca și ferul, ast-fel avem: 

SO, Ni + 7H,0; Ni Cl; Ni, Os; Ni O; Ni (OH), etc. 

Iatrebuinţarea. Nichelul se întrebuințeză în multe țări pentru facerea monete:- 

lor ; el intră în compoziția diferitelor aliage precum pac4/fong, mailechort (vedi 

pag. 186), etc. 
Sulfatul de nichel se întrebuințeză pentru nichelarea obiectelor pe cale galva- 

noplastică. 

Cobaltul 

Co = 38,6. 

A fost descoperit de G. Brandt, inginer svedez, la 1733 în sulfoarseniura de 

cobalt. El există în natură ca arseniură Co As, și ca sulfoarseniură Co S,. 

Co Asa. 

Preparaţia. Se prepară ca şi nichelul: 

Co O -+ C= CO + Co. 

EI e alb arginti, meleabil, cu densitatea 8,6. Este de doue ori mai tenace 

de cât ferul; un fir gros de 1 mm. pâte susține 115 kgr. Se combină cu ușu- 

rinţă cu clorul, sulful și arsenicul. 

Acidul clorhidric și sulfuric "1 disolvă cu greă; mai ușor se disolvă în acid 

azotic diluat. In acidul azotic concentrat devine pasiv. 

Preparat fiind prin reducerea, cu hidrogen, reține de roo ori volumul să&ă de 

acest gaz şi devine piroforic. | 

EI formeză sărută ca şi nichelul. 
Oxidul de cobalt, Co O, este un corp de coldre verde măslinie, iar hidratul lui 

Co (OH), este de coldre roză. Disolvat fiind în borax topit il coloreză pe acesta 

în albastru. Cu oxidul de magneziă dă un compus de colâre roză, cu oxidul de 

aluminii un compus albastru și cu oxidul de zinc un compus verde. 

Acest oxid și combinațiunile lui se întrebuințeză pentru colorarea smalțurilor 

cară se dai pe porțelan, faianțe, etc. 

Platina 

Pt = 1943. 

Istoricul. A fost descoperită la 1735 în nisipurile aurifere ale fluviului Pin 

(America de sud). Numeie «platina» este diminutivul cuvîntului «plata», care 

însemneză cargint, în limba spaniolă. La 1741 fu adusă în Europa. 

Starea naturală. Fa există în natură în stare cristalină. Este a- 

mestecată cu: nisip, argint, aur, cupru, osmiură de iriditi, oxid mag- 

netic de fer, titanat de fer, etc. Se găsesce in Brasilia, Borneo, 

Haiti, Birmania și la 1825 a fost găsită pe amândouă câstele Ura-
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lului. Mai în urmă a fost găsită în California, Canada Și Australia; 
Minele cele mai avute conțin 80%, platină; cele din Ural conțin 
76%), platină, 11,790 fer, 40, iridiă, 14% paladiă, 4%, cupru, 0,30%, 
osmiură de iridiă, nisip, etc. 

Preparaţia Minereul se trateză mai întâi cu mercur pentru a disolva aurul și argintul. In urmă se topesce într'un creuzet de pămînt cu părți egale de plumb și galenă (Pb S). Ferul şi cuprul se transformă în sulfure pe când platina şi cele-i'alte corpuri cari o însoțesc se disolvă în plumb. Amestecul acesta se cal- cineză întrun cuptor de var pentru a depărta excesul de plumb, în urmă se disolvă în apă regală. Soluțiunea acestă se evaporeză și rezidiul ei se calcineză într'un cuptor de var pentru a se depărta oxidul de osmiă și a se transforma tetra-clorura de paladiă în biclorură insolubilă în apă. Se disolvă apoi în apă și soluţiunea se trateză cu clorura de amoniii. Se obţine un precipitat galben roșietic de zAzH, Cl + Pt Cl, care conține și puţină sare de iridiă (2AzH, CL+ Ir C). Amestecul acestor două săruri se calcineză și se transformă întrun corp ce- nușiă poros care este patina Spongidsă. 
Platina spongi6să este pusă într'un cilindru de fr, (fig. 188) 

în care se bate până când capătă aspectul metalic și consistenţa 
obicinuită (procedeul Wollaston). 

S-te Claire Deville a obţinut platina curată topind platina spon- 
gi6să întrun cuptor A (fig. 189), făcut din Ca O, cu ajutorul suflă- 
torului săi cu gaz de iluminat şi oxigen (E) Metale străine se 
OxidEză și intră în oxidul de calcii, iar platina rămâne curată și se 
târnă în tipare de fer. 

Pentru topirea unui chilogram de platină se întrebuințeză 120 
litri gaz şi 6o litri oxigen. 

Proprietăţi. Platina e un 
metal alb cenușii, fârte 
m$le, ductil, maleabil și te- 
nace. Densitatea ei este 
21,4. Ease topesce la 17709 
și absârbe oxigenul ca și 
argintul. N 

Spongia de platină are a 
Fig. 183. Com- proprietatea de a absorbi i e at 

primarea platinei diferite gaze. Fig, 189, Creuzeut de Ca, O pentru 
spongi6se We ru 7 de 2 Zatină ( care | „topirea platinei 

se obține precipitând clorura de platină prin potasă și zachăr) con- 
denseză până la 250 volume oxigen şi 745 volume hidrogen. 

Temperatura lui se ridică atât de mult în cât hidrogenul se aprinde 
(vedi fig. 15). Alcoolul, picat pe negrul de platină, se aprinde. oxi- 
dându-se prin oxigenul absorbit de platină din aer. 

Proprietatea de a absorbi gazele o are chiar și platina metalică. 
Platina nu se oxideză la nici o temperatură în contact cu aerul 
saii oxigenul. Ea se combină direct cu sulful, fosforul, arsenicul, bo- 
rul, și siliciul, asemenea și cu metalele ușor fuzibile ca zincul și 
plumbul. 

Acidul clorhidric, azotic şi sulfuric nu ai nici o acțiune asupra 
platinei. Cel mai bun disolvant al ei este apa regală. Hidratul de po- 

              i 
II
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tasi și hidratul de litiu o disolvă de asemenea transformând'o în 
platinit de potasii saă litiă precum : Pt O. (OR). 

Întrebuinţări. Ea se întrebuințeză pentru fabricarea multor vase de laborator : 
capsule, creuzete, tuburi, etc., precum şi în industrie pentru facerea vaselor în 
care se distilă acidul sulfuric. 

Platina după cum este bivalentă sai tetravalentă, dă două feluri 
de săruri, ast-fel avem : 

Pt CI, PtCI,, Pt O, PtO, 

Tetraclorura de platină. Pt Cl, se obține disolvând platina în apă 
regală. Ea e un corp de colâre roșie brună, fârte solubil în apă. Cu 
clorurile alcaline dă săruri duble numite c/oroplafznați precum : 

Pt CI, .2K Cl = PC K cloroplatinat de potasiă. 
Pt CI, . 2(AzH,)Cl= Pt Cl (AzH,) » >» amoniil. 
Pt CI, . 2Na Cl == Pt Cl, Nas > » sodiă. 

Aceste corpuri pot fi considerate ca sărurile acului c/oropltutie 
Pt CI, H,, care se obțin tratând o soluţiune de PtCI, cu HCI, 

Pt CI, + 2HC=P:C Hz 

Acest acid este cristalizat în prisme deliquescente de coldre bru- 
nă roşietică. Prin înlocuirea hidrogenului seă cu metale obținem să- 
rurile de mai sus. 

Clorura de platină se intrebuințeză în chimia analitică pentru ca- 
racterizarea diferitelor corpuri ; ast-fel cu sărurile de potasii dă un 
precipitat cristalin insolubil în apă, pe când cu cele de sodiu nu se 
întâmplă acesta. 

Privire generală asupra elementelor și combina- 

țiunilor lor. 

Este peste putință a se face ori-ce observaţiune şi a se trage ori-ce 

concluziune logică asupra corpurilor simple sai relative la numeroșii 

compuși, la care dati nascere, fără a fi studiat mai întâi proprietă- 

ţile acestor corpuri. Numai în aceste condiții, ori-ce vedere generală 

pote să fie expusă și înțelesă cu sușces. 

Nomenclatura chimică. Din studiul corpurilor cuprinse în cele trei 

grupe am vădut că acestea pot să se combine odată sai de mai 

' multe ori cu oxidrilul în raport cu valența lor, pentru a da nascere 
la idrați ; (vedi pag, 68, 70 107, 133, 146, etc.)



Ast-fel avem : 

Grupul | Grupul II Grupul III 
HOH CI OH K OH 

' S (0B), Ca (OH), 
Ph (OH), Au (0H), 
Si (OB), Pt (OH), 
Ph (OH), Va (OH), 
S (OH), Fe, (OH), 

Toţi hidrații acestor trei Srupe pot să perdă în parte sati în total hidrogenul și oxigenul lor sub forma de apă, dând nascere la alți hidrați mai simplii sat la oxidi. 

  

  

  

Deşhidratarea 

] Întâia, A doua A treia 2 Grupa I. H OH | — — — 
(COH Co — — | S (OF Ss oO — — 1 Ph (OR | Ph O (0H | Ph, O — Grupa Il si (On) | si 0 (0H), | sio, — | Ph (OH), | Ph O (OH), | Ph 0:(0H) | Ph, 0, UL S(0H), | SO (OH), SO, (OH), ! so, 
(KOHIRK,O — — | Ca (OH), | Cao — — Au (OH) An O (ORB) | Au — Grupalili “pe (OH), | Pt O (05), | P:O, — | Va (OH), | Va O (OH) | va O,(0H) | Va, 0, ( Fe (OH), | Fe, O (OH), | Fe, O,(0H), | Fe, O, 

Acestă deshidratare parțială saii totală pâte să se facă Și între doi hidrați diferiți ai aceluiaș grup, precum : 

  

Grup II 
Grup Iu Az 0,0 | K. OjA , = Az 0, +H,0 | = NaKO-L-u, o Az O [ H - + Na LO H Oxid de sodii e Câte o moleculă de acid azotic şi azotos, Câte o moleculă de hidrat de K şi Na, poH 

Si O | 
Ca < OH N 
La - " OjH] = Si CO, H, + H, O O[R > Ca KO On = Acidul carbosilicie, analog G H / OH acidului dicarbonic, K — Jo_H| arat calu şi sodiă CO 

(calce sodată), s 
, , 

N O H 
Câto o moleculă de hidrat de Ca şi K. 

Câte o moleculă de acid silicic şi carbonie:
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Deshidratarea parţială saă totală se pâte face şi între doi hidrați 

din grupuri deosebite. 

  

  

Cl O [H] kre | = COK+H, 0. 
Câte o moleculă de hiâratde Oxid de Clşi E = Hipoclorit de KE. 

Cl şi de E. 

/O[ERO] „o 
Si0 7 > Ca = sio > Ca + 2H, 0 
NOE HO NO! 
Acid silicie.  Hidrat de cateii. Silicat de calciă. 

Cu tâte acestea hidrații acestor trei grupe se deosebesc între dinșii 

prin Gre-cari caractere particulare. 
Ast-fel hidratul din grupul întâi: HO e un cor neutru, adecă 

nu are nici o acţiune asupra hârtiei albastre sai roșii de turnesol și 

e fără gust. | 
Hidraţii grupului al doilea sati hidrații metaloidilor înroşesc hârtia 

albastră de turnesol, ai gust acru și se numesc aczzi. 

Hidraţii grupului al treilea saă hidraţii metalelor, înalbăstresc hârtia 

roșie de turnesol, ai în genere un gust particular (de leșie) și se 

numesc baze. 
Oxid! se numesc produsele ce resultă din deshidratarea complectă 

a acidilor sati a bazelor; cei dintâiii se numesc oz? ai meta/ozdilor 

(anhidride acide) cei-Valţi oxidă ai metalelor (anhidride bazice). 

Corpurile cari rezultă din deshidratarea a dou& molecule: una a- 

cidă și alta bazică, se numesc săruri. 
Acidi. Fie-care corp din grupul II, avend o valență variabilă pote 

da nascere la mai mulţi acidi. Numirile ce se dati acestor corpuri 

pentru a le deosebi nu sunt tocmai generale și am putut vedea că 

corpuri analoge ai adese-ori numiri deosebite, d. e.: acidul azotic 

Az O, H şi acidu! metafosforic Ph O, H. 
Când un metaloid dă nascere la doi acidi, numele celui mai avut 

în oxigen se termină cu sufixul zc, al celui mai puțin avut cu os 
d. e.: Az O, H acid azotic și Az O, H acid azotos. 

Dacă numărul acidilor este mai mare, cei mai avuți în oxigen ai 
numele început cu prefixul /Jzper saă ger şi cei mai puțin avuţi cu 
hzpo, precum : 

Cl OH acid /zzpocloros, Cl O,H acid cloric. 
CI O,H »  cloros Cl O,H » gercloric. 

Sărurile derivate din acidii terminați în ze primesc terminațiunea 
at, cele derivate din acidii terminaţi în os se termină în 74, d. e.: 

CLOK  hipociorz/ de potasiul Cl O, Na cloraz de sodiii 
Cl O.Na clorzz de sodii CL O, K  percloraz de potasiă. 

Am vădut că hidrogenul oxidrilului dintrun acid pste fi înlocuit
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printrun metal monovalent. Acestă substituire se pâte face de atâ- 
tea ori, câţi oxidrili avem în moleculă. Când acidul are un singur 
oxidril substituirea se face o singură dată și acidul se numesce 7o- 
nobazic, când are 2 oxidrili, de două ori și acidul e bibazic, cu 3 
este /rzbazie, etc. 

= pm tă 

' pm 
Acidi: monobazici bibazici tribazici tetrabazici, etc. PI o | IDR Cl OH S (OH), Bo (0H), Si (OB), fe AzO OH CO (OH), Ph O (OH), Ph, 0, (00), le Să Ph O, OH SO, (OH), E 
MnO, OH Bo, O, (OH), | Na    
Mai sunt şi alte corpuri, lipsite de oxigen, cari at totuși carac- 

tere acide, cu tâte că sunt formate numai din elementele familiei 
I şi II din grup. I (FI, CI, Br, I, S, Se, Te) unite cu hidrogenul. 
Ast-fel am avut acidul clorhidric H CI, sulfhidric H, S, etc. Hidroge- 
nul lor pâte să fie înlocuit prin metale întocmai ca !a acidii cu o- 
xigen. Aceștia se numesc acid? /idrogenaţi saă hidracidi. După nu- 
m&rul atomilor de hidrogen din molecula lor, pot fi 700 saă dz- 
bazici. N 

Acidi: monobazici, bibazici 

HFI,HC,HB, HI H, S, H, Se, H, Te 
Numele lor se formeză adăogând terminațiunea /izric la sfîrșitul 

numelui metaloidului, ce intră în molecula lor, precum: acid clor- 
hidric, sulf/hzdric, etc. 

Bazele. Corpurile din grupul III, având valența variabilă pot să 
se combine cu unul sai mai mulți oxidrili pentru a da nascere la 
baze. Fie-care atom de hidrogen din oxidrilul bazic pote să fie în- 
locuit printrun element din grupul II saă printrun radical acid 
(Az O), (Az 0»), (S0,)7, (Ph O), etc., pentru a forma ast-fel să- 
uri. Când baza are un singur oxidril substituirea se face o singură 
dată și ea se numesce bază monoacidă, când are 2 oxidrili e biacidă, 
cu 3 friacidă, etc. 

Baze: monoacide biacide triacide tetracide ete. 

K OH Ca (OH), Au (OH), Pt (OH), 
Na OH Fe (OH), 

Bazele acestea se numesc de obiceii /7draz, ast-fel se dice: hidrat 
de polasiit sai hidrar polasie KOH, hidrat de calciu sai ca/zie 
Ca(OH),, etc. 

De Gre-ce la unele dintre metale avem mai mulți hidrați, pentru 
a face deosebire între ei numim pe cel mai avut în oxigen prin ter- 
minațiunea zz, iar pe cel mai puțin avut prin terminațiunea os, ast-fel: 

Cu (OH), =— hidrat cuprzc, Fe (OH), hi 
Cu, (OH) == hidrat cupros Fe (OH), 

at ferze, 
» BiEcietsce 

Cerţiciă E 

|. Pedagogică 
Ş Bucureşti 
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Ozigiă sunt de mai multe feluri. De regulă ei se numesc după 
numărul atomilor de oxigen, ce ai în moleculă, precum: 

Monoziă Bioxid Trioxid Tetraoxid Pentozid 

CO Co, Ss o, Az O, Ph, O, 
Zn O Mn O, Cr O, 
Fe O  PhO,  Az0, 
K.0 so, 

La unele metale ca: potasiul, cuprul, plumbul, etc., se mai găsesc 
compușii: K, O, Cu, O, Ph, O, cari se numesc sbozidi, fiind-că 
sunt mai puțin oxigenați de cât protoxidii, 

Adese-ori metalele aă doi oxidi cu acelaşi număr de atomi de o- 
xigen în moleculă, precum : Cr O, și Cr, O,. Pentru a-i deosebi, nu- 
mim pe acela, în care raportul între oxigen și metal este î/, ses- 
gutozid : ast-fel avem: 

Cra Os, Mn: Os, Pb, O, = sesguiozid de crom, mangan, plumb. 

Când raportul între oxigen și metal este +. oxidul se numesce . . 3 13 

oxid salin. - 

Mnş 0, Pb; O, = oxid salin de mangan, de plumb. 

Aceste două feluri de oxidi (sesquioxidi și oxidi salini) par a fi 
mai mult săruri, căci constituția lor este următârea: 

O 0 > Pb O= Pb <g>Pb Pb__G 
, DT Pb Plumbit de plumb N O > 

== sesquiozid de plumb 
Plumbat de plumb 

. = oxid salin de plumb 

Săruri. Produsul deshidratărei între un hidrat bazic şi unul acid, 
se numesce o sas, d.e. 

Br O|H] K [On = Br OK-+-H,oO. 

Hipobromitul de potasiă pote fi considerat saă ca o moleculă de 
acid hipobromos, în care hidrogenul e înlocuit printrun metal saă 
ca o moleculă de hidrat de potasiu, în care hidrogenul a fost înlo- 
cuit prin Br. 

Când deshidratarea se face complect între două molecule cu ace- 
lași număr de oxidrili, sarea care rezultă se numesce zewzră d. e.: 

„OH /0H 70 
SO, Ca = so, > Ca + 2H,0 
OH NOH NO 

Când numărul oxidrililor din molecula acidă e mai mare de cât
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în molecula bazică, sarea ce rezultă se numesce aciad ea pote fi 7po0- 
noacidă, biacidă, tri, etc... acidă, după numărul oxidrililor acidi rămași 
în molecula ei, d. €.: 

„OH „OK „/ONa O Pn—OH 
so, OEh__OH >e> ca 
OH NOH O Pn—OH 

Sulfat acid de potasiă. Fostfat biacid de sodii. NOH 

Difosfat tetraacid de ealciă. 

Când din contra molecula bazei are mai mulți oxidrili de cât a 
acidului, sarea se numesce Zazică; după numărul oxidrilor rămași 
se numesce pronobazică, brbasică, etc. 

„OH 
„O Cu —OH AL—OH 

CO—Ca0H Co | S9so, 
Hipeclorit bazic de calcit N o 

O Cu— OH Al —OH 
Carbonat bibazic de cupru NOH 

Sulfat tetrabazie de aluminit. 

Flidracidi! daă sărută întocmai ca și acidii oxigenați, înlocuind hi- 
drogenul din molecula lor prin metale. Sărurile lor se numesc clorure, 
bromure, Sulfuze, etc. 

SO x aa O - au] 0. 
H OH 

Ba [ore + ——p|> S=BaS + 2H,0 

  

  

Aceste săruri pot fi peutre, acide sai bazice întocmai ca Și săru- 
rile acidilor oxigenați: 

Neutre: Acide: Razice . 

K Cl K SH Cl Ca OH 
Mg CI, Na Te H 
Ca S 
(Az H,).S (Az H,)SH 

Dacă un corp produce mai multe combinațiuni cu CI, Br, 1, $, 
etc., spre deosebirea acestora se dă nume fie-căreia, după numărul 
atomilor acestor elemente, ce se găsesc în moleculă, precum : 
Sn CI, = clorura de staniă Fe S =— sulfură de fer 
Sn CI, — zezraclorura » > Fe S, = disulfura » » 
Ph 1 = zrâodurul de fosfor . Fe, Cl; — exaclorura » »



Ph CL = zerzaclorura de fosfor Fe CI; == &iclorura de fer 
As, S,  =— bisulfura de arsenic — 
Sb, S, = zszsulfura de stibiii Au, S, Zrisulfura de aur. 

Zegile după care se fac reacțiunale între săruri şi combinațiunile lor, 

Faptul că două saă mai multe molecule simple saii compuse pot să reacțio- 
neze între ele, pentru a da nascere la compuşi noi, își are explicația numai în 
schimbările de energie ce se petrec între ele în același timp. 
Numai legile termochimice (vedi pag. 15) sunt în stare să ne explice aceste 

reacțiuni și să ne arate in același timp pentru ce două corpuri simple sai com- 
puse pot să se combine mai ușor între dinsele de cât cu un al treilea. 

Deși cauza primă, care conduce reacţiunile nu a puțut fi bine cunoscută de 
cât de la anul 1860 încâce, în urma lucrărilor lui Berzhefoz, Thomsen, etc., multe 
din rezultatele experimentale erai cunoscute încă pe la sfirșitul secolului trecut. 
Ele ai fost formulate în legi de Ber/holer (1748—1822), Aceste legi după cum 
aii fost făcute acum 80 de ani, nu mai cuprind tâte faptele pe cari sciința le-a 
adunat în urmă şi prin crearea termochimiei aă perdut din însemnătatea ce o 

aveati. Ele rezumă numai un număr fârte restrîns de fapte explicate destul de 
bine prin termochimie. 

Zegile lui Bertholet. A) Acţiunea acizilor asupra sărurilor 

a) O sare este discompusă complect printr'un acid, când acesta este mai fix 
de cât acidul sărci, d. e. 

CO, Ca + SO, H, = CO, + HE, 0 + 80, Ca. 
Az 6, Na + SO, H, = SO, NAH-+-AzoO,H. 

b) O sare este discompusă complect printr'un acid, când acidul sărei este în- 
solubil. 

Si O, Na, + SO, H, = SO, Na + Si0,H, 

c) O sare este discompusă complect printr'ua acid, când acesta dă cu baza 
sărei, o sare insolubilă: e 

(Az O,), Ba + SO, H, == SO, Ba + 2Az 0, H 
2Az 0, Ag4+-H, S = Ag, S+zAzO,H 

B) Actiunea bazelor asupra sărurilor, 

a) O sare este discompusă complect printr'o bază, când baza ei este volatilă: 

SO, H (AzH,) + Ca O = ŞO0, Ca + AzH, OH 

b) O sare este discompusă complect -printr'o bază solubilă, când baza e! este 
insolubilă : - 

Az O, Ag + ROH = AgOH+AzOK 

c) O sare este discompusi . complect printr'o bază când acâsta pote da cu 
acidul sărei un corp insolubil ;;.. ! 

80, K+ Ba (OH), = S0, Ba + 2KOH 

C) Acfiunea sărurilor asupra sărurilor 

a) Două săruri se pot discompune reciproc când .din schimbul între acidii şi
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bazele lor rezultă o sare mai volatilă sai mai insolubilă de cât cele puse în 
prezenţă. 

K Cl + SO, (AzH,) H== 80, KH + AzH, Cl 
Ba CI,-+ SO, K, = SO, Ba + 2K Cl. 

In realitate aceste reacțiuni se petrec în modul următor: 
Amestecând o soluţiune de clorură de sodiă cu o soluțiune de azotat de po- 

tasiă vom găsi în soluţiune afară de aceste donă săruri clorura de potasiu și 
azotat de sodiă. Cantităţile relative în care se găsesc aceste săruri depind de 
temperatura apei și de solubilitatea fie-căreia dintre ele. Când scâtem pe una 
din ele din soluțiune, raporturile între cele-balte trei se schimbă imediat. Acest 
fapt se va întâmpla dacă unul dintre corpurile cari se formeză este volatil saă 
insolubil; ast-fel dacă în loc de azotat de potasiă am lua azotat de argint, am 
avea clorură de argint insolubilă, care ese din soluțiune precipitându-se. În acest 
caz reacţiunea se urmeză până când s'a eliminat tot clorul și argintul dacă aă 
fost puse în proporții corespundătore. 

Reacţiunile formulate în legile lui Berzhole/ se fac după legile termochimice. 
De câte ori punem in prezență două sărură, ele vor reacționa și vor produce 
corpuri noi, daca suma căldurilor de formaţiune ale acestor corpuri va fi mai 
mare de cât suma căldurilor de formaţiune ale corpurilor ce le-am pus. Pentru 
a avea o descompunere complectă nu este necesar ca unul dintre compușii ce 
se formeză să fie volatil saă insolubil, după cum ne indică legile lui Bertholet. 
Ast-fel amestecând o soluţiune de acetat de sodiii cu clorura ferică nu se ob- 
servă nici un precipitat nici vre-un corp volatil care ese din soluțiune; cu tote 
acestea reacţiunea s'a petrecut în mod complect, după cum se pote constata 
din examinarea soluțiunei pe cale optică. 

Clasificaţia elementelor. Încă de la începutul secolului nostru s'a 
căutat a se introduce deodată cu noțiunile nou& 6re-cari încercări 
de clasificare, cari erai însă cu totul empirice. Nici până acum nu 
avem o adevărată clasificație sciinţifică în chimie, 

Prout în Anglia și Dumas în Franţa aă căutat cei dintâi a 
introduce o vedere mai generală, adunând fapte prin cari să pro- 
beze că materia este unică și că dînsa în cea mai simplă expresiune 
Sar găsi în hidrogen. Tote cele-lalte corpuri simple nu ar fi de cât 
nisce stări alotropice ale hidrogenului, create prin condensarea ma- 
teriei în molecule. În realitate numerâse greutăți atomice confirmă 
acestă vedere cu atât mai mult, cu cât iuând ca bază raporturile 
ponderale creăm serii cari unesc întrinsele tocmai pe elementele ce 
se asem&nă mai mult prin proprietățile lor. Aceste vederi ai fost 
combătute cu deosebire de Sas, care a dovedit că multe greutăți 
atomice nu sunt multiplii întregi ai hidrogenului. Totuși fârte nu- 
mer6se cazuri ne duc la rezultate forte apropiate. 

lată câte-va exemple : 

19 165 = o Cl 
19 + (2X16,5 33) + 28 = 80. ...... Br 
19 A (2X16,5 = 33) +2 X238-+ orz. 1 

Un raport identic și cu mult mai simplu '] găsim la corpurile din 
familia I, grup II].



7. . Li 
74 16 = 23 .. Na 
7 2XI16= 39.. K 
7—Â+ 5XKI6= 37... Rb 
7 838X 16= 133 . . Cs 

Tot ast-fel de exemple găsim la seriile bivalente din grupul II şi INI 

16 O | zac... Mg 
16 —- 16 == 32 „S | 24-+16=q0... .Ca 
I6—+ 4X 16= 80.S | 24 + 4 X 16 = 88. Sr 
16 + 7 X 16=128. Te | 24-+ 7 X 16 =— 136. Ba 

DA AZ 
4 II 3... Ph 
IŢI aq = 75... As 
4 17 + 2 X4q4=119. Sb 
417 4X44=— 207. Bi 

La 1862 Chancourtois în Franţa și MVesvlands în America (la 1863), 
iar în urmă la 1870 Mendelejeff în Rusia și Lothar Meyer în Ger- 
mania, aii fost cei d'intâiii cari ai pus bazele unei clasificații sciin- 
ţifice, care pune în evidență faptul că proprietățile elementelor sunt 
Funcfiuni periodice ale greutăței lor atomice. 

Dacă înșirăm corpurile simple în raport cu greutatea lor atomică, 
începând cu Litiul |7), cel mai ușor după hidrogen, și sfirşind cu 
Uraniul (240), vedem că la Gre-care intervale cădem peste corpuri 
cari aii forte mare asemEuare între dinsele: 

1) Li Be Bo C AzO FI 
7 9 II 12 14 16 19 

2) Na Mg Al Si Ph S Cl 
23 24 27 28 31 32 33,4 

3) K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br 

39 40 44 48 51 52 55 56 58 58 63 65 70 72 75 79 79,7 
4) Rb Sr Y Zr Nb Mo —Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Tel 

85 87 So go 94 96 104 104 î06 108 112 113 117 120 126 126,5 

5) Cs Ba La Ce Di — Sa — — — — — — Er — — — 
123 136 138 140 142 150 166 

6) — — Yb — Ta W — Os Ir Pt Au Hg TI Pb Bi — — 
173 152 184 193 193 194 197 200 204 206 210 

7) — — — Th — Ur = 

232 240
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S'aă format ast-fel 7 şiruri numite perzăde, între cati două sunt cu câte ș€pte termeni, numite Perioda mici și cele-lalte cu câte 1 7 ter- meni, numite feriodz mari. Șirurile s şi 6 sunt necomplecte și pot să formeze o singură periddă. 
In periddele mici observăm că termenii suprapuși sunt corpuri, cari ai mare asemănare unul cu altul, precum Na și Li; Be și Mg; FI și CI, etc. 

, Același lucru se observă și în cele trei peri6de mari, cu deosebire la capetele lor, ast-fel avem: K, Rb, Cs; Ca, Sr, Ba precum şi As, Sb, Bi; Se, Te, Br, | etc. 
. In fie-care dintre aceste periâde se observă o variațiune regulată a proprietăţilor fizice ca densitatea, tenacitatea, etc. Ast-fel avem: 

Na Mg Al Si Ph S Cl 
Densitatea : 0,67 1,7 2,5 2,5 2 1,9 1,3 

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br 
0,86 1,6 3,8 — 55 6,8 72 7:9 8,5 8,8 8,8 7 59 5,5 5,5 46 2,9 

Din acestea se vede că densitatea cresce de la amândouă extre- mitățile peri6delor spre mijlocul lor. 
In ce privesce valența lor și compușii cu hidrogenul, clorul, radi. calii hidrocarbonați monovalenți, oxigenul și cu oxidrilii observăm: faptele urmetâre : 
Cu hidrogenul, clorul și cu radicalii monovalenți, valența lor cresce de la capetele periâdei spre mijloc; ast-fel avem: - 

= 

Li, Bet, Bou CH, AZI H,, OKH, FI H Na', Mg, AN, SavH,, Phit H,, Su H,” Cu H 
Acesta se pâte vedea mai bine la compușii hidrocarbonaţi : 

Na' (CH,), Mg (CHI, AL (CH,),, SiY (CH,),, Pa (CH,)s, Su (CH,),, CE (CH,) 

Tot asemenea și cu clorul: 

Li CI, Be Cl, Bo Cl, C Cl, Az CI, OC Fi, Na Cl, Mg C,, Al Ci, Si CI, Ph Cl, S Cl, Cl, 

În ce. privesce valența lor în compușii cu oxigenul și cu oxidrilii, acesta merge crescând de la extremitatea stângă la cea dreptă în periGdele mici precum : 

Nas O Mg O, ALIEO, SO, PhYO, SO, cimo, Na'OH,Mg"(OH) Ai,OH), Si'v(OH,)PnY|OR),,S" 03), CI(oH),
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In peri6dele mari se observă aceeași crescere de la un captt la 
altul cu deosebire numai că la partea de mijloc valenţele ajung la 
un maximum, de unde se cobâră la un minimum și cresc apoi că- 
tre sfirșitul periddei, formând o dublă perzodzcitate. 

KO, CattO, Sc3I0,, TiY0,, V,Y Op, CrY!O,, MnYi0, 

FeY1O,, CoYD,, NilO 

Cuj0, ZnO, GazttO,, — W, As,YO,, SeY!0,, Br,YNO,. 

Tabelul alăturat ne arată raporturile de situațiune și mersul valen- 
țelor tuturor elementelor cunoscute până acum, grupate în acest mod 
de Mendelejeff şi Lothar Meyer. Locurile libere arată corpurile cari 
sunt posibile a se descoperi, ale căror proprietăți generale pot fi 
prevădute mai dinainte. Ast-fel s'a întemplat cu descoperirea Ga/zu/uă 
la 1875, făcută de /ecog de Borsbaudran, a cărui greutate atomică 
=— 69,8, pe când Mendelejeff la 1869 "1 prevă&duse în tabela sa sub 
numele de e/aa/uminii dându-i greutatea atomică =— 69. 

De asemenea la 1886 Wnkler descoperi Germanul (72,3), pe care 
'1 prevăduse Mendelejeff la 1871 sub numele de ehasz/zcii cu greu- 
tatea atomică 73. 

Esaminând aceste peri6de putem vedea că în grupurile I, II și III 
domină mai mult caracterul electropozitiv şi corpurile dai hidrați 
bazici, pe când în grupurile IV, V, VI și VII avem corpuri electro- 
egative cu tendința de a da acidi.



   

"HDARS 
Dep 

419 
'UDdIx0 

ur 
tjnae 

tur 
109 

u$nduro-) 
(£) 

 
 

ac 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

225 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

    
 
 

  
 
 
 
 

  
      

  
        

  
  

  

-
 

—
 

“
n
 

—
 

stu 
[ 

— 
| 

—
 

—
 

, 

q
 

| 
af 

[sol 
— 

— 
tag 

[oiaa 
[ear 

leon 
[ia 

| 
—
 

”
M
 

T
e
 

—| 
sigă 

—
 

—
 

— 
-— 

— 
[
e
l
a
 

| — 
— 

— 
a 

s 
—
 

—
 

—
 

î(0%Teg) 
—
 

lalea) 
0rI9-) 

36Ter] 
teteg 

s's5 
7 

%
9
6
r
7
 

S
s
 

“
g
g
 

"
u
g
 

_ 
u
p
 

&
r
'
p
o
 

s
l
ă
y
 

9 
) 

%'pq 
“
o
t
 

"
i
n
 

d01__ 
%50py 

“
A
N
 

Sup 
SA 

t
g
 

E
a
 

S 
ș 

v 

“
G
L
 

S
a
g
 

“
:
s
y
 

L
R
 

%
e
c
)
 

“
u
z
 

n
o
 

y 
*
N
 

s
0
9
 

9
2
4
7
 

"
U
p
 

5
%
 

"
A
 

s
n
z
 

r
o
g
 

0rp-) 
6
2
7
 

e 
Ş 

3
%
 

s
5
g
 

reg 
s
ă
g
 

7
 

"
3
3
4
 

“
e
N
 

z 
z 

sr 
9 

sI 
zi 

ir 
6 
o
 

u
Ţ
 

I 
I 

Il 
O 

N 
9 

od 
ol 

[7 
1
Ş
 

 oponog 

OK. 
| 

con 
| 

top 
| '0w 

| 
tou 

| 
“on 

| 
tou 

| 
oi] 

o
 

| 
ozn 

| 
0) ubo 

(
E
)
 

___|__EA_| 
CH 

| 
"AW 

| 
HN 

| 
— 

— 
| 

H 
no Meurquo) 

d
u
n
)
 

g
d
u
9
 

| 
p
d
a
)
 

| 
gdnuD 

| 
gdna9 

| 
gduun 

e
d
u
)
 

| 
p
d
 

U
A
 

H
A
L
T
A
 

A 
AI 

III 
II 

I 
Ă 

 
 

 
 

"
M
o
ţ
a
u
s
m
a
ţ
a
 

e
 

d
r
p
o
r
i
o
d
 

[NUI 
2
7
s
1
$



CHIMIA ORGANICA 

Noţiuni preliminare. 

Corpurile organisate, fie plante sai animale, în timpul vieţei lor produc în mod normal numerâse combinațiuni, cari nu se produc în alt mod în natură și se numesc corpuri organice. Aceste corpuri |vedi pag. 6) sunt compuse din carbon, pe lângă care se mai află hidrogen, oxigen, azot, sulf, fosfor, clor, fer, sodiu, potasiu, calciă, etc. 
In total în corpurile..organice..și chiar în corpuule. organizate, cari le-aă format, RU-Saii-găsit până acum afară de carbon de cât cel ouli J5ejemente din cele 65 bine cunoscute. Partea chimiei care se ocupă cu studiul corpurilor organice se nu- mesce chimia organică. 
Prin mijlâcele de sinteză fGrte numerâse, de care dispune chimia organică, saă putut face din elemente nu numai corpurile organice naturale, dar și numerâse altele cari nu sunt produse de plante ȘI animale. Acestea pot să conțină în molecula lor pe lângă carbon nu numai corpurile simple citate mai sus, dar pe ori-care din cele 66 elemente cunoscute până acum. 
lată de ce chimia organică p6rtă de obiceii numele de chimia carbonului, de Gre-ce prin studiul corpurilor organice atât naturale cât și sintetice, nu facem alt-ceva de cât a ne da semă despre mo- durile variate în care carbonul se combină cu unul, dou€ sai maj multe elemente de-odată, din cele trei grupe, care formează chimia neorganică, 
Pentru a înțelege bine modul cum aceste combinaţiuni variate pot să se formeze, trebue să studiăm cu deamănuntul carbonul care e punctul de plecare şi fără care nu pste să existe nici un corp or- ganic. 
Carbonul ca element a fost studiat în grupul II familia IV (vedi pag. 126—131) iar în ce privesce modul de a se combina am vă&- dut (pag. 134) că este în tot-d'a-una tetravalent. intre compușii principali ai săi se studiază de obicei în chimia
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neorganică acidul carbonic, oxidul, bioxidul și sulfura de carbon 

(vedi pag. 136—142)al căror loc va fi mai bine determinat în urma 

studiului acidilor organici. 
Elementele, cari întră mai des în composiția corpurilor organice, 

sunt: C, H, O și Az. 
Carbonul pâte să se combine cu fie-care în parte sai cu mai multe 

dintre ele de odată; ast-fel avem. 

Combinaţiuni binare formate din carbon unit cu un alt element 

Gre-care precum ; 

CH, CO, C, Az 
Tetrahidrura de carbon Bioxid de Azotura de carbon 

(Metan) carbon (Etan dinitril = Uianogen). 

Dintre acestea mai numerâse și mai însemnate sunt cele făcute din 

carbon și hidrogen numite /rocarbure. 

Combinatiuni ternare, tormate din carbon unit cu mai multe ele- 

mente Gre-care, precum : 

C, O, H: CAz H 
Etandioic = Acid oxalic Metan nitril = Acid cianhidric 

Combinatiuni cuaternare, făcute din carbon unit cu trei elemente, 

precum : 

CAz OH Az H, (CR) OH 
Carbimida = Hidratul de amoniii monometilic = Hidrat 

Acid cianie de metilamoniii. 

De regulă pentru a se putea studia numerosele corpuri din chi- 

mia organică nu se ţine semă numai de numărul și natura elemen- 

telor, cară le formeză, dar cu deosebire și de proprietăţile lor fizice 

și chimice, cari sunt în raport direct cu modul de grupare al ato- 

melor. în moleculă. Tâte corpurile organice -sunt împărțite în mai 

multe familii după /nc/zanea lor, adică după modul cum funcțio- 

neză în diferitele lor reacțiuni. 
Aceste familii sunt destul de numerâse și se înmulțesc încă ne- 

contenit prin cercetările nouă, care prin sinteze reușesc a lega ace- 

leași elemente în mod cu totul diferit, de unde rezultă și corpuri 

cu alte funcțiuni. 
Principalele funcțiuni cunoscute în chimia organică sunt urmă- 

târele: 

Hidrocarbure 
„ Alcooli și fenoli 
Aldehide 

„ Cetone 
Chinone 
Acidi 
Amine 
Amide e

 
O
n
p
o
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Hidrocarbure. 

Prin bidrocarbure înțelegem corpurile, cari sunt constituite numai din carbon și hidrogen. Aceste corpuri sunt forte numerâse şi ser- vesc ca schelet tuturor celor-l'alte corpuri organice, cari sunt formate prin substituirea Gre-căror radicali simplii sai compuși în locul hidro- genului din molecula lor. Există dar o legătură strinsă între hidro- carbure și cele-Talte funcțiuni, ast-fel în cât acestea nu pot fi studiate şi înțelese fără cunâscerea de aprâpe a hidrocarburelor. 
Numărul mare al hidrocarburelor este posibil numai din cauză că carbonul e tetravalent și că pâte să se combine cu el însuși de mai multe ori pentru a da. nascere la molecule din ce în ce mai avute în carbon. In tote combinațiunile organice s'a dovedit că cele patru valenţe ale carbonului sunt cu totul identice. Modul în care atomii de carbon se legă între dinșii pentru a da molecule este următorul: 

H H 

| C—H  H—C—H H—C—H H—C—H ij | | | C—H H—C—H H—C—H H 
| 
H O meleculă Etina Etena (Etilena) Etan Metan de carbon (Acetilena) 

Ast-fel carbonul în sefa se combină 
cauză că tote cele patru valențe ale sal 

ambele se combină cu 6 atomi de H. 
In etenă și etină, atomii de C fiind legați prin două și trei va- 

libere de cât 4 saă 2 din valenţele lor, ceea ce face că molecula etenei are numai 4 atomi de H și a etinei nu- 

lențe, nu mai rămân 

mai doi, 

Pentru ca doi atomi de carbon să 

perde 6 valențe, cu ș atomi de C, 8 valențe, etc. 
H 

H 
H H—C—H H | H-—C-H o] H | H—C—H H—C—H | H—C—H | H—C—H | H-—C—H | O H—C-H H—C—H | B=c—n | HR H |. H—C—H | H—C—H H Rn | H | H—C—H 

H | 
H Metan Etan Propan Butan Pentan. 

“ Cu £- Hy 
(a Ha. Cu io. (3 

cu 4 atomi de hidrogen din 
e sunt libere. In e/an fie- care atom de carbon are câte trei valențe libere; din cauza acesta 

fie legați între ei se perd cel puțin două valențe; pentru a putea torma molecule cu trei atomi de C, se vor perde cel puțin 4 valențe; cu patru atomi de C se vor
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Observând aceste formule putem vede că, pe când în metan car- 
bonul are tâte patru valenţele satisfăcute cu H, în etan cei 2 atomi 
de C perd câte o valență pentru a se lega între dînșii și nu le r&- 
mân libere de cât 6 valențe pentru a se combina cu 6 atomi de H. 
In propan atomii de C terminali perd câte o singură valență pe când 
atomul mijlocii perde două valențe pentru ca toţi trei să pâtă fi le- 
gați împreună, ast-fel în cât grupărei întregi "i mai rămân libere opt 
valențe, cari sunt satisfăcute cu H. În butan și pentan găsim 2 si 3 
atomi de C mijlocii, cari ai perdut câte două valențe, ceea-ce face 
ca aceste grupări aii perdut 6 și 8 valențe pentru a se forma, r&- 
mânându-le libere numai 10 şi 12 valenţe spre a se combina cu H. 

Dacă un atom de C cere 4 atomi H pentru a-şi satisface valenţele 
sale, ar trebui ca 7 atomi de C să ceră 4 atome de H. Perderile 
de mai sus în H sunt 'pentru etan 2 (adecă în raport cu numărul 
atomilor de carbon: 2 X 2 — 2); pentru propan 4 (2X 3—2); 
pentru butan 6 (2X4—2); pentru propan 8 (2X(5 — 2). Prin ur- 
mare pentru o hidrocarbură cu 7 atomi de C numărul valenţelor 
perdute ar fi:2 X n— 2, iar numărul atomilor de H, care intră în 
combinaţiune este: 4 n— (2Xn—2)=4n— 2n-t2—2n+2. 

Formula cor pului cu 7 atomi de carbon va fi prin urmare: Cn H2n +2. 
Dacă dăm lui 7 diferite valori întregi vom avea un număr nesfirșit 

de hidrocarbure, s. e. p 

N=—I CH, wi 

n=5 Cs Haa 
n=— 35 Cs Hz 

etc. etc. 

+ Prin urmare Cn H2n+2 represintă în mod general o serie întregă 
de hidrocarbure de felul acesta. 

Hidrocarburele cuprinse în formula generală Cn H2n + 2 ai mai 
multe caractere comune; ast-fel ori-care dintre ele conține cantitatea 
cea mai mare posibilă de H șinu mai pote să primescă alți atomi 
de hidrogen în plus fără ca să se desfacă legăturile dintre atomii de 

„ C. Din acestă cauză ele se numesc hzdrocarbure saturate, 
-Se măi '6bservă de asemenea că numărul lor pâte să crescă la in- 

finit, pentru că lui 2 putem să-i dăm ori-ce valdre întregă de la 1 

până la co: 

CH, Ce Hu Ca Has  Caea Haos 
Ca He Ca Has Caz Has 102 1lzo6 
GC Hs Ca Has 
C, Ho GC Ha : : : 
C; Ha Cao Ha Caoo Haoa Cn H2n—A- 2 5 

Fie-care dintre aceste corpuri diferă de cel precedent saii de cel 

vrmător prin raţiunea CH,, . ast-fel: Ca Hue diferă prin + CU, de 

corpui precedent C, H,g și prin — CH, c de corpul următor Ca Has. av
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El se numesce komologul superior al celui d'intâiă Și /omologul infa- 7zor al celui de al doilea. 
Totalitatea corpurilor homologe re 

Cn Han-t2 formeză o sere homologă. 
Atomii de carbon 

prin două sati chiar trei 
posibilitatea de a forma alte serii 
hidrogen, d. e. 

CH, —nH, 

CB, 
| H, 
CH, 

CH, 
| 
CH, — n, 

| 
CH, 

CH, 
| 
CH, 

| — He 
CH, 

| 
CH, 

C, Ho — H 

| 
I 

Il 

CH, 

CH, 

| 
CH, 

CH, 
| 
CH 

| 
CH, 

CH, 
( 
CH 

i 
CH, 

| 

CH, 

= GC, Ho 

Ca Han-ţ2 — H, = Cn Han 

Putem, prin urmare, să formăm 

  

prezentate prin formula generală 

„ după cum am vădut mai sus, pot fi legați și legături, ast-fel încât putem să prevedem 
de omologi mai puțin avuți în 

CH, CH 
da TE i 
CH, CH 
da — H, = e 

(a, Ca, 
CB, CH 
la n, = Ie Ti 
CH, Ca 
GH —H=c,H, 
Cn Ha — HI, = Ca Han 

în acest mod o succesiune de serii cu termeni homologi : 
Cn Han+-z, Ca Han, Cn Han—z2, Cn Han —4, Ca Hn—6, etc. Tote aceste serii homologe afată „de prima, pârtă numele de sep; nesaturate du cauza că ai tot-d'ă-una două, patru “saă 37 valenţe [tot-d'auiă n. număr pereche) disponibile, care pot să fie. saţisfăcute cu hidrogenul sati alți radicali moriovalenți fără ca ultima legătură 

= o. mreana 
CA eterna aa _dintre atomii de tatboa” să fie dest âcută, se: 

CH CH, CH, CH, CI 
[ | += 
H CH, CH, CI 

Etan biclozat 1, 2, 

+ H= CH C 2 

rece mat Dre rau poa, 

c
u
i
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In fie-care din aceste serii diferinta între homologi este tot ra- 

ţiunea CH;, d. e: | 

Ca Aro, Ce Fes Ce Ho Ca Ha Ca He 
C, Hs, 5 195 C, Ha, 5 Hs, Cs H, 

C Hs Ce Haze 6 p . 8 Hs, Ce He 

Astfel: C, H, diferă de C, H, cu + CH, și de C, H3 cu — CH,. 

Se pâte vedea în același timp că termenii corespundători ai se- 

riilor homologe C, Ho, C, Ha, C, He, etc., diteră între ei prin ra 

ținnea <- Ha. 
Țotalitatea seriilor homologe formeză o serie zsologă. 

Termenii acestei serii vor fi: 

Cn Henţz, Cn Han, Cn Hzn-2, Cn Hzn-4, etc. 

Fie-care din aceștia represintă câte o serie homologă. 

Nomenclatura hidrocarburelor. Nomenclatura cea mai simplă a fost 

propusă de /lofmanu şi are de bază numărul atomilor de carbon, 

terminat prin o sufixă specială pentru fie-care serie homologă; ast- 

fel pentru homologii din seria saturată Cn Hazna avem sufixa az, 

pentru cei din seria Cn Han sufixa gr, pentru cei din seria CnHa2n-—2 

în, pentru cei din seria Cn H2n—4 n şi pentru Cn Hzn—6 m. s.€: 

CII, Protan saă Metan  — - ” 
C,H, Deutan saă Etan; C,H, Deuten sai Etenă ; CH, Etin sai Acetilenă 

CH, Tritansai Propan CH, Triten sai Propenă CH, Tiritin sai Metilacetilenă 

C,H,, Tetran sai Butan CH, Tetren sai Butenă C,K, 
    CH, Pentan C,H,, Penten CH, Pentin 

CH, Hexan C,H,a Hexen CH, Hezxin 

CH, Heptan C,H,, Hepten C,H,p Heptin 
CH Octan CHsg Octen . CH, Octin 

Cs H, Dodecan Cs Ha, Dodecen C,2H,2 Dodecin 

etc. etc. etc. etc. să 

Hidrocarbure îsomere Până acum am vădut că atomii de C se află 

legaţi ast-fel în moleculele hidrocarburelor în cât formeză numai șiruri 

(catene) drepte. Dacă numărul atomilor e mai mare, aceștia pot fi 

aşedați și în alte moduri în moleculă, dând nascere la corpuri, cari 

de și ali același număr de atomi de carbon și hidrogen, aii proprie- 

tăți fizice şi chimice deosebite. Ast-fel de corpuri se numesc zsontere. 

Pentru seria saturată Cn Han--z avem următorii isomeri (Cayley 1875): 

Isomeril 
Pee e ipei 

cunoscuți posibili 

CH ne 

CH II 

| | 
CH, 
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cu, Erenz Arrea 

cu, DR DI N e. I I 

CH, 

CH 
CH, CH, 

CH, nb — CH, 

| cH, Cu DDR 2 2 

în 
CH, CH, CH, 

CH, AC — ca, BC — CC, AD A 3 3 

CH, Ca, cn, 
Ch, Lip | 
CH, 

cu, CH, CH, 
CH, BCR, CH, CH, CH, 

| | | | | CH, CH HC—C—CH, HC—CH,  HC-—CH, 
| . 

| 
CH, CH, (fa HC—CH, CH, 

| | 
CH, CH, CH, CH; CH, 5 5 

CH 5 9 
Goe 2 18 
Ce Haoec 5 35 
Cao Ha 6 75 
Ca Ma I 159 
Co He IL 2357 
Co Haga. pe 1 799 
etc, 

Prin urmare afară de cei d'întâiă trei termeni ai seriei, la toți cei- lalți avem doi sai mai multi isomeri, ” 

  0
 

ÎN
 
A
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Numărul isomerilor cresce fârte mult la moleculele cu mulți atomi 
de carbon. 

Rezultă dar că numirile date hidrocarburelor ca: butan, pentan, 
hexan, etc., nu sunt ale unui singur corp, ci sunt comune la mai 
multe, căci avem doi butani, 3 pentani, 5 hexani, etc. 

Acești isomeri se deosebesc în numire, după cum atomii de car- 
bon sunt înșirați în linie dreptă sai în linii frînte. In casul întâi 
hidrocarbura se numesce /izeazră saă normală, în cazul al doilea este 
nenormală sai arborescentă. 

In acest ultim cas se procede la numirea hidrocarburei în modul 
următor. Se numeroteză carbonii catenei liniare, pentru a putea indica 
carbonul la care se face substituția, înlocuind H prin grupurile, me- 
til, etil, etc. Ast-fel avem: 

CH, | CH, 
| CH, | 
CHa | (CH) 

| HC-—CH, 

| CH, | 
CH, CH, 

| 
CH, 

(Butan linear) Metil 2 propan= Etil 3 Heptan 
Butan arborescent. 

Când grupul substituit are și el mai mulți carboni, care și ei la 
rîndul lor pot să primâscă substituiri, îi vom numerota și pe aceștia 
indicându-i prin numărul carbonului din catena liniară de care sunt 

legaţi, urmați de un exponent. S. E. 
1. CH, 1. CH, 

| | 
2. CH, 2. CH, 

| | Sa 3 
3. CH, 3: CH-—CH—CH, 

| 
4. CH—CH,—CH, + 4. CH—CH,—CH,—CH, 

| Aa 4 | Aa 4 43 
5. CHa Ş. OH 

6. CH, 6. CH—CH, 
| i 

7. CH, 7. CH, 
| 

8. CH, 
Etil 4 heptan. Ftil 3 propil 4 metil 6 octaz. 

Grepuuile substituite la acestă catenă anexă, se numesc 7He7, 
e70, etc.



  

I. CH, CH, 

2. CH, (Gt CH, 
3. du CH; carpa maeto) CH, CH, Ga, 

4. GH GAC, cu Cu — cu — CH, 
5. Cu, fa CH — CH, — CH — CH, 
6. CU, cu — Ca, Gt 
7. Cn, ca, 

3. cu, a, 
4. Meto—4 Etil—Octan. 

Eto 6.3 Meto 6, Propil 6, Mato 6. 2. 
Propil 7, Meto 8, Dectan, 

Numărul isomerilor e cu mult mai mare în cele-l'alte serii homo- loge; ast-fel putem cita cazurile următore : 

  

CH, 
| 
CH, 
Eten. 

CH, 

| CH, CH A 
| ! 

/ N CH, H,C CH, Propan 
Cielo propan (1). 

CH, CH, 
i | 
CH CH CH, CH, 

i | | 

| | N CH, CH, „CH, H,c/_Non, 
Buten 1. Buten 2. Metil propen. Metil cielo propan. 

Din acestea putem vedea că în aceste serii numărul isomerilor cresce cu mult mai iute; ast-fel chiar la hidrocarbura cu 3 atomi de C avem doi isomeri. 
Observăm de asemenea că afară de catenele lineare și arborescente mai avem și catene închise, numite şi catene ciclice, pe când cele li- neare și arborescente se numesc și aciclice. Ast-fel d. e. la hidrocar- bura C, Ha avem următorii isomeri mai principali : 

  

  

(1) T6te bidrocarburele cu catena închisă, ce 36că roiul de Hidrhearbure saturate vor purta pre- fixul Cicio, pentru a reaminti că catena e închisă, și sufixul an pentru a arăta că jocă rolul unor hidrocarburi saturate, 

| | 
| 

 



„236 
  

  

  

  

Hidrocarburi : aciclice Ciclice 

 ineare _ arborescente CH, 

CH, CH, CH, CH, CH, CH, a 
ÎI | | | 2 
CH CH CH, C—CH, CH—CH, H;C—C—CH, ci 

N | La , 
CH, CH CH CH, , | 

NR AI | | i, 
CH, CH, CH CH, CH A 

NI IE II | ai 2 H,C CH, 
CH, CH, CH, CH, CH, Popi Ciclo propan 

| Metil 9 Metil 2 CH, 
CH, CH, CH, penten 1 penten 4 (4) 

Hexen 1 Hexen 2 Hexen 3 CH, 

H C—CH, 
UL] 

He 1, C—CH, 
C "Btil Cielo butaa 

/N CB, 

H,C "CH, 
| | HC 

LN FC „CH 6 Ca 

-] 
€ H,C— CH, 

Ciclohetan Metil cielo penten 

Din cauza acesta homologii sunt de dou€ feluri: /opzo/ogi adeve- 
razi, cari ati aceași constituție și /zonzologi falși, cari nu ati aceeași 
constituție, cu tâte că diferă unul de altui prin rațiunea + CH,, d. e. 

  

Homologi adevăraţi Homologi falși 

CH, CH, CH, CH, 

be La gi CH Pe Lu 2 ai 3 2 

| | H, ce H, | 
CH, CH, CH, CH, 
CH, CH, CH, 

| | CH, CH, 
CH, CH CH, | 
d | | CH HC—CH, 
H, CH, HC—CH, i 

| | | H, ce H, „CHI 
CH, CH, CH, 

(1) Se indică ast-fel la al cătelaa carbon are loc dubla legătură,
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„ Numărul hidrocarburilor cu catene ciclice cresce fSrte malt cu cât trecem la serii mai puţin avute în hidrogen. 
Ele ai proprietăți adese-ori deosebite de acelea ale hidrocarburelor 

aciclice. Din acestă cauză hidrocarburele și corpurile cari derivă din ele s'ai împărţit în dou& grupuri mari : 
Grupul J, cuprinde hidrocarburele seriilor Cn Han + 2, Cn H2n, Cn H2n—2 şi Cn H2n —4 precum şi corpurile, cară derivă din ele. Intre aceste corpuri sc află şi grăsimile, din care cauză multă vreme acestă parte sa numit seria grasă. 
Grupul II. cuprinde hidrocarburele din seriile Cn H2n — 6 și cele 

următore. 
latre aceste se află și esențele plantelor aromatice, din care cauză grupul acesta sa numit seria aromatică. 
Acestă grupare nu mai are rațiune de a fi. Micile deosebiri car pot să existe între hidrocarburele cuprinse în aceste două grupuri vor fi indicate în. cursul studiului. 
Hidrocarburele seriei grase, adică hidrocarburele aciclice, lineare saă arbores- cente, se găsesc şi în seria Cn H2n —6; ast-fel în cât tocmai în acestă serie unde avem benzenul, care este corpul de căpetenieal seriei aromatice, mai avem doi izomeri ai lui cu catena lineară, cari nu aă nici o asemănare cu benzenul și aparțin seriei grase: 

U 

FN H, C—C=0-—-Cc=c-—cu, H—C C—UH 
Hezadiin 2—4 (2) = Dialilenilul 

IC = C — CH, — CH, — CECH H—0 C—H 
Hexadiin 1—5 = Dipropargilul S/ 

C 

| 
H 

Ciclo Hexatrien (1) = Benzenul 
Seria aromatică cuprinde nu numai hidzacarburele din seria Cn Han —6 și cele următâre, dar pe tote hidrocarburele ciclice, cari încep încă de la seria Cn H,n; ast-fel hexahidrobenznul (C, Hu) și derivații săi fac paste din seria Ci Hin și cu tâte acestea se studiază în seria aromatică, 

: hi x ţ x as Radcali hidrocarbonaţi. Ori-care hidrocarbură lineară sati arbores- 
centă, ciclică sai aciclică pote să piardă unul, doi sati mai multi a- 
tomi de H pentru a da radicali mono-, bi-, etc. valenți. 

Acești radicali nu pot exista de cât în conbinațiuni. Numele lor 
se formeză din al hidrocarburelor în modul următor : 

CH —H=C H,, metz 
Ca Hs —— H = C, E; etz 

Ce Hs — H = 0, H;, propi/ 
Din cauză că atomul de H se pâte lua de la diferiți atomi de 

C din moleculă, se nasc numeroși radicali isomeri. Se pot numi trei 
Po NI NI 

(1) Adeeă Ciclo-hexan cu trei duble legături. | | 
(2) Adecă hexan, cu două triple legături, la carbonii 2 și 4 saă 1 şi 5. 

SE
I 
O
O
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feluri din aceștia, după cum hidrogenul lipsesce de la un grup CH,, 
CH, sau CH: 

CH, CH, CH, - CH, 

(a, | ou, ador, dou, 

ca, Cu d da, 

Gu, cu, 
aril dati mmeto 8 propil 1. meto 2 propil 2. 

Hidrocarburele saturate 

Cn Hon+-z. 

a Istoricul, Acestea aă fost cele dintâi hidrocarbure bine studiate. Prepararea 
unora din ele (CH,) s'a făcut la 1837 de Zersos și a fost continuată de Rice 
(18585—1859). Adeveratele sinteze ale lor ai fost făcute de frontland la 1850 și 
continuate în urmă de !Viirts (1855) și Berthelot (1862). 

Starea naturală. lucă de la 1862 Cahours și Pelouze aă arătat că 
în păcurile americane există tâte hidrocarburele de la duza până la 
fexadecau. Acum se scie că păcurile și gazele ce se desvoltă în regiu- 
nile petrolifere sunt amestecuri de hidrocarbure din acâstă serie de 
la CH, până cel puțin la C,, Hg, conțiind şi puține hidrocarbure din 
seriile cele-l-alte. 

Preparaţiunea. Ele se prepară prin mai multe metode: 
1. Prin discompunerea acidilor, cari corespund acestor hidrocarbure: 

CH, 

[CO-9H = CH, + CO,  (Persoz 1834) 
Acid acetic — Etanoie Metan Bioxid de carbon 

[CO.OJH 
| 
CH, CH, 

| | 

| , 
(CH) = CH, + 2C0, Incăldind la roșul născând, 

| (Riche, 1863) 
CH, CH, 

a] | 
CH, CH, 

| | 

COD ci 
Acid suberie=cctanlio:c. iiexan
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Acâstă discompunere se face distilând împreună sărurile de po- tasiă sai de calciu ale acestor acidi cu hidrat de calciă saă cu calce sodată. Reacţiunea se petrece în modul următor : 
CH, OH 

A+ Ca < Gr = 2CH, ++ CO, Ca -+ CO,k, 20C0.0K 
Acetat de potasiă = Hidrat de Ca, Metan Carbonat Carbonat de K, Etanoat de potasiă, 

de Ca, . 

Discompunerea acestor săruri se pote face şi prin curentul electric: - 
CH, CH, 

= |  —F2C0,+K, 2C0.0K CH, 
Etan 

Tm IE me 
volul + Polul — 

Potasiul liber discompune 
desvoltă hidrogen (Kolbe). 

2. Unind împreună radicalii hidrocarbonaţi 
Acesta se face discompunând cu deosebire 

cali prin soditi la cald (200%--300%) în tuburi 

apa și din acestă cauză la polul — se 

identici sau diferiți : 
iodurele acestor radi- 
de sticlă închise : 

CHI CH, 
Nas = | 

CHI CH, + 2Na 1 (Zranflana 1850). 2 mol. metan monoiodat=iodură de metil Btau 

CH, CH, | S 

HC—CIH, HC—CH, 
| | 
CH, CHa + 2 Na 1 (Wiirts 1853) 

+ Na = | CHI CH, 
| | 
CH, a CH, 

O moleculă de metil 2 propân Metil 2 pentan 
iodat şi una de etan monoiodat 

Acâstă discompunere se mai face lu ând iodul prin hidrogen în Stare născândă: 
CH, CH, 

| 
| | i CH, + HE = CH, HI 

] | CH, | CH, 
Yropan iodat 1, Propan. 

Hidrogenul se produce saă prin Zn--S0, H,, sa prin Zn+-Cu şi apă.
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În ultimul cas se formeză hidrați metalici și hidrogen liber. Tot 

la acest procedei putem alătura și prepararea acestor hidrocarbure 

prin acțiunea acidului iodhidric la 250% asupra clorurelor, bromurelor 

ȘI Yiodurelor acestor radicali sai supra altor corpuri oxigenate de- 

rivate de la acești radicali (Berzhelor, 1869) d. e: 

CH, CH, 
a. | LI | + 

CH, 1 CH, 
CH, CH, 

b. | LH = | + HO+L 
CH, OH CH, 

Hidratul de etil sai 
Alcool etilic (Etanol) 

Să iea 80—100 părți acid iodhidric faţă cu ponderea alcoolului; acest acid 
trebue să conţie 80%, HI. 

De acest procedeii s'a servit Kraft pentru a obţine hidrocarburele superidre 
din acestă serie de la QC, H,, până la C; 

Acest ultim corp a fost obținut plecând â "la cetona numită sfearona: 
Cu, Hs — CO — Ca Has pe care tratândo cn Ph CI, a obținut derivatul 

cloric : Up Ha — CC, — Cag Hs + PhOC,. Derivatul 'cloric tratat cu II loa 
dat reacţiunea armătre : 

Cu Hs — CC, — Cu, Hs -Fa4HI = Cs Ha + 2HCI + 21. 

3. Desfăcând combinațiunile radicalilor hidrocarbonaţi cu metalele - 
(compuși organo-metalici) prin apă, acidi sati iodure din aceeași serie : 

Zn<Ci: + 2H, O = 2CH, + Za (OH), (Prambland 1850). 
Metan zinc metan (Zinemetilul). 

Hs<c -F-S0, 11, = 204 11, -F SO, Hg (Schortemer 1864). 
Etan mercur etan (Mercuretil). 

CH, „CH 
CH ud 1 
In<qipe + OCl == HsCs — 0— CaHs4-Za Cl, (Pridel și Landen- 

2-56 | | burg 1867). 
CH, CH, 

Xtan zinc etan.  Propan biclorat Demetil 3 pentan. 
(Zincetil.) 2=Acetona 

biclorată. 

Proprietăţi fizice. "Tabelul alăturat ne arată constantele fizice ale 
hidrocarburelor saturate cu catenă liniară, cari se cunosc până în pre- 
zent. Se pote ușor vedea că cu crescerea numărului atomilor de carbon 
din moleculele acestor hidrocarbure, se schimbă în mod fârte regular 
și densitatea, temperatura de fierbere și temperatura de topire a lor. 
Ast- -fel, pe când densitatea pentanului este numai 0,627 la 176, den- 
sitatea pentatriacontanului se ridică la 0,781 la 4+- 74%7.
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Temperatura de fuziune Temperatura de fierbere Lensitatea 

  

  
  

CH, — — — CH, — — — 
GC Hs — — 170, — 
C, H,, — 10, — Ce Hue —. 38", 0,627 la 170 
C, Ha, ÎN Ă ZI, 0,663 > 170 Ca Has — 2] 99, 0,697 » 190 Cs Hs — | 1250, 0,718 » 00 
C Ha6 ta 510, ş 149%,5 0,733 >> 
Co Ha Îi 320, g 1730, 9,746 »» Ca Ha  — 26% 5 | 19495 0,774 Ca Has — 120, 2 2140, 0,773 Cs Has — 6%2 ef 2340, 0,775 Cs Ho 495 252%,5 0,775 
Cs 32 + 10%, 270%,3 0,775 
Cs 34 + 180, 28705 9,773 z Cur Has -- 2205 303%, 0,776] & Cs Hs — 280, 3170, 0,776] £ Co Ho + 32%, 330%, 0,777 5 Cao Has Ț 36%7 42050, 0,777| & 
GC, 44 40%4 £ | 21 5 0, 0,778 z Cao Has -F 44%4 =] 2240%5 0,778] 
Cos 48 + 470%,7 $ 2340, 0,778 
Cos 150 + 510, $ d 243 ” 0,778 Cos Hs + 44%) EI 279%, 0,779 Ca Ess -- 59%5 | 3020, 0,780 Cos Hs —- 6891 s| 3100, 0,781 
Coe Hs -+ 70%0 i 33 Y 0, 0,781] Cs [Hi2 —- 7497 

Temperaturile de fuziune ca si cele de fierbere variază pe o scară forte întinsă; ast-fel, temperatura de fuziune, a nonanului fiind de-— 516, cresce pâna la ultimul termen cunoscut cu 12 5%, căci acesta se topesce la A 74%7. Tot ast-fel temperatura de fierbere, de la propan-— 170 cresce cu 347% numai până la nonadecan, care fierbe [a 3309, 
Aceste fapte nu trebue să ne surprindă, de Gre-ce aceste corpuri fiind homo- iogi adevărați și diferind prin rațiunea CH., de sigur și constantele lor fizice vor varia în mod progresiv și e probabil că în momentul când aceste corpuri vor îi cunoscute în stare cu totul pură, ele ne vor prezenta constantele înscrise în tabelul alăturat, crescând într'un mod cu mult mat regulat de cât acele ce le avem pentru moment. 

Este de observat de asemenea că temperaturile de fierbere ale iso- merilor cu catene arborescente sunt mai scădute de cât ale hidro- carburelor lineare şi diferința este cu atât mai mare cu cât catena este mai desfăcută, d. e: 

16
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CH; 

da, CH, 

du, ad — CH, 

cu, Cu, 
fierbe: la 1 la -— 170 

CH, | 

dn, Cl, CH, 

dn, ua — CH,  HC— d — CH 

du, d, cu, 

cu, du, 
fierbe: la + 380 , la | 300, la + 96,5 şi se solidifică la — 200. 

Proprietăți chimice. Tote aceste hidrocarburi, fiind saturate, nu pot 
să mai primescă în molecula lor nici un alt atom, ele însă, pot da 
nascere la producte de substituire, adică la corpuri cari se formsză 
înlocuind în parte sait în total hidrogenul lor prin ori-care din ele- 
mentele celor trei grupe ale chimiei neorganice saii prin radicalii com- 
puşi la care acestea pot da nascere. Ele sunt, în general, forte puțin 
influențate de diferiți agenți. 

I. Clorui, bromul și iodul puși în contact cu vaporii ori-căreia din 
aceste hidrocarburi, cu deosebire sub influența razelor solare, pot să 

se substitue în locul hidrogenului, dând compuși de forma următore: 

CH + CL CH C++ HCl 
Metan monoclorat sai 

Clorura de metil. 

CH, <- 2Cl, = CH, CI, + 2H Cl 
Metan diclorat sati 
Clorură de metilen. 

CH, + 3Cla. = CH C + 3H Cl 
Metan triclorat saă 

Cloroform. 

CH, —+- 4Cl, = CC, + 4HCl 
Metan tetraclorat saă 

'Vetraclorura de carbon. 

2. Prin -oxidaţiune, hidrocarburele de la hexan în sus pot fi oxi- 
date și transformate în acidi. In cele mai multe cazuri molecula lor 
este desfăcută în altele mai simple. Corpul din urmă care se formeză 
prin oxidarea lor este CO. Termenii inferiori, în special metanul,
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sunt transformați prin oxigen în CO, și H, O; reacţiunea se face cu explozie, 

CH, + 20, = CO, —+- 2H,0. 
Mijlâcele de oxidațiune sunt numerose ; principalele sunt următorele : 
a) 4CrO, = 2Cr10, + 30,. b) 4MnO,K = 4Mn0, + 2K,0 + 30. 
€) 2Cr.0,R, + ss0,H, = 2(50,)Cr, + 250, + SH0 + 30,. 
3. Acidul azotic este inactiv asupra termenilor inferiori, dar de la Pentan în sus dă nascere la corpuri numite Zezrzvați nitvici. 

Cels + AzO,H = C,H,-(Az0,) --"B,0. 
Derivatul nitric al octanu- 

lui sait Octanul nitrat, 

Derivați obținuți în mod indirect. Pe cale directă hidrocarburele Saturate am vEdut că dai forte puțini derivați; pe cale indirectă însă 
nică. Ast-fel tote productele de substituire cu halogenii, cu deosebire iodurele, pot înlocui iodul prin (OI), dând nascere la hidrați, nu- miţi a/coolz. 

CH, CH, CHI + |] = | + AgI. CO.0Ag  CO.O(CH,) 
Metan iodat Etanoat de Etanoat de metil= sait lodura de argint=A ce- Acetat de metil. mgtil, tat de argint. 

CH, 
CH, | + KOH = CH,HO + | CO.O(CH,) CO.OK. 

Metanol sai Etanoat de potasii = Alcool metilic. Acetat de potasiă. 

Fierbând cu KOH o hidrocarbură, care are 3 atome de CI ja a- celași atom de C, vom obţine un acid: 

CH, CH, 
| + sK0H = | + 3KCl + H,O CC, CO.OH 

Etunoic. = Acid acetic 

Cu derivații nitrici obținuți mai sus putem prepara amonzacă cozu- Zuși numiţi ame, dacă 'i reducem prin H: 

/ H 
CH (Az0,) + 3H, = Az-H —- 2H,0O 
Ponta nitrat, : N GC, Hu 

Pentila mina.
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Metanul 

CH, = 16 

Istorizul. El a fost descoperit în gazele ce se desvoltă din bălți de Pola, pro- 

fesor la universitatea din Pavia, la 1778. Aprâpe în acelaşitimp Prizst/ey la stu- 

dat în Anglia. E! a servit lui Dațfor pentru a descoperi legea proporţiunilor 

multiple. La 1834 Argnaul/ a studiat produsele de substituție ale acestui corp. 

Starea naturală. Metanul se găsesce în gazele ce es din păcurile 

din America. Baku, România, etc. El ese de asemenea din pămînt 

prin crăpături, mai ales în regiunile petrolifere precum la “Toscana 

(Italia), Istre (Franţa), în lava, Persia, etc. In China gazul acesta arde 

din vechime eșind din crăpături ce se numesc fântâni ardătâre. In 

România se găsesce la Baicoi (Prahova), unde gazele eşite din pă- 

mînt cuprind metan $0%/,, etenă 5"/,, şi hidrogen 1507, (Dr. Bernathi. 

E] ese din salzele de la Lopătari; se găsesce și în masivul sărei, 

unde câte odată este în cantitate atât de mare în cât amestecat cu 

O produce exploziuni ca în 1873 la Tg.-Ocna (1). Lângă Pittsburg 

în Pensilvania (Americaj, ese continuii prin o sondă 2.500 mili6ne 

m. cubi pe di, care servesce ca combustibil la 750 uzine pentru ta- 

pricarea ferului și pentru luminarea a 35.000 case. El se mai găsesce 

în minele de cărbuni, unde fiind amestecat cu aer produce explo- 

ziuni puternice. | 

Preparatiuni. Afară de procedeele generale descrise mai sus, sa 

mai făcut sinteza metanului plecând de la sulfura de carbon: 

CS, -k- 2H,S + 4Cu = CH, + 4Cus. 

  

Fig. 190. Prepararea metanului. 

Acâstă sinteză sa făcut la 1855 de Berz/elor, făcând să trecă hi- 

drogen sulfurat și vapori de CS, asupra cuprului încăldit la roșu.., 

Altă sinteză s'a făcut tot de Beszhelot trecând printr'o ţâvă de fer 

încăldită la roșu, un amestec de CO și H: 

T) Sarea gemă de la Stassfurt conține 3 c.c. 5 gaze la un kilogram, sarea de 

la Stănic (Prahova) conţine până la 117 c. c. gaze în un k'gr.
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CO + 3H, = CH, + HO. 
Pentru a obţine metanul în cantitate mai mare calcinăm etanoatul de calciii cu calce sodată, după cum s'a descris mai sus. Amestecul acestora se pune într'o retortă de pămînt ars, încăldită, se spală şi se culege sub apă. |Fig. 190). 
Proprietăți. El este un corp gazos, fără coldre, fără gust, fără mi- ros, cu densitatea 0,5598: adică este de 8 ori mai greii de cât hi- drogenul. La o presiune de 300 atmosfere și — 200 se pâte liche- face în aparatul Cas7/oe4 prin detentă. 
El arde în contact cu aerul cu o flacără albăstrue, puţin lumin să, transformându-se în CO, și H3 O. Scânteile electrice descompun în C şi H, făcendu-i volumul de două ori atât de mare. 

CH, = C++, 
2 volume 4 volume 

Trecut prin o țevă încăldită la roșu, se discompune dând producte de condensaţiune: 2CH, = CH + 3H,. 
Etina (Acetilena) formată se condenseză sub influența căldurei dând benzen, Fenileten (stirolen) și alte hidrocarburi, 

3 C H, = C, H, . 

Benzen, 

4CH, = CH, 
Fenileten= Stirolen 

Tâte cele-Valte reacțiuni, ale metanului sunt descrise la proprietă- țile generale ale hidrocarburelor din seria lui, 

Hidrocarbure nesaturate. 

Seria: Cn H2n. 

sforicul Capul acestei serii, etena, a fost descoparită la 1795 de patru chi- miști olandezi: Deiman, Puets van 77 roostiov, Bondi și Laaveremburg, cari aă obţi- nut'o deshidratând etanolul prin acidul sulfuric, Ba/aza, IVurtz, şi Berthelot s'au ocupat mult cu aceste hidrocarbure. 

Starea naturală. Ele se găsesc în mică cantitate în natură. Etena se găsesce împreună cu metanul în gazele ce es din pă- mint în regiunile petrolifere, iar câți-va dintre termenii superiori ai seriei, mai ales cu catena ciclică, se găsesc în petroleii. Preparaţia. Metodele otnerale pentru prepararea acestor hidrocar- bure sunt următârele : 
1. Prin deshidratarea alcolilor corespundători : 

    
   

Etanol =- alcool etilic
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Acestă deshidratare se face încăldind alcoolul cu corpuri cari se 
hidrateză cu înlesnire ca: SO, Ă,, Zn CI, topită, sai Bo, O; topit. 

„ Reducând hidrocarburele iodete nesaturate prin compuși organo- 
metalică : 

CH, | CH, 
| i | 
| i 

CH +Zn(C, Hi =Znl +2 CH 
2 | | 

CH, 1 i CH, 
Propen 1 iodat 3 țlodur de adi). Etan Zine Etak, | 

i CH, 

| 
i CH, 
i Penten 1. 

2. Reducând derivații halogenici ai bidrocarburelor saturate prin 
oxidi sau metale : 

2C, Hu Cl + Ca0= 2C; Ha Ca Cl, + H, O 
Pentan clorat (Clorura de amil.) Pentena (Âmilena.) 

CB, CI) 
| ij 
CC, + Na, = CH + 2NaCl. 

| i 
CH, CH, | 

Propan biclorat 2 (Acetona biclorată Bi Propeuna. : 

4. Calcinând sărurile de potasiii ale acigilor corespundători cu e- 

tandioatul (oxalatul) de calciii : 

CH, „$9 O ţ 
| > = GH + C6, Ca + CO, K, A+ CO, 

2CO.OK * lo O i 
Etancat (sai ace- Etandioat (san oxalat) Propena,. i 

tat) de potasiă. de calci. î ; 

Amestecul celor două gaze (CO, și C; H;) se trece printr'o solu- 
țiune de Ca (OH), care reține CO. i 

Proprietăti fizice. Și la aceste hidrocarbre putem observa ace- 
leași fapte ca şi la Hidrocarburele saturate. Temperatura fuziunei şi 
a fierberei cresce în mod regulat cu îngrămădirea atomilor de C în 
moleculă. Tabela alăturată în care s'ai reunit numai homologii ade- 
vărați, ne arată fârte bine acest lucru în ce privesce temperatura 
fierberei : 

Temperatura ferberei 

Etena CH, = CH, . TE 
Propena CH, — CH — CH, . aaa 900(2) 
Rutena CH, = CH — CH, — CB, , . .— 5 
Pentena CI, = CH — CH, — CH, — CH. 37
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i 
Temperatura ferberer 

Hexena CH, = CH — CH, —A CH, — CH, — CI, — 670%) Heptena CH, = CH — (CH), — CH 
98% Octena CH, = CH — (CH CH, ema ea —FI220 

Și la aceste hidrocarbure observăni că temperatura ferberei vari6ză la isomeri cu structura moleculei. Ast-fel din ro pentene posibile, se cunosc următârele cinci: | 
CU, CH, CH, | cH, CH, | | | i] | CH CH CH i C—CH, CH | | ] i] | CH, CH C—CH, | CH, CH — CH, | | |] | CH, CH, CH, CH; CH, | | CH, CH, 

Penten 1 Penteu 2 Moti] 2, Buten 2 Metil2, Buten 1 Motil 2, 
flerbe la: <- 370 | 360 (1a 7400) -F 360 < 310 + 
Propriztăți chimice. Aceste proprietăți ali ca punct de plecare [e- gătura prin câte dou& valente a atomilor de carbon. Dout din aceste , 4 Valențe pot să se desfacă cu ușurință și! pot fi Satisfăcute cu di- feriți radicali monovalenți; corpurile, cari se formeză în acest mod se numesc compuși de Adizinne. Urmaătorele exemple ne dovedesc 

Buten 3 
210 

acest lucru: 
i 

Co Hat He = CH, 
Reacţiunea se face trecând amestecul prin țevi de porțelan înroșite (Berthelot). 

: ; Același lucru se petrece cu clorul, bromul sai iodul: 

CH, CH, Be pi Ca, cu 
Etan dibromatii, 2, 
(Bromura de etibna). 

Acâstă reacțiune a fost făcută de Ba/ara, tiecând ctena întrun vas cu brom, 
: Din aceiași causă ele se combină direct cu adidii : 1) GH +HC=c, iC 

Se obţine la temperatura ordinară saă maj bins; la 1006 (Berthelot) 
CH, „OH / OC; H, 2 | + so, = so, 4 CH, NOH NOH? 

Sulfatul acid de etil.
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Acestă reacțiune sa făcut trecend etena întrun vas cu acid sul- 

furic me şi Faraday 1825). : 

că, Cl 

3) Î* a aon=f | 
CH OH (Reacţiunea lui Carzus). 

2 

Etanol î clorat 2 (Monoelorhidrina). 

Cu hipoazotida ele formeză derivați nitrică: 

CII,  CHAzO, 
| + 2Az O, = | 

i CH..Az0, 
2 

ian initrat 1. 3. (Dinitroetilena) 

Afară de acestea mai avem următâiele proprietăţi: 

Se pot obţine producte de subsfituțiune prin o reacțiune in- 

direotă : 

CH,.CI | CH, | 
| 1 ROR = || ROL HO 
CH,.CI CH Ol 

Elena monoclorată. 

Prin acestă reacțiune, făcută de Sai:7sc/, sa putut înlocui tot hi- 

drogenul etenei prin clor, brom, etc., căci: 

CH, CRC, 
| +A =] | 
CH.CI CH.CL, | 

Etanul triclorat Lia, 2, 

CH, Ci „ CHICII 
| + KOoH = | A KO H20 
CH. CI, CH.CI * 

Etena biclorată 4, 2. 

Acest corp clorurat din noi și redus prin: reacţiunea cu KOH (di- 
CCI, 

solvată în etanol), ne duce la || =— etena tetraclorată, 

2 

2. Aceste hidrocarbure puse în contact cu un amestec oxidant ca 

Cr O, sai Mn O, K pot fi oxidate ast-fel in:cât să dea nascere la 
acidi bibazici sai la cetone, ast-fel : 

CH, CH, 
I i 

2CH + 0, = 2C0, 
| | 
CR, CH, 

Propanon = Aţetona
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In acestă react țiune se produc și jurme de propanal (aldehida pro- pionică): 

| CH, — CH, i- CHO. 

e
 

Permanganatul de potasită produce mai cu semă acidi: ast-fel in- troducend în soluțiunea sa etenă sai popenă se obțin corpurile următoare : 

il Lo, = popa 1 24,0 

CH, co.o 

du + 50, = Ce, Fa 0 
20H, 240.0n 

Propandioie == Acid malonie 

Etena (Etilena). 

CH. 

Istoricul. Ea a fost descoperită de cei sure, Thenard, Gay-Zussae Și Dumas aă sta și cu eterii. Zaurent şi Kegnault aă studi 

patru chimiști olandezi la 1793. De Saus- bilit relaţiunile acestui corp cu etanolul at productele de substituție ale etenei. 
Starea naturală. Ea există alăturea cu metanul în gazele ce se desvoltă în regiunile petrolifere, 
Preparaţia. Ca sinteză, specială a etenei maj descrise mai sus, următoarele : 
I. Hidrogenând etina (acetilena) ; 

avem, pe lânga cele 

CH CR, 
MF =] CH : CH, 

2. Hidrogenând sulfura de carbon: 

2CS, + 2H,S + 6Cu = CH, -k 6Cus. 
3. Luând clorul de la derivații biclorici ai hidrocarburelor saturate : ţ 

“CH, CI 
| + 2K1 + Cu = GH, 2KCI + Cu 1, CH, CI 

Tâte aceste reacțiuni aă fost făcute de Bezielor. P entru a prepara etena în cantitate maj mare deshidratăm etanolul
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prin SO, Ia. Pentru acesta se amestecă 1 vol. etanol (90%/0) cu 2 
volume SO, [2 (d—1,84), încetul cu încetul, întrun vas r&cit și se 
încăldesce (1) întrun balon de sticlă A. Etena se spală în vasele 

  

Fig. 191. Prepararea etenei 

B și O și se culege sub apă în D. In acest cas reacţiunea se pe- 
„trece în modul următor: 

CH, „OH 70.05, 
| LL  s0, = s0, + HO 
CH,.OH NOH OH 

Sulfat acid de etil 

LOCH, 
SO, — CH, + SO,H,. 

NOH Etena 

Proprietăți. Etena e corp gazos, fără gust. fără colâre, cu miros 
eterat particular, cu densitatea 0,978. Ea a fost lichefăcută la 00 sub 
presiune de 42 atmosfere şi ferbe la — 1030. 

Etena pusă întrun balon cu iod, dă etanul diiodat 1.2 (iodura 
de etenă), sub influenţa luminei solare : 

CH, CH, I 

+ = |] 
Ha CH, 1 

Etanul diiodat 1. 2. (Iodura de etenă.) 

Pun€nd brom întrun pahar cu picior peste care s'a turnat apă și 
introducând etenă în el bromul sa decoloreză și se transformă în 
Etan dibromat 1.2, C, H, Br,, care e corp lichid, greă, incolor. 

(1) Incăldirea se face pe baie de nisip saă pe o pânză metalică. 
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Umplând sub apă (ca în D fig. 191) un cilindru cu etenă și clor, în volume egale, vedem că volumul amestecului scade necontenit şi la suprafața apei se observă picături de clorură de etenă: CH,CI. Reacţiunea se face mai ușor sub influența razelor solare. Etena este un gaz combustibil, arde în aer cu flacăra albă, lumi- n6să producând CO, și H,O. 
Prin acţiunea căldurei se deshidrogen€ză parţial, dând aceleași co:- puri ca și metanul. 
Prin oxidațiune ne dă etandioicul (acid oxalic), după cum am vădut la proprietățile generale. 
Pe cale indirectă obținem de la etenă următârele corpuri : 

„OC, H, 
s0, + KOH = SO,KH + C,H,.OH, 
NOH 

- Etanol = Alcool 

iar cu combinațiunile obișnuite cu derivații halogenici avem : 

CH,Br CH,OH 
| + 2K0H = | -- 2KBr. CH,Br CH,OH 

Etandiol 1, 2 
= Glicolul etilenie. 

Seria: Cn Ha2n—2, 

Hidrocarburele din acestă serie aii proprietatea comună de a putea intra în reacțiuni ca tetravalente din cauza celor 4 valențe întrebu- ințate pentru a lega atomii de carbon prin câte 2 legături mai mult de cât la seria Cn H2n--2. 
După modul cum sunt dispuse în moleculă aceste două legătură avem două feluri de homologi: 

CH CH, 
| | C C 

| | CA, CH, 
Propina (Metil acetilena) Propadien 1, 2 (Alena) 

“Acestă structură influențeză asupra proprietăţilor fizice și chimice ale acestor corpuri. 
Preparația. Câte-va dintre aceste corpuri se produc la distilațiunea cărbunilor de pămînt și a şisturilor bituminâse (numite Zoghead). Etina (acetilena) se mai produce de câte ori ardem în mod necomplect materiile organice. 
Singura reacțiune generală, prin care se prepară aceste hidrocar- bure este reacţiunea lui Savitsch, care consistă în a încăldi derivații 

O
D
 
E
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monobromaţi ai hidrocarburelor din seria Cn H2n cu KOIH, disolvată 
in etanol. 

CH Br CH 

| ]] 
CH + KOH = C + KB. 

| | 
CH, CH 

Propen bromat 1. (Propilena monobroraată.) Propina (Metil acetilena.) 

Proprietăţi. Corpurile inferidre din acestă serie sunt gazoase; cu 
cât cresce numărul atomilor de carbon, ele devin lichide la tempe- 

ratura ordinară. 
Temperaturile lor de ferbere și de topire cresc, ca și în seriile 

precedente, cu îngrămădirea atomilor de C în moleculă. Acesta se 

pote vedea din tabelul următor, în care sunt aședate principalele 
corpuri cu structura lineară din acestă serie: 

Temperatura de 

Puziune Ferbere 

Etina. . . CH=CH cc... . — gaz 
Propina. . CH=C—CH. cc... ... — gaz 
Butina . . CH=C0— CH, — CH, . a. — 18 
Pentina. . CH=C— CH, — CH — CH, . . — 480 
Hexina. . CH=0-—CH,—CH, CB, —GH, — — 
Heptina. ., CH= O (OH, — CH ... — 2 1070 
Octina ., . CH2=C0C—(CH)— CH, — re 
Duodecina Ce Ha... 9 E 103 
Tetradecina Cu Hop . . o... . e 6%5s8 & 1340 
Hexadecina Cs Ho e e... ... — 200 + 160% 
Octadecina Cs Hz . . . . cc... ... — 300 Ei 184 

De asemenea pentru isomerii cu constituție deosebită de a acestora : 

Propadien. CH=0=CH. ..... .. — gaz 
Butadienr.3 CH, =CH—CH=0H. . . — 180 
Hexadienr.5 CH,= CH— CH, —CH, —CH= CH, — 590 

Proprietăți châmtce : 1. Proprietatea principală a acestor hidrocar- 
bure este de a da. compuși de adițiune cu 2 și 4 atomi monovalenți. 

CH CH, 

th 
CH He, 
Etina Eteaa. 

CH CH, 
| + H, = | 
CH CH 
Etina Etan. 

3
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Cu halogenii combinaţiunea se face cu vehemență mai ales la lu- mina solară ; 

CH CH CI, 
| + 21 = | CH Ca, 
Etina Etanul tetraclorat 1. 2, 

Dacă reacţiunea se face cu explozie, corpul se discompune în mo- dul următor : 

CH 
il + Cu =C+2H 
CH 

Isomerii lor se comportă în acelaș mod. 

  

CH, CH,.Br 
J | 
CH CH.Br 

| + 2Br, = 
CH CH.Br 
| | CH, CH,.Br 

Butadien 1. 3. (Crotonilena) Butan tetrabromat, 1. 2, 3, 4. 

Tote aceste corpuri se combină direct cu acidii, precum: 
CH CH, 
| + aa =] 
CH CH Cl 

Etena moncelorată. 
2. Prin acțiunea amestecurilor oxidante ele se transformă de obiceiti în acidi, ast-fel: 

CH CO.0H 
|! 20, = CH 20, CO.OH 

Etandioie = Acid oxalie. 

3. Tâte hidrocarburele cu legături triple între doi atomi de C se combină cu unele săruri minerale ; ast-fel ele sunt absorbite de clo- rura cuprâsă disolvată în amoniac şi de nitratul de argint amoniacal, dând compuși solidi și explozibili, cari tratați cu IH CI, redat hidro- carburele. Formula lor de constituție este cea următâre; 
CH 
| 
i 

CH CEZ > 0 + 4cin = 2Gu, a, +H,0+ 2] 
|] 

CH 

CH 
Oxid de etină dicuprică. 

Clorura cuprâtă Etina 
(Oxiacetilura de cupru) 
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4. Căldura discompune aceste hidrocarbure, în C și H care com- 
binându-se cu moleculele rămase nediscompuse formeză hidrocarbure 
mai avute în H: 

CH CH CH, 

| _=2C+H, 5 | +H =] 
CH CH CH, 

Etina =— Acetilena, 

C, H, — 26. 

Istoricul. Ea a fost descoperită de Day la 1836. Sinteza ei din elemente a 
făcut'o Berthelot la 1848. Acesta este întâia sinteză directă făcută în chimia or- 
ganică. 

Preparatia. Ftina se găsesce în mici cantități în gazul de ilumi- 
nat și în productele combustiunilor necomplecte. 

Ea se prepară făcând să ardă în mod necomplect gazul de ilumi- 
nat întro lampă specială şi trecând productele combustiunei prin- 
trun vas spălător cu o soluțiune de clorură cuprâsă în amoniac. E- 
tina este reținută de clorura cuprâsă, cu care formeză oxidul de 
etină dicupric. Acesta e un corp solid de culdre roșie; spălat cu apă 
și încăldit întrun balon cu HCl ne dă etina. Sinteza etinei se face 
trecând scîntei electrice între cărbunii CC” (fig. 192) care se află în 
vasul de sticlă A umplut cu hidrogen. 

  

  

Fig. 102: Sinteza etinsi, 

Hidrogenul intră prin z iar etina formată trece prin vesul D în 
care este reținută prin soluțiunea de Cu, Cl, în amoniac. 

Tot sub influența scînteilor electrice s'a mai obținut etina din ur- 
mătârele corpuri + 

2CO + 35, = CH, + 2H,0 
CS + Hi = GH-+ S, 
CAzl H,=C He Az 

Etandinitril (Cianogen). 
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Amestecurile acestor gaze se introduc întrun eudiometru (Gg. 42). T6te aceste sinteze ai fost făcute de Berzhelor. Proprietăți. Etina e gaz6să la temperatura ordinară, are densitatea 0,91. Ea a fost lichefăcută la 00 sub presiune de 48 atmosfere. Se disolvă întrun volum egal de apă și e mai solubilă în alcool și eter. 
Sub influența căldurei etina se condenseză transformându-se în benzen (Berthelot 1865, fig. 193): 

3CH = Cu 
2 mol. etină.” Benzen. 

Acest fapt se numesce Pohmelisare. Corpurile polimere aii aceeaşi cantitate la sută de fie care din elementele care formeză molecula lor şi se deosebesc prin greutatea lor moleculară Și prin proprietăţile lor. Hidrogenul etinei pâte să fie înlocuit prin clor, servindune de reacţiunea lui Sawizsch. Se obține ast-fel etina" monoclorată CH CI, iar etina biclorată CCI, se polimerizeză îndată după formarea ei, dându-ne fensenul hexaclorat : CCle. 

    
  
  

  

E EEE = = 

Fig. 193. Polimerizarea etiner. Fig. 194, Prepararea etinei sodate, 

Sub influenţa sodiului se obțin= etina monosodică și bisodică: 
C, H, + Na, — C, Na, -F H,. 

Reacţiunea acesta se face în aparatul alăturat (fig. 194), în care sodiul este încăldit într'o atmosferă de etină. Etinele sodate saă cu potasiii sunt adevărate carbure de sodii sai potasi, Ele se produc în timpul preparaţiunei ac:stor metale și cu etina potasată obținută ast-fel Dazy a preparat etina. la început. 
Seria: Cn H2n—q, . 

In acestă sarie hidrocarbarel> cu catenă c'clică sunt cele mai bine 
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cunoscute. Se cunâsce ast-fel o grupă întregă de corpuri, numite zer- 
fene, dintre cari unele există în natură și se numesc zerebentzne. 

Terpenele aii tote aceeași compoziție; C.o Hg, sai un polimer al 
acesteia: C,s Hsa; Cao Hes- 

Terebentenele sunt destul de numerâse. Intre ele avem: esenţa de 
terebentină, de ienuper, de cuișdre, de lămâe, de portocale, de ber- 
gamot, etc. 

Ele sunt lichide și mai tote aă acțiune asupra luminei polarizate; 
în genere sunt dextrogire. Mal tote sunt compuse din Co Hu şi 
fierb între 1440 şi 1800. 

Terebentena (esența de Terebentină) se obţine prin distilarea tere- 
bentinei. 

Terebentina este productul care se secreteză de arborii r&șinoși ca: 
bradul, moliftul, etc. Prin distilare ea se împarte în zrrebenzenă şi co- 
Jofoniit. |sacâz). 

Ea e lichidă, cu densitatea 0,864, fierbe la 1610 și deviază lumina 
polarizată la stânga cu 420,3. 

Lăsată fiind la aer, absârbe oxigenul, se întăresce și se transformă 
cu timpul în colofonii. 

Cu HCI la rece dă, după mai mult timp de contact, clorhidratul 
de terebentenă C., Hu, 2HCl. 

Cu HCI gazos dă doi compuși cu aceeași formulă: 
Co Ilas HCI, dintre cari unul lichid și altul cristalizat, 

Acesta din urmă se numesce camforă artificială, din cauza 1niro- 
sului s&ă, care sem&nă cu al camforei. 

Seria : Cn H2n—6. 

Acesta este una din seriile cele mai importante. Corpurile cari o 
formeză sunt f6rte numerâse și bine cunoscute. Ele se împart în 
două grupe, după cum ai catene aciclice sai ciclice. 

Flidvocarbure aciclice. Ss cunosc două: hexadiinul 1—5 și heza- 
deinul 2—q, a căror formulă este C, Hg. Ele sunt isomere ale ben- 
zenului şi nu aii importanța acestuia. 

Hexadiinul..1. 5.==Dipropareilul, "CH = 0 — CH, — CH,—C CH, a fost prepa- 
rat de Zenry (la 1872). Sinteza lui s'a făcut în modul următor: 

iii Cu, Br Ca, Br Cu 

qi CH Br CH Br C 
| | 

CH, CH, CH, CH, 
| | a + 4ROH= | + 4KBr-talO 
CH, + 2Br= CH, CH, țin alcool) CH, 

| | | 
ÎI CH Br CH Br CH 

| | | I] 
CH, CH, Br | CH, Br CH 
Hsadien 1.5. Hezan tetra-bro- Hexadiin 1. 5. (Dipropargil) 

(Dialilul) mat, 1.2.5.6. 
(Dialilul tetra- 

- bromât),



———— 

El e lichia mobil, incolor, cu miros aromatic, are densitatea 0.810 și fierbe la 850. EI pote să se combine cu 2, 4, 6 sai 8 atomi monovalenți, Hexadiinul 2. 4.=Pialilenilul, CH, —C=0 — 020 —CH,, a fost preparat de Griner (1887). El s'a obținut oxidând oxidul de propină dicuprică cu ferocia- nura de potasiă, în soluţiune alcalină : 
CI, — CZ 0 — Cu — Cu. 020 CUI, — 0, ao 2 

30, = 2 4 Cu CH, — CZ0 Ca cu om 0 
Acesta e corp solid, fuzibil la 640, absârbe ca şi hexadiinul 1, 5. patru a- tomi de brom. 

Fidrocarburele ciclice sunt fOrte numerâse; primul corp dintre ele este Venzenul, de la care derivă tote. Pentru a putea fi studiată a- cEstă grupă de hidrocarbure, e necesar a se cunbsce bine formula de constituţie a benzenului. 

Constituţia benzenului Ș2 a hidrocarburelor din seria Cu Îl2u —6. Da Istoricul. Prima formulă de constituţie a benzenului a fost dată de Azzufe la 1805. Ladenburg la 1369 propuse ca formulă o prismă dreptă cu baza triunghiu- dară, care pare a corespunde mai bine cu datele termochimice obținute de 7iop- „seu. Isomerii de situațiune a fost ind.cați pentru întâia Gră de Airner la 1867, Afibuer și Peterman stabiliră identitatea pozițiunilor 1. 2 și 1. 6. Beilstein și Rai- <henback stabiliră identitatea poziţiunilor 1. 3 şi 1. ş, Aceeași lucrare totală a fost făcută în urmă și de /Vroblezusky, 

La 1865 Kzfule bazat pe tetravalența carbonului şi pe formula brută a benzenului, propuse ca formulă de constituție a acestuia ur- mătorea, cunoscută sub numele de hexagonul lui Kektule : 
H 

| 
C 

n C—H  Bensen = Ciclo hexantrien, Căci de- | rivă de la Ci70 heranal Ce His, u G | care perdend 3H, are trei “duble aa legături. (Vezi pag. 224 si2 6.) 
S/ 2 ( pag. 234 și 236.) 

C 
H 

La 1866, în urma sintezei benzenului făcută de Bezzpelor prin po- limerizarea etinei prin căldură, acestă formulă capătă o valore mai anare, prin faptul că ea arată modul de grupare al celor trei 'mole- <ule de etină în timpul polimerizării lor. Cu ajutorul ei putem să ne explicăm nu numai corpurile, cari se 

obținut frte multe corpuri, ai confirmat pe deplin acestă formulă «de constituție. 

17
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In seria Cn H2n — 6 se cunosc numeroși termeni homologi, cară 
diferă între ei prin rațiunea CH,, precum: 

Ce He | C Ho: Cao s i 

CHs Co Has Cs Heo 

Ce Ho Cu H,s II 

Prin formula de mai sus putem să ne explicăm constituţia lor; 
pentru acâsta nu avem de cât să substituim în parte saii în total 
hidrogenul benzenului prin-radicali monovalenți: metil, etil, propil, etc. 

Ast-fel corpurile de mai sus devin următârele : 

Ce He | 
C, Hs — CH, — CH,  metil-benzen. 

3 Hap = CgHs — CH: 'etil-benzen. 
3 Hp =— CH; — CH, propil-benzen. ! 

Co Hs == CeHs — CH, butil-benzen. 
etc. 

In ce privesce metilbenzenul, numit și 7o/zzez, nu putem avea de cât 
un singur corp, de oare-ce nu avem alt radical hidrocarbonat mono- 
valent, mai puţin avut în carbon de cât metilul. 

In ce privesce însă etilbenzenul și homologii s&i superiori, ușor 
putem. vedea natura isomerilor lor, căci în loc de a scâte un atom 
de H de la benzen și a'l înlocui prio etil, propil, etc., putem să sc6- 
tem doi sai mai mulţi atomi' de H și să-i înlocuim prin radicali mai 
puţin avuţi în C și H, cari însă prin suma atomilor de carbon şi hi- 
drogen din moleculele lor să compenseze pe aceia ai etilului, propi- 
lului, etc. Corpurile, cari se nasc ast-fel, sunt zsopzere prin com pen=. 
safrune, d. e. 

CsH,o Co Has Co Hr 

CH—CH, CH—CH, CH CH, 
Ftilbenzen. ! Propilbenzen Butilbenzen. 

H,—(CHs) Ce Hs—(CH, Ce Ha—(CH,)s. 
Dimetilbenzen, “T'rimetilbenzen. , 'Tetrametilbenzen. 

CH,(CHsa 
Dietilbenzen 

C. Hi, | CH,) 3/2 GH, < E CH, <(CE 
2145 

Metil- cout Dimetil-etilbenzen. 

H < CH 
CH 

Metilpropilbeuzen. 

__ Num&rul acestor isomeri este mult mai mare prin faptul că în mo- 
lecula benzenului, îndată ce avem 2 atomi de hidrogen substituiți, 
obţinem trei corpuri diferite după pozițiunile, pe care radicalii intro- 
duși le ocupă în moleculă; ast-fel se cunosc trei dimetilbenzeni, cari 
au constante fizice cu totul deosebite :
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C—CH, C—CH, C—CI7, FN ZIN FN HC  C—CH,  H€ cu HC CH I | Ju |] | | HC CH HC  C—cH, HC CH N / S/ N/A e e C- cn, H H 
Kârner la 1877 propusese pentru aceste corpuri o nomenclatură 

bazată pe vederile următâre : Toţi atomii de C din molecula benzenului aă aceeași însemnătate, Ceea ce explică pentru ce „derivații monosubstituiți nu aă nici un 
isomer prin pozițiune. 

aca un al doilea radical, identic sati nu, se va substitui în aceeași 
moleculă, el va putea să ocupe pozițiunile indicate mai sus la dime- 
tilbenzen și să dea nascere la trei corpuri deosebite. Pentru a esplica aceste fapte, Kărner a Propus să se numeroteze atomii de C din 
moleculă în modul următor: 

Când primul radical este substituit d. e. în poziția 1 și al doilea într'o poziție imediat vecină, adecă la 2 saă 6, corpul ce va rezulta va. fi acelaș, căci pozițiile 1.2 și 1.6 sunt identice. Acest mod de substituire se numesce op, (Fig. 1). Când radicalul a] doilea este substituit în 3 sati 5, el se află de- Părtat de radicalul substituit în poziția 1 la aceeași distanță prin atomii de C 2 și 6. In acest caz substituția se numesce zezg (Fig. 11). Când al doilea radical ocupă poziția diametral Opusă 4, avem sub- stituția Zara (Fig. II). 
Ast-fel pentru dimetilbenzenul de sus vom avea numirile următore: Ovtodimetilbenzen (|, vera dimezilbenzen (1), Paradimeti bene (III) Numărul isomerilor prin pozițiune devine din ce în ce mai mare, cu cât sub- 

stituirea este mai înaintată, mai ales când radicalii substituiţi sunt diferiți. Ac&sta 
se pote vedea din alăturatul tabel, în care cei 6 atomi de hidrogen ai benze- 
nului pot să fie înlocuiți prin diferiți radicali simplii saă Compuși însemnați prin 
A,B,C,D,E.



Numărul isomerilor Yormulete 

Cei 1 
C Hs. ea 1 

CH Age cc... 3 
CAB. cc... . 3 
Ce Ha Ag. . 3 
Ce Ha AB. e. cc. cc... o 
Ce Hs. ABC... cc cc... 10 
CHAD e... II 
CH ABC cc... 16 
CH. A.BOD.. cc... 30 
CH.A.BCD.E cc... 00 s 

Starea naturală. Aceste hidrocarbure sunt fârte puţin răspândite 
în natură, Câte-va dintre ele sati găsit în petrolurile de la: Rangon 
(Siam), Caucaz, România, etc. Cei d'intâiii trei homologi s'au găsit 
și în oleul peştelui A/osa Menhaden. 

Preparafiunea. 1. Aceste hidrocarbure se obțin în cantitate mare 
din productele de distilație ale cărbunilor de pămînt. Ele pot fi se- 
parate unele de altele prin distilație fracționată, iar productele su- 
peridre prin cristalizare. 

2. Se mai pot prepara încăldind clorurele, bromurele sai iodurele 
hidrocarburelor saturate împreună cu aceiași derivați ai benzenului 
și cu sodiă. 

CH.Br + CH, Br + Na, = CH; —CH, + 2Na Br 
Benzen monobromast. Netilbenzen = Toluen 

CH. Bra +-2CH, Br +2Na, = CH. =(CH3 + 4Na Br 
Benzen dibromat. Dimetilbenzen = zilen. 

Acest procedei a fost introdus de /zf/4g și Tolens (1865). 
3. Prin distilarea uscată a acidilor corespundători acestor hidro- 

carbure cu hidrat de calcit: 
CHy—CO.0O : 
CH,—CO.0 > Ca + Ca (OH), = 2C, H, + 2CO, Ca 

Metil benzenoat de Ca (Benzoatul de calcit) 

CH, < COE > Ca -- Ca |OH), = Ce H, + 2C0, Ca 
Dimetil benzendioat de Ca (Ftalat de calciă) 

4. Procedeul cel mai practic, cu care sai obținut forte mulţi ho- 
mologi ai benzenului a fost introdus de Frzede/ și Crajis (la 1877). 

El se bazeză pe acţiunea ce o are clorura de aluminiă asupra cor- 
purilor din acestă serie. 

CC Hs —- CH3.CI PF Al Cl; — CH — CH, Î+- HCL AL Cl, 
Reacţiunea acâsta se petrese în două faze: 

a) Ce; HsFAl, CLC Hs —ALCL + H Cl 
b) CH, —ALC, + CH, Cl = C, H;—CH, + ACI. 

In acâstă reacțiune se obţine un amestec de homologi, de dre-ce 
clorura de aluminiă lucreză și asupra corpurilor formate; ast-fel în 
cazul de mai sus vom avea în acelasi timp și reacțiunile următâre: 

C;H5-—CIIs--Al, Cle=C H—C, H—AL0, + H Cl 
CEL; — Cs Il, — Al, CL-+-CH, Cl = CH—CI—CH, + AL, Cl.
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In acest mod se pot obține toți homologii de la toluen până la 
hexametibenzen : C„(CH,), şi se separă unii de alții prin distilaţia 
fracționată, 

Aceeași sinteză se pote face tot prin Al, Cl, făcând să lucreze 
asupra benzenului o hidrocarbură din stria Cn Han; d. e: 
GH + CH A, Cl, = Ce HG A Al Cl. 
Reacţiunea se petrece în modul următor: 
a) Ce Hs; + Al Cl; = Ce Hs — AL O +H CI 
b) CH + HC =—C,Hj 
€) Ce Hs — Al CL, + CH Cl = GC, Hp — Ca BAL, Cl. 
Proprietăți fisive. Aceste hidrocarbure sunt în genere lichide. Tem- 

peratura lor de ferbere cresce de la 800,5 până peste 3000 în raport 
cu grămădirea atomilor de C în moleculă. Densitatea celor inferidre 
ca benzenul, etc., este mai mică de cât a apei (0,85), iar a celor su- 
peridre este cu mult mai mare. Ele sunt iusolubile în apă, solubile 
însă în etanol, metanol și etan oxi etan (eter). Aceste hidrocarbure disolvă 
cu ușurință fosforul, iodul, camforul, cauciucul, 6re-cari alcaloidi şi în 
genere corpurile avute în carbon. Tabelul alăturat ne arată tempe- 
raturile de topire și ferbere ale corpurilor principale din acestă serie. 

"Temperatura 

topirei  fierberef 
Benzenul. ........, OH... îm e +69 8005 
Metilbenzenul = Toluenul . CEH CH ec... "— 1080 
Etlbenzenul ......, CUC e... — 1340 
Propilbenzenul . ...,.., CU; CH, ec... „1570 
Butilbenzenul. ....., CH Cl e... .. — 1800 
Pentilbenzenul ....., CEC Ha... — 19at 
Octilbenzenul . ...... CEH CH ee... 0, 2030 
Dimetilbenzenul=Xilenul CH (CEH, meta ........ — 540 1390 

> > > orto. ,. : . . . e e —2801430 
>» » > ara... 150 1380 

Trimetilbenzenul .. ... Cea (CH), 23 ec... — 1090 
DN » > 1.3.4 (Pseudocumen) . — 1550 
De » » 1.3.5 (Mesitilen). . , . — 1630 

Tetrametilbenzenul. . . . . OH, -(0H,),1.2.4.5 (Duren) . . . . 79% 1900 
Du » » 1.3.5.6 (Isoduren) . . . — 1250 
Pa > » 1.2 3.4(Prehniten) . . . — 4%204 

Pentametilbenzenul . .. OSHO... 510,5 2310 
Hexametilbenzenul . . . . C„(CH,), PR 109% 2640 
Dietilbenzenul . ,..., CH, OH aq o... — 1816 
Trietilbenzenul . . ,.., CH ACHa 133 — 2160 
Tetraetilbenzenul . . . . CH CH cc... — 2510 
Hexaetilbenzenul . ..... CACoHi e... 1200 3050 Metoetilbenzenul . - CH, CH (CI) (cumen) ...., — 1530 £ Propilmetoetilbenzenul |, . CH, (CH) CH (CH)... — 2120 £ Dipropilbenzenul . ..., CH (CH aq... — 2900 £ Etildimetilbenzenul . . . . CH, „CH,), CH, 133... — 185 e 

ÎN E >» > » 24 e... | — 1890 a 
Propilmetilbenzenul , - CH, (CH) (C,H,)r.4 (Paracimen). . — 1750 & Metoetilmetilbenzenul . , . CH, „(CH CH (CH), (Paraisocimen) — 1710 Fi Ilexadecilbenzenul . . . . CB, Ce Hp cc. 270 230%) E Octodecilbenzenul CH, Cs Ha ec... 360 249% 5,
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Proprietăți chimice. Corpurile din acestă serie ati proprietăți forte 
variate din cauza constituțiunei lor, ast-fel vom avea de studiat două 
feluri de producte ale lor: de azzzzne și de subs/ifutzune. 

Produsele de adiţiune se fac din cauză că moleculele acestor hidro- 
carbure ai câte 6 valențe disponibile prin cele trei legături duble 
dintre atomii de carbon. 

Ast-fel, supunând benzenul la acţiunea clorului, sub influența ra- 
zelor solare, se pot obține compușii următori: 

CH, , CH , CH, Cl 
Biclorura de benzen Tetraelorura de benzen Hexaclorura de benzen 

Ultimul dintre aceste corpuri va avea ca formulă de constituţie 
următorea : 

H Cl 

hd 

d E N / H  Ciclohexan hexaclorat— 
NACL Hexaclorură de benzen. 

aj [> 
ap“ să 

A AC 
Putem avea producte de adițiune și cu hidrogenul, ast-fel se cunosc: 

CH(ACH, o,  CH(H(CH),r.3 Ca Ha(Hs(CH3 1.3.5 
Dihidrura metilbenzenului Tetrahidrurametadimetilbenzenului Haxahidro trimetiibenzea 

Aceste corpuri aă”fost obținute de Baeyer prin acţiunea iodurej de 
fosfoniă asupra toluenului, xilenului și mesitilenului la 350%. 

Ast-fel grupul terpenelor și în special terebentenele nu sunt decât 
dihidruri ale corpurilor isomere C,, H,,, cari sunt homologii benze- 
nului. Terebentena ordinară are ca formulă de constituţie: 

CH LC Ha. 
6 Lis (H2) NC H, 4 
Dihidroparapropilmetilbenzen. 

Produsele de substituţiune sunt de două feluri, după cum se în- 
locuesce hidrogenul din 'radicalul benzenului sai hidrogenul din ra- 
dicalul. substituit. 

1. Elementele halogene pot da nascere la amândouă aceste feluri. 
de producte, după condiţiunile în care se face reacţiunea. 

Dacă facem să lucreze clorul asupra lor în prezența iodului, sub- 
stituirea se face în locul hidrogenului din radicalul benzenului. 

C,H,—CH, IC, CH, < pFLO-+E Ci 
Metilbenzen paraclorat.
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Clorul pus în contact cu vaporii acestor hidrocarbure se substitue 
în locul hidrogenului din grupele substituite: 

C;H5—-CH, —- Cl = CI; —CB,.CI + HCL. 
Ciorometilbenzen = Clorura de benzil (0 

2. Acidii azotic şi sulfuric, dat producte de substituire numai în 
locul hidrogenului din radicalul benzenului, numite derivați nitrici, 

C, H, — CH, + AzO, H= C, H,. (Az0,). CH, +H, O 
Ortonitrometilbanzen 

In acest mod s'aii putut obține derivați nitrici cu mai multe gru- 
„Puri AzO, substitue în moleculă precum: C, H, (Az0,), trinitro- 
benzenul. 

Cu SO, H, se obţin derivaziă sulfonici: 

C; H; + SO, H, = C, H,—S0,.0H + BO 
Derivatul sulfonie 

al benzenului=acidul fenil-sulfonie 

Dacă îhsă întrebuințăm anhidrida sulfurică obținem s2/fone : 

2C, H, + SO, — C, H, Întaiai So, — C, H, + HO 

Benzen sulfon benzen = Sulfona benzenului 

Prin oxidanții descriși la seria saturată, la care se 'mai adaogă 
și clorura de cromil (Cr O Cl), se pot obţine corpuri forte variate. 

Benzenul nu dă producte definite prin oxidaţiune; homologii săi 
se oxideză în grupurile substituite: 

2C5 Hs—CH, + 30, = 20, Hs—CO. OIL + 21,0 
Metil benzenoie = Acid benzoie 

Acâstă oxidațiune se pâte face asupra tuturor grupurilor substituite: 

/ CH, / CO. OI 1. 
306 Hs —CH, + 90, = 30, H, —CO. OI 3.-+-9H, O 

CH N CO, OH 5. 
Trimetil benzen 1.3.5 (Mesitilena) Trimetil benzenoic. (Acidul trimesic) 

Ori-care ar fi radicalul substituit, el ne dă prin oxidațiune gru- 
pul—CO. OH, legat de benzen: 

2, Hs—CH;—CH,—CH, + 50, = 20, H,—CO.0H + 
Propilbenzenul Metil benzenoic = Acid benzoie 

-- 2CH, — CO. OH + 2H, 0 
Etanoie = Acid acetic. 

Prin urmare hidrocarbura în acest caz este distrusă prin oxidaţiune, 
catena substituită se rupe și rămâne un singur atom de C, legat de 
radicalul benzenic. 

  

(1) Radicalul CH, se numesce fenil. 
» CH, —CH, se numesce benzi.
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Benzenul — Ciclohexantrien 

0, He 

Pitoricul. EL a fost extras de Faraday din oleul ce rezultă din distilațiunea șis- 
turilor bituminâse (Poghead). La 1833 Mitschelich în Germania și Pz//igot în Franța 

preparară benzenul prin distilațiunea benzoatului de calciăi cu hidrat de calci. 

EI a fost găsit în gudrânele, ce rezultă din distilația cărbunilor de pământ de 
Zeigh la 1842. Sinteza lui a fost făcută de Berzhelot la 1363. 

Starea naturală. Benzenul există în mici cantități în oleul mineral 

de la Burmah (Rangon, Siam) și chiar în oleul unui pesce numit 
Abbsa Menhaden. 

Preparatia. Gudrânele, ce rezultă din distilaţia cărbunilor de pă- 

mânt sunt distilate în aparate speciale, punendu-se de o parte por- 

țiunile ce distilă între 80% şi 850. Din aceste porțiuni se scâte prin 

o a doua distilație și cristalisație benzenul. 

Productele primei distilațiuni a gudronului, înainte de a fi distilate a doua 
Gră, sunt tratate cu acid sulfuric diluat pentru a se depărta anilina, piridina, 
toluidina, etc, «In urmă se trateză cu Na OH pentru a se scâte fenolii și apoi 
din noi cu acid sulfuric concentrat pentru a depărta 6re-care hidrocarbure puțin 

stabile ca feniletenul, etc, Lichidul ast-fel purificat se distilă din noi și din 

porțiunea ce trece între 80? și 820 se seste benzenul curat prin cristalizare la 00. 

Afară de sintezele descrise în partea generală sa mai obținut ben- 
zenul prin distilaţia melatului de calcii cu hidrat de calciă, (Baeyer): 

C(< EQ >ca) + 3Ca(0H), = 60, He, + 6C0, G. CO.O a 
Melat de calcii=Hexametil hexaoat de Ca. 

Proprietăţi. Benzenul este un lichid mobil, incolor, cu miros plă- 
cut, cu densitatea 0,85. El se topesce la-+-60 și fierbe la 8095. El 
absârbe razele ultraviolete; acestă proprietate ne servesce pentru a 
descoperi urme de benzen în petroleuri. Apa 1] disolvă fârte cu grei, 
alcoolul şi eterul "1 disolvă mat bine. EL disolvă iodul, sulful, fosfo- 
rul, cauciucul și camforul. Benzenul disolvă chinina și nu disolvă cin- 
conina; din acestă cauză se întrebuințeză la separarea acestor două 
corpuri. 

Aprins fiind, arde cu o flacără fuligin6să și vaporii sti, arși în hi- 

drogen, produc o lumină vie. 
Clorul și bromul se combină direct cu benzenul dând producte 

de adiţiune, iodul însă nu lucreză în aceste condițiuni. Berthelot, în- 
ferbântând benzenul la 260% în ţevi închise, cu un volum de 100 de 
ori mai mare de acid iodhidric, la hidrogenat ast-fel în cât ultimul 
termen de hidrogenare a fost hexanul normal, ce a rezultat din ruperea 
catenei închise.
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Corpurile obţinnte prin acestă hidrogenare sunt următârele : 

CH Cn CH, CH, 
ZN ZN_u N] 

HC CH HC C<u H,C CH, CH, 

|] |] | | 
ic ca H>c C<I  HC CH, li 

NZ N / N_Z CH 
C C CH, ţ2 
A A 
HH HH pe 

CH, 
Ciclohexandien= Ciclohexanien== Ciclohexan= 
Dihidrobenzen, 'Teteahidrobeuzen, Hzahidrobenzen. Hexan. 

Benzenul încăldit la 4000 într'o ţevă închisă, perde o parte din hi- 
drogenul săi și se transformă în 75fenzl. 2C, Hs =C, H;—Cg Hs-+-H,. 

Prin oxidațiune cu permanganatul de potasiii, benzenul dă etan- 
dioicul (acid oxalic): 

CO OH 
Cs Hs + 60, = 3 | (Etandioicul=— ac. oxalic.) 

CO OH 

Oxidat fiind cu Mn 0, + SO, H, ne dă acidi prin distrugerea 
unor molecule de benzen și prin alipirea grupului CO.OH format, 
la alte molecule, ast-iel: 

4Cs Hs F- 150, = 2C; H,—CO.0H + 1000, -- 6H, O 
Întrebuinţavea. Benzenul şi unii dintre homologii săi, ca metilbenzenul sunt 

forte întrebuințați ca materii prime pentru prepararea corpurilor colorante. 

Seria: Cn H2n—8. Aceste hidrocarbure se obțin alipind molecule- 
lor de benzen hidrocarburele din seria Cn H2n—2, sai scoțând 2H 
din moleculele hidrocarburelor Cn H2n—6. 

C; H+ CH=CH=C,H, — CH= CH, 
Etina Fenil eten = Stirolen, 

Acestă reacțiune se face sub influența clorurei de aluminit. 

CH, — CH Cl — CH, +KOH = CH, — CH=CHFKCI--H,O 
Cloro etilbenzenul, Fenileten = Stirolen. 

Reacţiunea se face cu KOH disolvată în alcool, la 180%, 
Aceste hidrocarbure pot să se combine cu 2 atome de Br, dând 

compuşii de adițiune: ă 

CH; —CH;—CH=CH,-tBra=CH;—CH.—CHBr—CH, Br 
Fenil propen 3 (Alilbenzenul) Fenil 1 Propan Gi bromat 2. 3. 

Seria: Cn H2n—z0, Aceste hidrocarbure se obțin deshidrogenând
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hidrocarburele C, [,a_, ceea ce se face plecând de la derivații mono- 
bromaţi ai acestora şi tratându'i cu KOH (în etanol): 
C, Hs — C Br=CH, + KOH = C, Hp — CCH-+-KBr-+-H, 0, 
Fesiletan bromati. (Stirolen bromat) Feniletina 

Ca Hanoaza. Primul termen din acestă serie este naltenul=—a/f/a/e- 
za, Co Hg care are aceeași însemnătate față de homologii s&i ca și 
benzenul în seria Ca Haag. De ordinar el se numesce pa//a/ina. 

Istoricul. Naftenul a fost găsit de Garden la 1820 în productele distilațiunii 
cărbunilor de pământ, Faraday a stabilit compoziția lui. Laurent studiă proprietă- 
țile și productele de substituție ale acestui corp. Erlenmayer propuse formula 
Îui de constituție, care a fost dovedită în urmă prin lucrările lui Grade. 

Formula de constituție a naftenului este următârea: 
Hu 
Cc 

ZININ 
HC 0 CH CH = CH 
| zen] 

HC C CH CH = CH 

SN /IN/ 
C C 
H H 

Cu naftenul se pot obținea derivați de substituţiune, ca și cu 
benzenul, numărul isomerilor însă este cu mult mai mare. Ast-fel, pe 
când derivații monosubstituiți la benzen nu aă nici un isomer, la naf- 
talen, găsim doi isomeri, după cum substituirea se face în locul hi- 
drogenului de la cei 2 atomi de carbon de sus și de jos, satide la 
cei 4 atomi de C laterali. Se cunosc doi metilnafteni Cs, H, (CH3) 
și doi acidi naftenoici: Cu H, (CO.0H). 

Preparația. Naftenul se găsesce în gudrânele rezultate din distilația 
cărbunilor de pământ și se extrage lăsând să cristalizeze productele 
ce distilă între 1800 și 220%. Aceste cristale se purifică prin sublimare. 

Pentru acesta, naitenul se pune într'un vas de fer (fig. 193) da- 
supra căruia se pune un con de hârtie și se încăldesce, Naftenul 
se sublimeză în acest con. 

Letmy a dovedit la 1878 că se obţin 35%, natten trecend res- 
turile din distilația păcurei de Baku (Rusia) printr'o 
țevă încăldită la roșu. Acestă metodă este forte im- 
portantă, fiind-că din gudrânele de la cărbunii de 
pământ nu se scote de cât 5%, — 10% naften. 

Sinteza naftenului a fost făcută de Bez//zeloz tre- 
când etina (acetilena) prin o ţevă de porțelan înroșită. 

SC, H, = Co H+ Hi. 
Proprietăți. Nattenul este corp solid, cristalizat | 

în lame romboidale cu aspect sidefos. El se topesce 
la 79% și fierbe la 2180. Densitatea lui este 1,158. 

  
Fig. 193. Sublimarea 

naftenului
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Naftenul se combină direct cu 2 sati 4 atomi de clor formând 
corpurile: 

"Cao Hs Cl, Co Hs Cl 
Naftenul biclorat, Naftenul tetraclorat. 

Berthelot, prin acidul iodhidric, şi Baeyer, prin iodura de fosfonită, a 
hidrogenat naftenul transformându'l în produse hidrogenate până la 
complecta saturaţiune : 

Co Ho Cao Hie Cao Has Cao Haa 
Dihidronaftenul 'Tetrahidronaftenul Decahidronaftenul Decanul, - 

Oxidând naftenul obținem acidul dimetil naftendioic—ftalic (orto);CTEc7,, 
e î 

„CH = CH CO.O0OH 
2C, N, 1-90, =2C, Hi + 4CO, + 2H,0 

“NCO.OH 
Dimetilnaftendioiezacid ftalic. 

NCH = CH 

  

Cu acidul azotic și sulfuric dă aceiași derivați ca și benzenul: 

Co H+ Az 0, OI = Cs H, (AzO,) -L HO 
Nitronaftenul. 

Cao Hs + SO,(0H), = Cu H,—S0, OH + HO. 
Derivatul sulfonic al naftenului 

Vaporii de naften trecuţi prin o ţevă înfierbîntată la roșu, se 
deshidrogeneză, dând Binaf4lul: 

2C0 Ha = Co H—Co Ha PH. 
Binaftilul 

Intre homologii naltenului se cunosc: 

Co H, (CH) metilnaftenul Dee e „fierbe la 2309 
> > 2 se topesce la — 180 » > 2430 

Cip He (CH, dimetilnaftenul . . . . >» 2630 
Cao He (CoHs)etilnaftenul . . . . >» 2530 

Întrebuințarea. Naltenul se întrebuințeză pentru fabricarea unor 
materii colorante și ca insecticid. 

Seria : Cn H2n—14. Se cunosc în acestă serie două feluri de cor- 
puri. Unele rezultă din reunirea radicalilor monovalenţi din seria 
Cn H2n—6; s. e: 

se topesce la şi fierbe la 

Bifenilul, CHIC... 700 2400 
Ribenzilul= Difeniletan 1. 2. C, H,—CH,—CH—0H,. . 520 2840 
Difenilmetan=Fenilbenzilul C, H—CH—CH,. 260 2610 

Ei se prepară încăldind derivații monoclorici âi hidrocarburelor din 
seria Cn H2n—6 cu Zn: 

C Hs — CI + C, H—CH, ClA+Zn = C, H;— CH, — C, Hp + Zn Cl, 
Benzen monoelorat. Clorometil benzen= Difenil metan, 

Clorura de benzil.
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Altele rezultă din unirea hidrocarburelor din seria Cn H2n—2 cu 

naftenul, precum : 
CH, 

Ci By + CH== CH = CuoH, < | 
Naften Etina CH, 

Acenaftenul, 

Acest corp prin oxidaţiune dă acidul naftalic (Dimetil naftendioic): 

CH CH CH CH 

ZN/N ZN/N 
HO C C—CHe HC  C  C—CO.O0H 

2 |] | | | 4xs0.=2| | |] —-2HO 
HC CC C—CH, HO 0 C—CO.O0H 

S/NZ SAN 
CH CH CH CH 

Acenaften. Dimetil naftendioic = Acid naftalic. 

Seria Cn H2n—16. In acestă serie avem hidrocarbure formate prin 

deshidrogenarea, celor din seria precedentă. Ele se prepară prin 
discompunerea unor derivați cloraţi din seriile precedente cu sodiil 
sai clorura de aluminiă: 

GC, E, — CH CI, C, E; — CU 
+ 2Na = || — 4Nacl 

Cs Hp — CH CL C, E, — CH 
2 mol. Diclorometilbenzen = Toluen biclorat Difenileten 1. 2. (Stilben) 

C, H CH, 
| E CU CL A 0=] Sc, 2 2H CL Al Ci 
0, Hs CH, 
Bifenilui Metanbiclorat Fluorenul. 

Difeniletenul 1. 2 e corp solid, fuzibil la 1206. Fluorenul e corp: 
solid, fuzibil la 1130 și fierbe la 2950. 

Seria : Cn H2n—18. Capul acestei serii este anzracenul Ca, Ho care 
are doi isomeri : fenaufrenul şi folanul (Ditenil etinul). 

Formulelele de constituţie ale acestor corpuri sunt următorele: 
H H 

CH H CH ou 6=6 CH 
PN ZN ZA NN 

HO  0—C—cC CH HO  c GC CH 
|] |] | | 

HO  C—0—0 CH HO CC CH 
NL | NA N/ N/ 
CH H CH C € 

i i 
Antracenul Yenantrenul
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Cu CH 
N LON 

HC CH—c0c=0-—G6 ci 

HC al CH 
N NL 

C CH 
Difenil etinul (Zolanul) 

Istoricul. Antracenul a fost descoperit de Dumas și Laurent la 1852 în gudrâ- 
mele din distilația cărbunilor de pămînt, unde se găsesce împreună cu fenan- 
trenul. Grace și Zicherman aă propus formula de constituţie a antracenului și 
ai studiat derivații lui. 

Preparaţia. Antracenul și fenantrenul se isoleză prin cristalizări 
fracționate din porțiunile de la distilația gudronului, cari trec între 
300% şi 4000, 

Sinteza lor sa făcut în modul următor: 

1. Ce H, — CH GC; H, —0C Ă 

| + KO + | + KB HO 
Ce II, — C Br Ce H, —C 

Difenil 1, 2. eten bromat Difenil etinul 
(Stilben monbromat). 

2. C, Hs — CH = CH, + C, Hs = Caa Ho + 2H, 
Fenil etenul (Stirolen) Benzen Antracen. 

3 GH — CH CH, — CH 

| =] | —-+H 
C, Hs — CH GH, — CH 
Difenil 1. 2. eten enantrea 

(Stilben) 

Sintezele: 2 şi 3 s'a făcut trecend corpurile printrun tub de por- 
ţelan încăldit Ja roșu. 

Proprietăți. Antracenul cristaliseză în lame clinorombice, se to- 
pesce la 2130 și fierbe la 360%, El este insolubil în benzen. Bromul 
și acidul azotic diluat nu'l atacă. Oxidat cu Cr O,, dă o chinonă: 

CO 2C; Ce, Hi, + 30, = 20, HEX, H+ 11,0 
Antracen Antrachinona. 

Cu acidul! sulfuric dă derivați sulfonici. 
Fenantrenul se topesce la 100% și ferbe la 340%. Cu clorul și bro- 

mul dă producte de substituție, iar cu acidii: azotic și sulfuric dă de- 
rivați nitrici și sulfonici. - 

Difenil etinul (tolanul), cristalizeză în prisme lungăreţe, fuzibile la 
60%. El atrage cu ușurință bromul, dând derivați bibromici. 

Intrebuinţarea. Antracenul se întrebuințeză la prepararea unor materii colorante 
Și în special a alizarinei.
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Petroleul brut (Păcura = Țiţeii). 

EI este forte r&spândit în natură. Ast-fel se găsesce în: Alsacia, Germania, 
Franța, România și Rusia; în Asia se găsesce în Asia mică, Siam și Persia; în 
Africa : în Algeria și Egipet şi în America de nord: în Statele-Unite. Cele maă 
mari cantități de păcură, se scot la O/-Cizy în Statele-Unite, la Bau în Rusia, 
iar în țara românescă la: Solonț 'și Moinesci (Bacăi), Sărata și Tega (Buzăi), 
Câmpina (Prahova) și Glodeni (Dâmbovița). E xploatațiunea păcurei din țera nâstră 
este forte vechz ; ast-fel se scie cu siguranță, că la 1640 exista numerâse puțuri. 

Proprietăţi. Petroleul este lichid, de colsre brună negrici6să, cu reflecte verdui, 
De multe ori se găsesce și incolor saă puţin colorat în galben ca la Câmpeni 
(Bacăi) și Govora (8. Vâlcii). Densitatea lui variază între 9,777 și 0,957. El este 
format din C şi H și conține adese-ori urme de sulf. Petroleul este format dintr'un 
amestec de hidrocarbure din seria Cn Han cu puţine din seria Cn Han (ci- 
clice) şi Cn H2n—2 și Cn Han-6. 

Prin destilație el se împarte în: 

Oleuri uşore. ss . . . „. Care distilă dela 00 până la ro? 
Oleuri pentru lămpi . . > » » » 1500 >» >» 3000 
Oleuri grele [aa » > > » 3000 2 >» 4000 

și resturi numite za/ sai păcură. 
Oieurile ușdre se împart prin distilațiune în : 

Eter de petrol . . . . . care distilă de la 400 până la 700 
Gazolina . .. ... » » » > 700 2. » 900 
Benzina . . . » » p >. 800 »  » 1100 
Ligroina (esență minerală) » » pp 800 >»  w- 1200 
'Terebentina artificială . - « > >» o 1200 »  » 1700 

Acestea sunt amestecuri de hidrocarbure saturate de la butan C, H,o până la 

Cu Has. 
Eterul de petrol se întrebuințeză pentru a disolva resinele. Gazolina pentru fa- 

bricarea 'gazului de luminat artificial și pentru extragerea oleului de rapiță și 
alte oleuri vegetale. 

Benzina se “întrebuințeză pentru curățirea petelor și disolvarea cauciucului. 
Esenţa minerală se întrebuințeză pentru luminat în lămpi speciale, iar tereben- 

tina artificială servesce la fabricarea văpselelor și lacurilor ordinare.' 
Oleul de lampă țfotogen, kerosen) trebue să fie incolor, să nu aibă miros dis- 

plăcut și să nu se aprindă mai jos de + 250 C (Aparatul Abel Penschy) (1). 
Oleurile grele se intrebuințăză la ungerea osiilor. Din el se scâte: 
a) Vaselina, care e un corp mâle, Unsuros, incolor, cu densitatea 0,84 și se 

topesce la 350, Ea se întrebuințeză în medicină ca antiseptic. 
&) Parafina, care e corp solid, cu densitatea 'o „87 se opesce între 43? și 630. 

Ea este un amestec de hidrocarbure : C,, Ho până la GC, Hi, şi se întrebuin- 
țeză la fabricarea lumiînărilor. Cu ea se falsiică ccra de albine. 

Păcurile nstre sunt dintre cele mai avute în olei de Jampă, după cum se vede 
din alăturatul -tabel: 
  

  
  

. A 
Productele Pensilvania Galiţia România Alsacia Baku 

Oleuri ușdre. .| 10—20% | 3— 0% 4— % — %o 5—10,60% 

> delampă.| 60—750 | 55—650/ | 60—70%ja | 35-—40%, | 32—53.50;0 
Resturi .... 5—10% | 30-—40%, | 25—35% | 35—60%, | 36—60,/, 

(1) Pentru a vedea dacă un petroleă nu e primejdios, trebue cel puţin să nu se aprindă mai jos 
Ge 250 C; pus fiind în o câşcă de cafea nâgră — pe jumttata — în care se află un termometru și de 
care se apropie un chibrit.— Câşca se încăldesce până 12 25 C, ponânăd-o în o câscă mai mare cu 
apă ferbinte.
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Gazul de iluminat. 

EI a fost fabricat pentru întâia Gra de Philippe Zebon, inginer francez, la 1785. 
In urmă, inginerul englez J/urdoch (la 1792) indică procedeul practic pentrn ilu- 
minarea fabricelor cu acest gaz. La 1813 profesorul Jindsor formă prima so- 
cietate pentru iluminarea Londrei. Parisul s'a iluminat în parte cu gaz la 1820, 
iar Bucurescii la 1871. | 

Gazul de iluminat se produce în mai multe moduri: 
1. Trecend un curent de aer prin gazolină obtinem un gaz de iluminat, cu o 

intensitate lumindsă destul: de mare. -. ” 
2. Calcinând resturile de la distilaţia păcurei într'un cilindru de fer, se obține 

un gaz cu o putere liminătâre mare, care are avantagiul de a nu da SO, prin 
ardere. Acest gaz este forte eftin și ar fi bine să se introducă în țara nostră. 
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FIE 
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ii 

Fig. 194. Fabricarea gazului de iluminat din cărbuni de pămint. 

3. Gazul pre parat prin distilația cărbunilor. EL se prepară calcinând cărbuni 
de pămînt de cea mai bună calitate în cilindrele de gresă C (Fig. 194). In tim- 
pul calcinării lor gazul produs se ridică prin tubul T în vasul spălător B, um- 
plut pe jumătate cu apă. Din acesta trece prin ţevile D și ajunge în K. De aci 
se scobâră prin jumătatea din drepta a turnului O umplut cu coc, se ridică prin 
jumetatea din stânga a acestuia și ese prin I. In ţevile D și turnul O gazul e 
curățit în mod fizic, prin faptul că el r&cindu-se, productele volatile (apa, hidro- 
carbure lichide și solide, fenoli, etc.) duse cu dânsul, se condenseză și se adună 
în vasul E, de unde se culeg apele amoniacale și materiile gudronâse. Din [ 
trece gazul în cutia M, ridicându-se prin camera L, și coborindu-se prin L/, de 
aici se duce în gazometrul G. In M. el este curăţit din noii pe cale chimică 
prin faptul că e silit să trecă prin nisce grătare suprapuse, deasupra cărora se 
pune rădătura de lemn amestecată cu Fe, 0O,. Hidrogenul sulfurat este reținut 
formând sulfura de fer. Tot aici se depune și naftenul care, fiind fârte volatil 
scapă în parte la purificarea fizică. 

Gazul de iluminat este un amestec compus din corpurile următâre : 

Metan CH, 35% Hidrogen. . . . . 40%, 
Etina CH, .. . . urme CO... . 7% 
Etena CU, 4019 Azi 1% 

Propena CH o... „urme HSS. . „urme 
Butena CH o... 2% CO... . „urme 
Hexena CH . . . „urme 
Benzen CH, e... „urme 

Apele amoniacaie conțin : 
Bicarbonat de amonii, C, O, (Az H,)a 
Sulfura de amoniă, (Az Hy S 
Clorura de amoniă.  AzH, CI 
Cianura de amoniă, Caz.Az H, 
Tioncianat de amoniă, CAz S.Az H,
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Gudrânele conțin : 

  

Hidrocarburi 

- Solide Lichide 
Naften ...... Co Hs Hexen. .. cc... .. C, He 
Acenaften.. ..., Ca Fo Octen ........ aaa Ce Hs 
Pluoren ...... 13 Ho Benzen. , . .. ....... C, He, 
Antracen.. . ... ia io Metil benzen— Toluen ea. . CH, 
Venantren .. ... >» Dimetil benzen 1. 3=—Xilen (meta) C, Hy 
Metilantracen. . . . Cs Bia Trimetil benzen: Gamen (35). Co Hu 
Reten. ...... Cs Ha Propil metil benzen 1, 4 =Cimen Cs Hi, 

Afară de aceste hidrocarbure se mai găsesce feo? C, H, OH dimpreună cu 
homologii săi precum și Fenilamină == anilină, firidină, etc, 

Compuşii hidrocarburelor cu Fi, CI, Br şi 1. 

Compuşii cu CI, Br și I ati o însemnătate mare în chimia orga- 
nică pentru că cu ajutorul lor se pot face numerâse sinteze. 

Ei se pot prepara în două moduri: grin adfzune și prin substi- 
Zultune, 

Derivaţii prin adițiune se pot obține tratând hidrocarbutrele nesa- 
turate cu halogenii sai cu acidii hidrogenați ai acestora: 

CH, CH, 
| +Ha=] 
CH, CH. C 
Eten Etanul monoelorat=elorura de etil. 

CH CH Br, 

Mk 4Br= |] 
CH CH Br, , 
Etina Etanul tetrabromat 1, 1. 2, 2, 

0, E, + 6Cl = C, H, Cl; 
Benzen Ciclohexan hexaclorat = 

Hexaclorura de benzen, 

Se pot face chiar derivați de felul următor: 

CH, 1 OCHI 
AI >] 
CH, CL CH, CI 
Eten Etan cloro-iodat 1. 2. 

Prin ajutorul acestor derivați se pot obţine derivații cu halogeni 
ai corpurilor nesaturate: 

CH, Cl CH, . 
| + KOH=— |  +KC+H,O 
CH, CI CH Cl 

Etau biclorat 1. 2 Etena monoclorată, 

C; HI, Cl, + 3KOH = C, H, Cl (1.2.4) --3KC1-+ 3H, 0 
Ciclohexzan hexaclorat “ Benzenul d citlozat.
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Derivaţii prin substituțiune se obțin prin metodele următâre: 
1. Făcând să lucreze halogenii asupra hidrocarburelor saturate, 

mai ales sub influența radelor solare. 

CH, + Cl, = CH, CI+ HCI. 
Metan monoclorat = Clorura de metil. 

Acestă substituire se pâte face până la înlocuirea complectă a hi- 
drogenului : 

CH, —+ 4C1, = CCI, + 4HCI. 
Metan tetraclorat. 

2. Făcând să lucreze clorul asupra vaporilor hidrocarburelor ho- 
mologe benzenului: 

CHs—CH, + CI, = CH,—CH, CI + HG. 
Clorometil benzen = Clorura de benzi], 

3. Trecând un curent de clor în hidrocarburele ciclice de la se- 
ria Cn [2n—6 înainte, în prezența iodului, stibiului, staniului şi clo- 
rurei de aluminiii, substituirea clorului se face numai în locul hidro- 
genului din catena închisă. Acestă reacțiune se bazeză pe producțiu- 
nea corpurilor: 1 CI, Sn CI, Sb Cl,, etc., care descompunându-se cu 
ușurință în 1 CI, Sn CI, Sb CI, pun în libertate câte o moleculă 
de clor, care în stare născândă înlocuesce hidrogenul : 

CoHs—CH- 4-1 Cl, = 0, H, CICI, + HOI+LLCL 
3. Se mai obțin producte de substituțiune tratând Gre-cari deri- 

vați oxigenaţi ai hidrocarburelor cu HCI saă Ph CI: 

Ca Hs.OH + HCL = C, H, CL + H,O 
Etanol=Alcool etilic. Etan monoclorat= Clorura de etil. 

CH, cu 
| 
CO + Ph CI, = CCI, + PnO Cl, 

| | Oxieloruza de fosfor, 

CH, CHI, 
Propanon = Acetona. Propan diclorat 2. 

Ori-care ar fi mijlocul de clorurațiune se nasc adese-ori isomeri 
cari, pentru a fi deosebiți, se numesc în modul următor: 

La hidrocarburele ciclice “i numim ca și pe cei-l'alți isomeri prin 
pozițiune. Vom numi d. ex.: 

Ce He Cl, 1.2 Ce Hi Clr3 OC HCl rea 
Benzen orto-dielorat. Penzen meta-diclorat. Benzen para-diclorat. 

La hidrocarburele aciclice se numesc după num&rul atomului de 
C la care este legat halogenul, pe care "1 însemnăm în modul ur- 
mător: 

18 «*
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1. CH, CI 1. CH, 1. CH, Cl 
| | | 
2. CH, 2. CH Cl 2. CH Cl 

| | 
3. CH, 3. CH, 3 CH 

Propanul clorat 1. Propauul clorat 2. Propanul biclorat 1. 2. 

Derivaţii monosubstituiți ca: CH, CI, C, H, 1, C, H, Br,etc. se 
mai numesc și eferi szmplzi sai eteri haloiqi, din cauză că ei se for- 
meză când tratăm hidraţii hidrocarburelor (alcolii și fenolii) cu acidi 
hidrogenaţi ai halogenilor. 

Printre aceste corpuri mai întrebuințate sunt următorele: - 
Metanul monoclorat (Clorura de metil), CH, CI, a fost preparat 

de Dumas şi Pelligol. El se poate obţine tratând metanolul (al- 
coolul metilic) cu acid sulfuric în prezenţa clorurei de sodiă : 

CH, OH + Na CI-+ SO, H, = CH, CL+ SO, HNa-+H,O. 

In cantități mari se prepară discompunând prin căldură clorura 
de trimetil-amoniii, ce rămâne la preparația zacharului din sfecle. 

CH, „A „CH, 
Az—H = CH, CL4+ Az—CH, 

CH, NCH, AH 
Clorura de trimetilamoniii Dimetilamina 

= Dimetilamoniac. 

Metanul monoclorat e corp gazos la temperatura ordinară, cu odâre 
eterată. Lichefăcut fierbe la —230%,7. Eva- 
porat brusc scade temperatura sub — 40%. 
Cu ajutorul lui putem să solidificăm mer- 
curiul. Pentru scopul acesta punem mer- 
curiă în tubul B (fig. 195) care e cufun- 
dat într'un vas cu metan monoclorat A. 

Evaporațiunea se face printr'un curent 
de aer, ce intră prin S .și ese prin T. 
Vasul A e introdus în sticla C, în care 
Sa pus clorură de calciit anhidră pentru 
a usca aerul din ea și a împedica ast- 
fel condensarea vaporilor de apă pe su- 
prafata vasului A. 

Metanul monoclorat se întrebuințeză 
ca r&citor în laboratorele de chimie și în. 
medicină ca anestezic. 

Ftanul monoiodat (lodura de etil), 
Fig. 155, Solia (grea mercuriulu C, H, 1, se prepară tratând etanolul (al- 

coolul etilic) cu acid iodhidric. Pentru a- 
cesta se încăldesce întrun balon de sticlă A (fig. 196) etanol cu iod și 
fosfor roșu. Pentru ca etanolul și etanul monoiodat să nu se piarqă 
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se termină balonul printr'un vas lungăreț B şi printr'un r&citor C, 
Ast-fel vaporii lor sunt r&ciți și se întorc în balonul A. 

  

Fig. 196. Prepararea etanului m noiodat. 

Reacţiunea se petrece în modul următor: 

3Ca Hs OH + Ph = 3C, H; LA+ Ph(OH), 

Etanul monoiodat e corp lichid, ferbe la 720 și e'aprâpe de două 
ori mai dens de cât apa. 

Metanul triclorat — Cloroformul, CH Cl, a fost preparat la 1832 
de Sovbeirau în Franţa, Lizbig în Germania şi Gutrie în America. 

EI se prepară în cantități mari tratând etanolul cu clorohidratul 
de calcii (CL—Ca-—OH) și hidratul de calcit la 800, Reacţiunea se 
petrece în modul următor: 

CH, CCI, 
2) | +4 = | + sHCI. 

CH,OH CH O 
Etanal triclorat 

(aldehidă triclorată = cloraly,, 

cai, 
b) 2 |  -P Ca(OH), = 2CHC, + ca. 

CH.O H-CO.0 
Metancat de Ca = Formiat de calciă. 

Cloroformul e corp lichid, cu miros aromatic plăcut și cu gust
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dulce. Densitatea lui este 1,5. Else topesce la—8305 şi fierbe la 619,2. 

In apă se disolvă forte puţin, mai bine se disolvă în etanol și eter. 

Se întrebuințeză ca anestezic în medicină și ca disolvant în chimie. 

Metanul triiodat—/odoformul, CH 1, a fost preparat de Seru//as la 

1824. 
Ele se prepară încălzind etanolul cu iod și carbonat de sodii la 

8o0. Reacţiunea este aceeași ca la metanul ticlorat (cloroform). 
El e corp solid, cristalis&ză în table hexagonale, galbene ca sulful, 

cu miros p&trundător. Se topesce la 1190 şi se volatiliseză cu înlesnire. 
El se întrebuințeză în medicină ca antiseptic. 
Erei haloidi. De regulă produsele obținute prin substituirea unui 

atom de FI, CI, Br, I întro hidrocarbură, se numesc ezeză siplză 
saii /ra/oigi. 

Acestă nomeclatură se păstreză încă din cauza ușurinței în vor- 
bire și din cauză că aceste corpuri rezultă și din eterificarea alcoo- 
lilor prin acidi, după cum se va vedea mai în urmă. 

C,H.OH + AzO, H — Az0, (C.H5) + HO 
Azotat de etil 

== Eter azotic al etanolului, 

E.ON HOL = CH CUL HO 
Etan monoelorat (clorura de etil) 
= Eterul clorhidric al alcoolului. 

Compuşii organometalici. 

Se cunosc numerâse combinațiuni ale radicalilor monovalenți cu 
elementele din grupul al I[I-lea, numite compuși organo-mefalici, d. e. 

C,H, K =—Etanul potasic (etilura de potasii saă potasiă etilul) 
(C H,), Zn — Dimetan zinc |metilura de zinc sau zinc metilul) 
(CH), Al, — Hexaetan dialuminiti (etilura dealuminii sai aluminiu etilul) 
(C.H3), Pb — Tetraetan plumb (etilura de plumb sai plumb etilul) 

Tot în acestă grupă se așcză de obiceiă și unele combinaţiuni ale 
metaloidilor cu aceiași radicali, precum: 

CH, Bi —— Etan bismut (monoetilura de bismut sai bismut-monoetilul) 
(CH), Sn— Dietan staniă (etilura de staniă saii standietilulj 
(C.H,), Bo=— Trietan bor (etilura de bor sai boretilul) 
(C H,), Si =— Tetrametan siliciu (metilura de siliciii saă siliciă metilul) 

Aceste corpuri ai fost studiate în special de Ca/ouzs în Franţa 
și Frankland în Anglia (1849). 

Preparaţia, Ele se prepară prin următârele metode; 
1. Tratând eterii haloigi cu metale ca: Za, Pb. lg, Su, etc. — — 

2CH, 1 + 2Zn = (CH), Zn 4- Zn l 
Dimetan zine
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2. Compușii cu Na, K, Al se obțin tratând compușii organometalici ai meta- 
lelor de la 1 (Zn, Pb, Hg, Sn) cu aceste metale: . 

(C2 H,)> Zn + Na, = 2C, H, Na + Zn 
Etan sodic (Sodiumetilu!) 

3(C, 1) Hg + AI, 

3. Compușii cu Bo şi Si se obțin tratând compușii metalelor de la 1, cu 
corpurile următâre : 

a) 2(C, H;), Zn + Si Cl, = (CH, Si+z27nC, 
Tetra etan silicit (Siliciă etilul) 

(C, 3), AI, - Hg 
Hexaetandialuminiti (Etil aluminit) 

b) 3(C11,), Zn + 2Bo (OC, I1;), = 3(Ca 11, 0), Za + 2(CI1,),Bo 
Dimetan zine Borat de etil. Dietoxi zine Trimetil bor 
(Zincetilul,) (Etilat de zinc.) (Boretilul.) 

Tote aceste sinteze se fac în tuburi închise la temperaturi, ce variază între 
1209—2009. 

Proprietăţi. Compuşii organome talici sunt în general lichidi și fârte instabili 
Ei se altereză în contact cu aerul și umeddla, din acestă causă se păstreză în 
tuburi închise. Unii se oxideză atât de repede în cât se aprind în contact cu 
aerul. Principalele proprietăţi chimice ale lor sunt următorele: 

I, (CL), Sn + 41, = 4C.H, 1 + Snl,. 

2. Acizii haloidi saii oxigenați "i discompun, formând hidrocarbure : 

a) (CH; Sn All Cl = 40.H, + SnCl, 
b) (CH;), Hg +SO,H, = 20H, + SO, Hg. 

3. Apa “i discompune în același mod: 

(C, Hs, Zn + 211,0 = 2C2 He + Zn (OH). 

Hidraţii hidrocarburelor (Alcoolii și fenolii) 

Radicalii mono sai polivalenți ai hidrocarburelor pot să fie satu- 
rați cu unul sati mai mulți oxidrili pentru a da nascere la /iZrazi. 
Numele lor se formeză, terminând numele hidrocarburei prin sufixul 
ol odată, sati de mai multe ori. S.:E. Metan-ol, Etan-ol, Etan-di-ol, 
Propan-tri-ol, etc, Acești hidrați, considerați din punctul de vedere 
al funcționării lor, pot fi comparați cu hidrații metalelor. Ast-fel: 

K. OH + AzO,.0H — AzO,0K +-H,O 
CH,.OH + AzO,.OH == AzO,.0ICH,) + H,O 

Intocmai ca aceștia, prin deshidratare pot să formeze oxidi d. e: 

As ol] — 425 0+H,0 
AglOn| Ag 

CH. O[E — Hs 9 H 

CH|O n] CH He 0   
Hidraţii se împart în dout grupe mari: 
I. Alcoolii sunt hidraţii hidrocarburelor aciclice, 
2. Fenolă sunt hidraţii hidrocarburelor ciclice.
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Alcoolii. 

Istoricul. Ac&stă funcțiune a fost cunoscută la 1836 de Dumas și Peligot, stu- 

diind spirtul de lemne (metanol). Wizz înainte de 1860 separă alcoolii propriă 

dişi de isoalcooli şi pseudoalcooli. BexzAelot între 1857 și 1860 separă alcoolii de 

fenoli. A4o/ze împărți alcoolii monoacidi în primari, secundari și Zerțiari. Buttlero:w 

contribui la acestă clasificație, descoperind un alcool zerziar. 

Berthelot şi cu deosebire Wiirta și Friedel contribuiră la crearea alcoolilor po- 

liacidi. 

Clasificarea alcoolilor. Alcoolii se împart în diferite grupe în ra- 

port cu numărul oxidrililor ce aii în moleculă și după locul pe care 

1 ocupă aceștia, 
Numărul oxidrililor în molecula unui alcool este variabil; ast-fel 

avem : 

CH,OH, —OCH(OH),  OCsOs(0H,. . CH(0H), 

Ei se numesc întocmai ca bazele. Când alcoolul are un singur 

oxidril, el este: zzonoacid, când are doi: biacid, cu 3 Zriacid, etc. 

Acestă numire se bazâză pe proprietatea ce o aii dea putea forma 

cu acidii monobazici, compuși în care radicalul acestora să se gă- 

sescă de atâtea ori, câți oxidrili are alcoolul, d. e.: 

Alcool monoacid: CH,.OH + AzO,.0H = CH, O Az 02—-H,0. 
Metanol Metan nitrat 

(alcool metilic). (azotat de matil). 

SE OH < 9420, 
Alcool biacid: CH, Op + 2Az 0,.0H=C HE, C O Az0, 

Etandiol 1. 2. Etandiol dinitrat 1. 2. = 

(glico!). Azotat de etilenă (glicol diazotic). 

Alcool hexaacid: C, Hs (OH), + G6Az O.0HH = C, Hs (O.Az Ozi; 
Hexan hexol (manita). Hexan hexol hexanitrat 

(Manita hexaazotică.) 

Este fârte important a se sci din punctul de vedere al isomerilor 

și al derivaților ce se pot obține, locul pe care oxidrilul îl ocupă 

în moleculă. 
Ori-cât de complicată ar fi molecula hidrocarburei, oxidrilul nu 

pote ocupa de cât trei pozițiuni. El pote să fie substituit în locul 

unui atom de H de la următârele trei grupuri cari formeză hidro- 

carburele lineare sai arborescente : 

| 
CH, CH, şi —CH, 

„| ] 

dând nascere la următârele substituțiuni : 

> 

| 
Presenţa acestor grupuri în moleculă ne indică trei alcooli diferiți 

| | | 
CH2.OH, _CH.OH și  —C.OH.
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Aceia în care se găsesce grupul —CH,.OH se numesc a/ca0?y primari. 
> o »  ==CHOH » >» “alcoolă secundari. 
>>> o >» =C. OH » >» alcooli Zertiari. 
Alcoolii secundari se mai numea şi zso-alcooli. 
Ast-fel pentanul arborescent, presentându-ne în molecula sa tâte 

aceste trei grupuri, ne pote servi pentru a arăta aceste trei feluri 
de isomeri: 

CH, CH CH, CH, 
| | | 

CH,—C—H CH,—CH CH,—CH CH,—C—O0H 
| | | | CH, CH, CH.OH CH, 
| | | CH, CH,.OH CH, CH, Metil 2. Butan Metil 2 Butanol 4 Metil 2. Butanol 3. Metil 2. Butauol 2. (pentau nenormal) (alcool pentilic primar) (alcool pentilic secundar). (aleool pentilie terțiar) 

Aceste trei varietăți de alcooli diferă nu numai prin constantele fizice (temperatura topirei și a ferberei, solubilitatea, densitatea, etc.), dar şi prin proprietăţile lor chimice. , 
Alcoolii primari dau prin oxidaţiune două feluri de corpuri: 
I. Deshidrogenându-i prin oxigen obținem a/dehide (alcohol de- 

hidrogenatum). 

CH, CH, 

CH,.OH c<0 
Btanol = Alcool etilic. Etanal == Aldehida etilieă, 

” Inlocuind 2H prin O obținem aczgz: 

CH, | CH, 
|. + O =. |] +.H, O. 
CH,.OH CO.0H | 

Etanol = Alcool etilic. Etanoic = Acid acetic. 

2. Alcooli secundari dai, deshidrogenându-se (prin oxidațiune) un 
singur fel de corpuri, numite cefone : | a... 

' . 

CH, CH, | 
| | | 2 CH.OH + 0, = 2CO0 +--2H, 0. i 
| a | 
CH, CH 

Propanol 2. = Alcool! propilic secundar. „ Propanon = Cetonă ptopanului (acetona) 

3. Alcookiă terfiari nu dat nici aldehide, nici cetone, nici acidi, ci 
se discompum prin oxidaţiune.
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Sinteza alcoolilor. Sunt numerose procedeele, prin care se pâte face 
sinteza alcoolilor. Principalele sunt următârele: 

1. Inlocuind halogenii substituiți în molecula hidrocarburelor prin 
oxidrili (Bert/hrelor şi Wiirts 1854—1856) Reacţiunea se face în mo- 
dul următor: 

CH, CH, 
2 0aH1 + | = | + AgI 

CO.O Ag CO.0 (C, H,) 
Etan iodat Etanoat de argint Etanoat de etil Todura de argint. 

(Iodura de etil) = Acetat de argint = Acetat de etil 

CH, CH, 
2) | + KOH = C,HO0H + | 

CO.O (C, H,) CO.0K 
Etanoat de etil — Acetat de etil Etanol= Alcool etilie  Etanoat de potasiii 

= Acetat da potasiă 

Prin acestă reacțiune se pot obține şi alcooli de o bazicitate mai 

    
CH,. CI CH,.0.CO—CH, 

| CH, i 
2 CH.CI-L || * O = CH.O.CO—CH, + gAgCl 

| 300. OAg | 
CH. CI CH,. 0.CO—CH, 

Propantriol triacetic —— acetat de propenil, 

CH,.0.0O0—CH, CH,. OH 

Propanul triclorat 1.2, 3. 

| 5 | CH, 
b) CH.O.CO—CKN, + 3KOH + CH.O0H = 

CHA. 0. CO—CH4 CH,.OH 
i Propantriol 1. 2. 3 = Gliceriua (alcool triaci3). 

2. Inlocuind grupul VAz H, de la aminele hidrocarburelor, prin OH 
/Liineman): i 

CH, | CH 

3CO.O0K 

i 3 
+ AzO.0H = |] + AZ + H, O 

CH,. AzH, i CH,.O0H 
Etilamina, Aciă, azotos, Etanoi 

Tot asemenea și în cazul următor: 

CH,. AzH, i CH, OH 
| + 2Az0bH = | + 2Az, + 2H,0. 
CH,. AzH, i CH, OH 
Eten diamina i Etandiol 1, 2 — Glicol (alcool diacid) 

3, Discompunând sulfații Adicalilor hidrocarbonați prin KOH: 

/0.CH, | 
so, -- KOH = S0, HK + CH, OH 
NOH 

ulfatul acid de metil, Metanol — Alcool metilic.



e CHa 
/0.CH 
SO, NCH, -L- KOH = 
NOH 

CH,    
    | 

„HK + CH.OH 
| 
CH, 

Propan6] 2 — Altool isopropilic sai propilic secundar. 

Sulfat acid de popril. 2. 

Proprietăți generale. Alcoolii primari aiil temperatura fierberii mai 
înaltă de cât alcoolii secundari corespundățori, și aceștia mai înaltă 
de cât cei terțiari. Alcoolii primari și secundari puțin avuţi în carbon 
sunt lichidi la temperatura ordinară, pe câhd alcoolii terțiari sunt so- 
liqi. Ast-fel avem exemplele următore: | 

i 
ţ 
| CH, | Cu, | 

CH, CH, CH, | CH, 
| | | | 
CH, CH,—CH CH. o CH, —C—OH 

CH, . OH CH, . OH CH, | CH, 
Temperatura ferberei 1160,4. 1080,4 970 840/fuzibil -L- 290.) 

Butanol (Alcool butilie Metil 2 Propanol 1  Rutanol 2 (Alcoot Metil 2 Propanol 2 tAleool 
primar linear.) (Alcool butilic primar  batilie secundar.) butilie terțiar.) 

nenormal.) i 
Î 

. . | SE In genere, temperatura de fuziune și ferbețe a alcoolilor poliacidi 
cresce cu numărul oxidrililor. lată un exemplu: 

| 
CH, CH, . OH ICH, . OH 

| | | | i 

CH, CH, CH . OH 

| '] 
CH, . OH CH, . OH CH, . OH 

Alcool: monoacid. Propa-  Biacid : Propandiol 1.3. Triacid: Propautriol 1. 2. 3 
nol 1—(Propilic primar). (Glicol propilic) (Glicerina) 
Temperatura fexberei: 1020. 2160, 2900,4 [la presiune de 7566) 

j fuzibilă + 170, 

Proprietățile chimice principale sunt următgrele: 
1. Prin oxidațiune grupurile alcoolice, ori fât de numerâse ar fi 

într'o moleculă, dai nascere la compușii următori: 
a) Alcoolii primari dai aldehide și acidi, precum: 

CH,.OH CH.O 
| +0, = |  +2H0 i 
CH, OH CH.O 

Etandiol 1.2. — Glicol — Etandial — Aldehida acidului 
Oxalic — glioxal 

N CH„OH CO.OH 
|___4+20,=| +2H0 
CH,.OH - CO.OH 

Etandiol 1. 3. Etandioie — Acid oxalie



b) Alcoolii secundari cu econe după cum s'a vădut mai sus. 
c) Alcoolii care conţin grupuri terțiare, se discompun. 
O moleculă, care conţine rhai multe grupuri alcolice diferite, dă 

prin oxidaţiune compuşi micșă; d. e.      

   

   

CH, CH, 
| | 
CH.OH 4+ 20,|= CO + 2H, O 

| | 
CH„OH CO.OLH 

Propandiol 1. 2, Propanonoie 
Alcool primar și secundar 

al propanului (hemiisoglicol) 

2. Prin deshidratare, alcoolii 

CH,. OȚi| _| cu 
a) CU, [OH GEO + H2 O 

2 mol. metanol „CH oxi metan 
(oxid de metil) 

Acid piruvic (ca- 
tonă şi acid) 

lati oxidi: 

CH.-O[E! |cu, 
b) | [O = Lu O0O+H,O 

CH,lO Hu > 
Etandiol 7. 2, = Glicoi « i etan 1. 2. (Oxid de etilenă). 

| CH. Oi] ICH: 
<) | = tau „>0 +5, 0 

CI .|lon 
| n 

CU. OH ICH, OH 
Propantriol 1, 2. 3.—Glicerina di 2.9 pronanel — Glieida 

3. Putem înlocui hidrogenul oxidrilului alcoolic printrun metal: 
CI, | CH, 

2 | + RER = 2] +H.. 
CH, OH i CH. OK 
Etanol = Etanol potasic 

Alcool etilic. (Alcooi mono-potasic) 
== Ntilatul de potasiă. 

4. Oxidrilul alcoolic, ori care ar! fi grupul din care face parte, 
pote să fie înlocuit prin CI, Br sai [, cu ajutorul derivaților clo- 
rați, bromați saii iodați ai fosforuluț. "Reacţiunea se petrece în ur- 
mătârele două faze: 

CH, d 
a) |] + Ph CI, = L TE PRO CI, + HOL 

CH,OH 
Etan clorat CH rura La etil. Oxiclorura de fosfor. 

CH, 
b) 3! A+ PhO CI, + PnoO, H,. 

CH, OH ii CH, Cl 
Acid fosforie 

|



  

Acelaşi lucru se petrece și | alcoolii poliacidi: 

CH,.OU CH,.Br 

Ca or GH Br 

da ou fn E = | pp Ph Ox li + HBr. 

n OH CHA, Br 
Butan tetrol 1, 2.3. 4.= 

(Alcool tetra-acid) Ezitrita. 
Butanul tetrh-bromat 1.2. 3, 4, 

5. Acidii organici și acidii neorkanici oxigenați dai cu alcoolii compuși comparabili cu sărurile miner ale, numiţi crez cormpușt: 

CH, 

2) co.o[E] — CI 1 Ho. 
CIO 1 CO. O CH, - 

Câte o moleculă Etanol şi Metanol. — Etanoatil de metiliciZAcetatul de metil. 

CH, ” OH 4 O.CH,—0H, 
b) | + S0, = 50, + H,O. 

CH,.O0H N OH OH 
" Sulfât acid de etil. 

CI OH CH—O.CO—CH, 
| CH 

c) CU. OH 4 3! - = GH—0.00—CH, + 3H.0. 
CO OH | 

CH, OH CH—O.CO-—CH, 
Propan triol 1.2. 3. Etanoic= Piopantriol triacetic. = 

== Glicerină Acid acetic. friacetina glicerinel. 

Afară de alcoolii poliacidi indicaţi mai sus/ 
cooli în cari oxidrilii sunt legaţi la același a 
ai acestora sunt cunoscuți cu siguranță. Ei aj 

există, de și nu în stare liberă, al- 
om de carbon. Numeroși derivați 
partin la grupurile următâre: 

OH " 1 
| 1 

OH —C — 0H OH —c—bu on -— G- OU 
OH du “u 

Metantetrol Metantrio! Metandiol 
(Teteahidratui carbonului) (Trihidratul carbe 

= Acidul carbonic rp. = Carberina metari 

lată câţi-va derivați ai acestora: 

ulu!Y) (Dihidratul carbonului) 
ului. = Glicolul inetanulur.   0-—G, H, H . ; H NR II C, H,—0-C—0—C,H, c, H,—0—C—0 Lc, H, CI, —0-—C-0-6,1i, | 

O0—C> Hs O-Cl H, - H - J 

Ortocarbonatul de eril (Hoffmann) Eterul carberinel metanbiui (Kay) 
=Tetraetozimetaa = "Trietoxime 

„ Etilalui (Baeger) 
tân. Dietoximetan.
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Corpurile cu 2(O0H1) pot fi considerate ca nisce glicoli particulari. Aldehidele 
pot fi considerate ca producte de deshidratare ale acestora, d. e. 

  

CU, 
Ol = mo 

CH 9] O (a.o * * 
Etandiol 1 — Glicolul etilidenie. Etanal (Aldehida.) 

Corpurile cu 3(OIl) se numesc! carberine, Ele aă fost studiate de Grimaux la 
1872, Acidii monobazici pot fi considerați ca producte de deshidratare ale lor; d. e: 

  
  

CHI, CIL, 
| pol] = | + H, 0 
CO n]  co.ou 

N O. 
Etanoio 

Etantriol 1 — Carberina etanului, (Acidul acetic.) 

Alcoolii monoacidi 

llcooliă primari. 
Starea naturală. Numeroşii alcooli ce derivă de la primii termeni 

ai hidrocarburelor până la octan (inclusiv), at fost găsiţi în natură 
în plante și în productele de fermentație ale substanțelor zacharâse 
și ale glicerinei. | 

Tot ast-fel alcoolul cetilic (C,s Hss.OHI), cerilic (C,, Hss.OI) şi miricic 
(Cao He: OH) ati fost găsiți: primul în grăsimea cașalotului (sperma 

eti), iar cei-l-alţi în cera de albine. 
Preparațiunea. Afară de metodele generale, prin care se prepară 

alcoolii, avem următârele: 
1. Hidrogenând aldehidele/!Vi4rzz). 

CH, CI, 
l + = | 

CH.O CH, . OI 
Etanal — Aldehida etilică. tanol = Alcool etilic, 

Acâstă hidrogenare se face pțin sodiii saii amalgam de sodiă în apă. 
2. Reducând prin hidrogen dlorurile radicalilor acidi: 

CII, CH, 
| | 
CH, +2) = CH, A-HCI 

II] 
CO. CI CH, .OH 

Clorura de propanoil (Clorura de propionil.) | Propanol 1 = Alcool propilic, 

Proprielăti. Alcoolii monoacidi| prezintă în privința temperaturilor 
de ferbere același raport de cresdere, pe care lam vădut și la hidro- 
carbure. Ast-fel la cei lineari se pâte vedea în alăturatul tabloii că 
temperatura cresce de la termenul întâi (660) până la al optulea 
(191%). E de observat că alcoolii monoacidi nenormali ati tempera: 
turile de ferbere mai jos de cât cPi cu catena lineară. 

i
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Alcooli monoacidi 

Metanol (alcool metilic) CU ON ferbe la 66* Etanol ( »> etilic) CI, OIL... „2 7804 

          

      

_ Propanol (» propilic | CH, Oul » 9 970,4 3 J Butanol » Butii) IC, 0 » 11604 a Pentanol » amili) ICI ON » 2» 13704 "| Hexanol ( » hexilic) ICI OH... > 1$70 leptanol ( » heptilic) CI ON > > 1760 Octanol (> octilic) la OUL e.» 1912 
3 | Nonanol (alcool nonilic) CI, OU... 2000 = 4 Decanol » deci) CUI, OU...» 2100%,21ş0 3 5 Mexadecanol > Cetili€) Cll;, Ollluzibil+-so se discompune 5 | nepiadiaconcarol > cerili) Call, Ol » zoo » » & | Triacontanol (> mirici ) CH OIL » 3880 » > . 

i 

s | Metil 2 Propanol 3 (alcool butilic nencmah (CH), =CH—CH,.OIl ferbe la 1080%,4 :) » 2 Butanol (alcoolamilic nenormal) (CHI;),==CI1--: 11,=-CELOII » > 1290, a 
ț < 
i 
| Nesatu- (Propenol 3 (alcool alilic) CIL=CH—CI, OIL... 970 rajI. (Propinol 3 ( » propargilic) CH=C —CI, 0... 114 

4 
4 

Alcoolii monoacidi nesaturați prezintă un fapt particular și anume: temperatura lor de ferbere e mai mpare de cât a alcoolilor saturați corespundători și acesta cresce cu atât mai mult cu cât hidrogenul remas în moleculă e în cantitate mai mică; ast-fel alcoolul propilic ferbe la 97%, pe când propinolul (alcoolul propargilic) la 114%. Afară de proprietățile chimice generale descrise mai sus, mai avem urimăt6rele reacțiuni: 
1. Prin acidii halogeni se pote înlocui oxidrilul alcoolic cu CI, Br saă [: 

E! „i pes i 
CH, Ch, | +UC= |i + [HO CII, . OH CH, . Cl 
Etanol Etan clorat = Clorura de etil. 

2. Prin deshidratare obținem nu numai oxidi, dar și hidrocarbure - din seria Cn Ilan: | 

CH, CH, | — SO, H, = |i ASO,H.-+-H,o CH, . OH CH, 
Etanol -Etena.
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3. Hidratul de potasii 'i oxideză, |punend hidrogenul în libertate. 

CH, CH, 
| | 
CH, + KOH=ICH, + 211, 

| | 
CH, OH CO. OK 

Propanol 1 (alcool! popilic). Prdpanoat de potasiă 
(propionat de potasiti).   

4. Clorul sati bromul le ia hidrogenul, dând aldehide triclorate saă 
tribomate : 

CH, Ca, 
| + 4Cl, + sa 
CH, . OH CH.O 

Etanol, Etana! triclorie (Aldehida triclorată) 
= Cioral. 

Dacă însă clorul lucreză asupra unui alcool nesaturat, el dă pro- 
duși de adițiune. ] 

CH, ICH, . Cl 
| '] 
CH + CI ICH . CI 

i] 
CH, . OH ICH, . OH 
Propenol 3. Propinol 1 diclorat 2, 3. 

Alegi propilic biclorat) 
= Dielorhidrina glicerinet. 

Metanol= Alcooi metilic, CH.OH. A fost descoperit de P/. Taylor 
la 1812. El se găsesce în natură în frunzele de iarbă, urzică, ederă, 
porumb, etc. Se prepară prin distilarea lemnelor în vase închise (vedi 
acidul pirolignos), cari da de la 0,5 %, până la 1,5%, metanol. 

Metanolul e corp lichid, incolor, cu miros particular spirtos, cu 
densitatea 0,814. El fierbe la 66%, este fârte solubil în apă şi aprins 
fiind, arde cu flacără albăstrie, puţin, luminătâre. 

Prin oxidaţitine dă metanal (aldehida formică) și metanoic (acidul 
formic) : 

2CH, . OH + O, = 2H — CH.0+2H,0 
2 mol. metanol. Metanal = Aldehidă formică. 

CH,. 0OH +0, = H—C00H + H,0 
Metanoic = Acid formic. 

+ Etanol = Alcool etilic (spirt, alcool), Ca H, . OH. 
Jstoricul. Descoperirea etanolului se atribue lui Adz-HKazis, chimist arab; (care 

a introdus și alambicu! în chimie), care la numit al-Ha-hal, adecă «spirt ușor.» 
EI a fost descris în secolul al X]ll-lea de raul de Pilleneue, 'prolesor la 
Montpellier, sub numele de aspirt ge zin>. 77. Saussure arată că etanolul pare- 
a fi compus din etena și apă, ceea-ce sa dovedit la 1827 de Zune și Faraday, 
cari ai obţinut cu etenă și SO, H,, sulfatul acid de etil, cu care Berthelot ob- 
ţinu în urmă prin KOH etanolul, 
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Starea naturală. Bechamp a găsit etanolul în corpul animalelor și chiar la Gmenii, cari nu beat lichide alcoolice. El se găsesce în cantitate mai mare în laptele ierbivorelor, Misu la 1881 găsi etanolul în pământ, în apele de pldie și în zăpadă. Apa Senei conţine 1 gr. etanol în fie-care metru cub. Fructele dulci: prune, struguri, etc., conțin eta- nol când încep să putredescă, 
Preparaţia. Afară de preparaţiile sintetice descrise maj sus, etano- lul se prepară în cantități mari în industrie prin fermentația alcoo- lică a diferitelor substanțe cari conțin glucoză (vedi fermentația). Pentru a obținea etanolul anhidru 1 distilăm pe Ca O, sat mai bine pe silicatul de etil, care sub inflența apei din etanolul încă hi- dratat se discompune în Si O, și etanol anhidru (Friedel) : Si O, (G Is + HO = 2C41l;. ON + Si0,. 
Proprietăţi. Etanolul este un corp lichid, fârte mobil, incolor, cu miros plăcut, cu densitatea 0,792 (la 20%). El nu a fost solidificat și ferbe la 7804. Apa '] disolvă fGrte bine. Etanolul disolvă numerâse substanțe organice (terebentina, alcaloidi, etc.) și Br, I, HgC!, Bo (OH), (AzO,),Ca, etc. 
Afară de reacţiunile descrise la proprietăţile generale, el mai are proprietatea particulară de a da prin oxidație nu numai etanalul etanoicul și (acidul acetic), dar şi următorii compuși, când e oxidat cu acidul azotic fumegător : 

CH. O CIL.0O CO. OH CO . OI | | | CH. O CO . OH CH, . OI CO . OH Etandial Etanaloic Etanoloic Etandioie = Gliozalul. == Acidul! glioxilie. = Acidul glicolie, => Acidul oxalie. Intrebuințarea. Etanolul este unul dintre corpurile cele mai întrebuințate în in- dustrie si în laborător. Cu el se estrag frte mulți alcaloidi, aciqi organici, etc. E! servesce la prepararea materiilor colorante, la fabricarea văpselelor, lacuri- lor, etc. Omenii consumă o cantitate mare de etanol sub formă de vin, bere, rachiuri, licoruri, etc. Se întrebuințeză de asemenea în medicină. Abuzul de e- tanol altereză stomachul și arterele și duce în mod fatal la sterilitate și la ne- bunie. In genere criminalii și idioțit sunt fii de alcoolici. 
Alcoolii secundari. Primul alcool secundar: Propanolul 2 (alcoolul 7s0propilic) a fost preparat de Fiede/ la 1863. Preparaţia. Intre procedeele generale pentru prepararea alcoolilor sunt două, cari produc în tot-d'a-una alcooli secundari, când alcoo- lul, ce vrem să obținem, are mai mult de doi atomi de C. In aceste cazuri se admite o transpozițiune a oxidrilului în moleculă, d. e. 

4 

CH, / O—CH,—CH,—CH, aj | SO, + KOH = CH. OH + SO, KH NOH i] Sulfat de propil, 
: CH, - 

4 Propanol2 
(Alcool isopropilic).
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CII, AzH, CH, 
| | 
CH, CH.OH 

| + Az 0.011 = | + Az, + O 
CH, cn, 

| | 
CH, CH, 

Butan amina 1 = Butilamiva Butanol 2 
primară. (Alcool butilic secundar) 

Sinteza specială a acestor alcooli se face prin hidrogenarea ce- 
tonelor ; 

CI4, | CUI, 
| ] 
CO + H, = CH .OH 

| I 
CI, Ic, 

Propanon Propanol 2 
(Acetona propilică), (Alcobl isopropilic). 

| AR . 
Proprietăți. Acești alcooli, pe lângă reacțiunile generale descrise 

mai sus, mai aii următreie proprietăți: 
I. Substanțele deshidratante "i discompun, formând hidrocarbure 

din seria Cn H2n, d. e: ! 

C, E, . OI = C, He + H, O 

Propanol 2 Propena. 

Acestă discompunere se pâte face Chiar prin căldură, d. e: 

Ce Il. OU= CH +0 
Butano! 2, Butena 2. 

In aceste condiţii nu se obțin în nici un caz eterii proprii dişi 
(oxidi) ca la alcoolii primati. i 

„ Prin oxidaţiune ne dai cetone şi nici de cum aldehide saă acidi 
cu îi celași număr de atomi de C. Dacă. însă acţiunea oxidantă e pu- 
ternică, molecula se rupe în două și obţinem acidi cu mai puțini 
atomi de C de cât alcoolul oxidat, d. e: 

CH, | 
| CH, lu 
CH. ON +20, = | | + H, O. 

| CO.0H  CO.OH - 
CH. A 

Propanol 2. Etanoie (Acid acetic) Metanoie 
(Acid formic), 

Alcoolii terțiari. Primul alcool terțiar: J/âţi/ 2 Propanel 2 (alcoo- 
lui butilic) a fost preparat de B//lerow la 1864.
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- ” Preparația. Aceşti alcooli se prepară tratând cetonele cu metan zincmetanul : 

CH, i CI, 
| | | | „CO + (CU, Zn, = CH, — C—0-—Zn CH, | Metan zinc metan, 

CU, | 
- 3 Propanon 

Metil 2 Propiloxi 3 vino metan, 

  

Acest corp se discompune prin apă în modul următor: 
| CH, CH, 

i | CI, —C0—0—Zn CH, + 211,0 = CU —C—OH -F Za(OI1), + CH. 
CH, i CH, Metil 2 Propiloxi ' Metil 2 propanol 2 zinc metan. Î (alcool butilie terțiar). 

4 

Alcoolul butilic terțiar e corp solid, se topesce la 290 și ferbe la 820. El are un miros particular, care semănă cu mirosul camforuhui. Alcoolii terțiari nu dată prin oxidaţiune nici aldehide, nici cetone, nici acidi, cu același număr de atomi de C. Prin oxidațiune puter- nică se discompun în acidi mai simplii, d. ex.: 

CH, 
CH, H 

'CH,—0—0I1 + 30, = || + 2] + HO. 
CO . OH CO . ON 

CH, = Pepe i ee etil 2 propanol 2 

Alcooli biacidi = Glicoli. 
Istoricul. Glicolii ati fost preparați de Iiir/z, care la 1856 făcu sinteza glico- dului ordinar și la 1859 prezentă academiei de sciințe un studii asupra acester serii, din care descoperise deja trei termeni: glicolul ordinar, glicolul propanu- Aui 1. 2 și al butanului normal 1. 3. 

Starea naturală. S'a găsit Etandiolul 1. 2 (glicolul etilenic) și câți-va dintre homologii săi între productele de fermentație ale materiilor Zacharâse și ale Propantrioluiui 1, 2. 3. (glicerinei). 
Nomenclatura glicolilor. Glicolii fiind alcooli biacidi, cei doi oxi- drili ai lor pot aparține grupului primar, secundar sai terțiar. In modul acesta putem să avem şese varietăți deosebite de glicoli. Dosstos la 1867 propuse următ6rea nomenclatură pentru glicoli. Când cele douE grupuri alcoolice sunt primare, avem un g/zco/ Primar. > 2 > » > » secundare > >» g/ico/ secun- dar sau zsoghicol. 
Când cele dou& grupuri alcoolice sunt terțiare avem un licol ter. diar saă pseudoglicol. 

19
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Când un grup e primar și altul secundar avem un /en:zsoglzcol. 

> > > > > > 

secundar > >» 
Ast-lel av+m: 

> > > 

CU0H CI), 

CH, bon 

du, Gronu 

(tor Că, 
Butanăiol 1. 4. (Gli- 
col primar al buta- 

Butandiol2. 3. (Glico) 
secundar a] butanu- 

nolul.) lui=isoglicol.) 

CH, 
i 

OII— C— CH, 
| 
| 

CH,.OIl 

Metil 2. Propandiol 1. 2, 
(Hemipeeudoglicol a! butanulii.) 

terțiar » >» hemipseudoglicol. 
» » dsopseudoglicol. 

CIT, Cl, Cai, 

coli CI, 

CON CIL.OI4 

Cl, Căi, CILOH 
Dimeti) 2. 3. Butan 
diol 2. 3. (Glicul 

terțiar= pseudoglicol 
a) hexanulul)= Pina- 

cuna, 

Butandiol 1. 2. (He- 
miisoglicol a) buta- 

nului.) 

CII, 

OU — 0— GH, 

non 

CH, 
Metil 2. Butandiot 2. 3. 

(sopseudoglicol al pentanului.) 

Preparaţia. Afară de preparațiunile generale mai avem următorele: 
1. Fierbând derivații bibromaţi ai hidrocarburelor saturate cu car- 

bonat de potasiă:; 

N 

CI, + CO, CH, CO, -k- 2K Br 

CHS.OII 

00, PF IO = CH + Co, 

CH, Br CUI, 

| | 
CII, Br CII, 

Propanul bibromat 1. 3. Carbonat de propen. 

CI, 

CII, 
! 7 

CH, - 
Carhonat de propen. 

CH,.OH 
Propanăiul 1. 3. 

(Glicol propilenic primar.) 

Proprietăţi. Clicolii sunt, în general, corpuri lichide cu temperatura 
de fierbere mai ridicată de cât alcoolii monoacidi și cu densitatea 
mai mare de cât aceștia. Ast-fel: 

Etanolul (alcool etilic) C, H,.OH are densitatea 0,8002 la o, se 
topesce la--1300 și fierbe la 780.
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Etaudiolul 1. 2=Glicolul etilic: CU 

se topesce la 11 
Afară de pro 

următârele : 
1. Prin oxidație glicolii pot da compuși cu funcțiuni mixte. Ast-fel de la etandiolul 1. 2. (glicolul etilenic) avem compușii următori : 

CII.0U CIL,.0I CIL.O | 

«(OIH), are densitatea 1,125 Ia 09, „5 Şi fierbe la 19705. 
prietățile chimice comune tuturor alcoolilor, mai avem 

CIO  COOU 
CIO  CO.0Nn Coon bo COOL Etarcdiol 1. 3, Ftanoloic Etanaloic Etandiai Etandioie = tilicol, = Acid giicolio = Acid glioxilio = Glioxalul = Acid oxalie (alcool şi acid.) (aldehidaă şi acid.) (aldehidă.) (acid.) 

Tot asemenea și la hemiisoglicoli : 

cu, cu, cu, 
| | i CIL.ON CIL.OII co 

| | CU.OII CO.OII CO.OH 
Propandiol î. 2. Propanol 2 oie (Hemiisoglicol propilenic.) = Acid lactie 

(acid, alcool.) 

Propanonoie = Acid piruvio 
tacid şi cetonă ) 

2. Oxigii formaţi prin deshidratarea glicolilor se transformă cu u- Șurință în aldehide și cetone (prin transpoziție) 

CII, CII, a) > O se transformă în | CUI, CIL.O 
Oxietan 1. 2. (Oxid de etilenă.) Etana! (aldenidă.) 

CH, CHI 

CI CO b! > O se transformă în . 
CU CH, 

| 
| CHI, CH, 

Ozibutan 2. 3. Butanon. (Metil etilcetonă.) (Oxid de butilenă secunda 3.) : 

3. Afară de eterii, ce se pot obţine cu acidii monobazici, mai a- vem și combinaţiuni cu acidi bibazici, d. e.: 

CH, OH CU, 1 CH,O—CO-—Cri, +a = + 21,0 CH, OIL COOH  CH,O0—CO-—CA, 
Etandiol 1, 2, Etanoic. Etandiol dietanoic == Diacătina 

glicolulul == Eter diacetie.



292 

CO.OH CO .O 
| | N 

CH,0H CH, CH, CH, 
b) + =] | —F2H0 

CH, OH „CH, CH, CH, 

| | 
Etandiol 1. 2. CO.OH CO .O 

Butandioio 1. 4 = Butandioat de eten 
Acid succinic. (Sucoinat de etilent.) 

4. Prin deshidratarea a două sai mai multe molecule de glicol 

obținem glicoli condensați, precum: 

OH 
| OH CH, < 

OH CH < cu 29 
CH,< O 24 

OH CH, < O 
OH CH, 

OH 
Butandio! Etanol oxiatanol = Etanol oxietan oxietanol 

Glico! dietilenic, = Glicol trietilenie, 

Din seria Ca I2n-e se cunosc următorii glicoli: 

Dimetil benzen dio! (Tolilengticolu!): CEI; CILOIL preparat de Grimaux (1872) și 
. 2 

Z/ CIL 
Frimetil benzen diol (Glicolul mesitilenic): CI, —CILOII 

NCH,OH 

Etandiolul — Glicolul etilenic, se prepară cu mai multă înlesnire 

ferbând etenul dibromat 1. 2 cu apă; se obține ast-fel 60%, din can- 

titatea teoretică: 

CH,Br CH,.OH 
| + H.O0= | + 2HBr. 
CH,Br CH„OH 

El a fost găsit de Penninger în vin. 

Alcooli triacidi 

Se cunosc până în prezent puţini alcooli din grupul acesta. Cu 

constituția bine definită avem următorii trei: 

CH.OH CH,OH 
| VCHOH 

CH.OH O CH.OH CH, —CHOH e. 
| | | N CHzO H ş 
CH.OH CH.OH 

| 
CH 

Propantriol —  Fenil 1 propantriol Trimetil beuzen triol 
Glicerina. 1.9. 3= Sticerina, 1.3.5 = Mesicerina.
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Intre aceștia mai însemnată este Fhicerina, care servesce de cap întregului grup. 

Propantriol x. 2. 3.= Glicerina. 
Istoricul. Glicerina a fost extrasă pentru întâia Gră de Scheele la 1779, care a numit:0 principiul dulce al unturilor. La 1815 Chevreul începu a considera glice- rina ca alcool, iar în lucrarea sa dela 1823 asupra materiilor grase, dovedi că glicerina se găsesce în mod constant în t6te materiile grase. La 1895 Berthelot a dovedit că glicerina e un alcool triacid, IViiriz făcu sin- teza glicerinei (1856) din tribromura de alil, iar sinteza totală a ei a fost făcută de Friede! Şi S:/za, 

Sfarea naturală. Glicerina se găsesce în cantitate mare în corpu- rile plantelor și animalelor. Există în stare liberă în oleul de pal- mieri, în vin (4—7 gr. la litru, Pasteur) Şi în productele fermenta- ției alcoolice a steclelor. Tâte materiile grase vegetale sai animale nu sunt de cât eteri ai glicerinei, rezultați din combinațiunea ei cu di- feriți acidi din seria Cn H2n4-2 și Cn H2n. Preparaţia. Sinteza totală a glicerinei a fost făcută de Zyiede/ și Si/va plecând de la Propena, obțiiută pe cale sintetică, care tra- tată cu H 1 a dat propanul iodat 2. Cu acesta s'a făcut sinţeza glicerinei în modul următor: , 
CH, CH,CI 

| | 2CHI -F 2C1, = 2CH.CI -+- H+ 1. 
| | CH, CH, 

Propanul iodat 2 Propanul biclorat 1, s. „(lodura da isopropil.) 

Pentru a se obţine derivatul triclorat se trateză în vase închise cul. 

CH,CI CH,CI 
| | CHC + IC, = CHO+IC+ nai, | 

. 

CH, CH,CI 
Propanul triclorat 1. 23 = Triclorhidrina 

glicerinel, 

Derivatul tricloric, fiert cu apă sub presiune ne dă glicerina: 
CH, Cl CH,.OH 

| | CH CI + 35,0 =  CHOH + Ha, 
| | | CH, U CH,.OH Propânul trivlorie 2, 2, 3, Propan triol 1]. 3. 3= Clicerina, 

În industrie se prepară glicerina tratând materiile grase cu KOH



294 

sati chiar cu apă la 1050 sub presiune. Acestă discompunere se nu- 

mesce saponificare. 

, Materiile grase sunt amestecuri de diferiți eteri ai glicerinei. Ast-fel seul con: 

tine cu deosebire stearină, untura conţine margarină, untul conține margarină și 

utirină, iar unt-de-lemnul conţine oleina. Formulele acestor eteri sunt următârele: 

CI. 0—00—CI—CI—CII, CI1,.0 . CO—(CI1;),;— CHI, 

CH .0— CO—CU,— CICI, CH.O. CU (CEI) — CI, 

! | 

C11,.0—00—CU— CI — CH, CI, 0—CO—(CI1,),ș— Cl, 
Propantriol tributanoic Propantriol tribeptadecanoic 

 Butirina (tributiratul glicerinei.) -- Margarina (trimargoratul glicerinel.) 

Saponificarea lor se face în modul următor: 

CI1,.0.CO—(CI1),s— Cl, CII.OUI cui, 

CI „0.CO—(CHI)s— Cl, ++ 3, O = CII OU pr 3Ciiue 
1 

GII,.0.CO—(CHLs— Cl CU.OU CO.0U 
Propantriol trioctodecanoic Propanirioi 1. 2. 3. Octodecanoie 

+ Stearina (tristearatul glicerinei.) „a Glicerina. = vaci stearic.) 

După răcirea vasului, în care s'a făcut saponificarea, apa conține glicerina, iar 

la suprafața ei plutesce acidul stearic în stare solidă. 

Cuvintul «sapom/icare» sa născut prin faptul că acestă discompunere a mate- 

riilor grase se face de regulă cu sodă, sai potasă, astfel AS apa conţine 

glicerină și octadecanoatul (stearatul) de sodiă sai potasiă. 

Stearatul de sodiă se precipită din apa cu glicerină prin clorura de sodiă, 

Stearatul de sodiă şi potasiii este săpusu/. Stearatul de plumb este săpunul în- 

solubil cu care se face plasturele ordinar. Acidul stearic servesce la facerea lu- 

miînărilor pe stearină. | 

Proprietăţi. Glicerina este corp lichid, puțin mobil, incolor, cu gust 

dulceag. Ea cristaliseză în prisme clinorombice, se topesce la 170 şi 

fierbe la 2900 discompunându-se parţial. În vid de 15" distilă fără 

a se discompune la 1800. Pentru a fi solidificată ea trebue păstrată 

mai multă vreme la o temperatură sub-—30%. 

Prin oxidație s'aă obținut cu glicerina corpurile următore : 

„CIL.OH CH,.OIl 

CI .OH CH .OH COOL H 

A şi |! 
CH .O CO .O0H CO.OH COOL . 

Propandiolal 1, 2, 3. Propandioloic 1. 2. 3. Btandioie 1. 2, Metanoic. 

(Aldehida glicerică.) (Acid gliceric.) (Acid oxalic.) (Acid formic.) 

2. Prin deshidratare glicerina perde 2H, O și dă Propena/=aco- 

Zeina (alashida acrilicăi : ” 

CH.OH CH, 
| | 
CH.OH = CH + 2H0. 

| 
CH,.OH CH.O 

Propenal =— Acroleina (aldehida acrilică.)
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5. Prin acţiunea acidilor monobazici, glicerina p6te da trei feluri de eteri, formați cu acelaș acid sai cu doi sau trei acidi deosebiți: CI.0.CO-—CH, CH,.0. - Co—cu, CH,.—0.—CO— CI, CH OU “Cu -0—CO-CIL,—C11,—C1], CIL.—0.—CO—(CH4,),—CI1, 
i CIL.OU CII, Ori CI1, —0—CO-—(CI1)s—Cu, 

Tropantrioletanoie 1, Propantriol butanoie 2. Etanoic 1. Propantriot octodecanoie 1. Buta. 

4Monoacetina glice- (Aceto-butirina Blicerinei.) noic 2. Etonoic 3. (Aceto-butiro. 
riner.) 

Ă stearina glicerinet.) Acelaș lucru se petrece şi cu acidii minerali. Ast-fel: avem: CIO CH,.O.Az0, 
CI.OIL +  3AzO,.0U CII.O.A20, + 311,0. 
CII,.0I1 CH,.O.Az0, 

Propantriol trinitric ). 2, ş. (Triazotatul gliceriner.) Propantriolul trinitric 7. 2. 3= Trinitrina licerinel (numită fpins- drogitcerina) a fost Preparată de Sorzro la 1847. Ea este un corp lichid, fârte explosibii. Cu acestă substanță svedezul /Vape/ prepară Jiiamita (1862), amestecând'o cu pulberi inerte ca: pulberi de sili- caţi (Kieselguhr) sau cu rădătură de lemn, cu care s'a făcut Zualina. Acidii haloidi precum: acidul clorhidric, nu pot înlocui de cât 2(0H), dând corpurile umătore : 
CII, OII CI1,.OH CII, CI CII,.CI ; | : | 
CU .OH CH .CI CH .OH CII „Cl 
CII, CI CII,.OII CII,.CI CII,.OII Fropandiol 1. 2, clorat 3. Propandiol ]. 3, elorata. Propanol 2, diclorat 1.3, Propanol 2, dicloraţ 

“onoclorhidrina pri-  (Monocio-hidrina secun- (Diclorhidrina sime. 2: 8. (Diclorhidripa 
mară, ferbe 2730) dară, ferbe 220") trică, ferba 1740.) mesimctrică, ferbe 1820.) Pentru a înlocui şi pe OH al treilea, tratăm diclorhidrina cu Ph CI, CII,.C1 | CH: CI 

| 3CH.ON + Ph O = 3CHCI + Pno,u, 
! Acid fosforos. CII,.CI CII, Cl 

Propan triclorat 1. 2. 3. 
(Triclorhidriaa glicerinet.) 4. Cu derivații Clorici se obţine glicida, epiclorhidrina și glicerinele conden- 

sate, precum: 

CH, Cl CII i 3 
> O 

a) 2CH.O0H + B20 = 2CH + BaC, + 11,0. i | CH, Ol CH, OI Propaniiol 1. 2, Clorat 3, Propanot 1. oxic 2. 3, ' (A nbidrida glicerinet) = Glicida.
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CH, Cl CH CI 
| 

b) CI CI + KOR = oh KE+B0 
| i 
CH, OH CH 

Propanoxi 1. 2. clorat 3 (Glicida 
monoclorică) = Epiclorhidrina. 

/O0H CR,ON CH, OK cm, On 
| | 

c) CHE OH + CH.0H = o + ICI 
l | _ 
ca, cn, on Că: LG 

Propanâiol 1. 2. Propantriol 1. 2. 3. Propandiol oxi propandicl 

clorat 3. -= Alcool digliceric. 

Intrebuinţarea, Glicerina se întrebuințeză în medicină, în parfumerie şi la pre- 

pararea. materiilor explozibile. Dinamita e făcută în genere din 25%, silice ş 

75% nitroglicerină. 

Alcooli tetraacidi 

Se cunâsce un singur alcool tetraacid: Friţri/a = Butautetrol 7. 2. 

3. 4 CH, (OH), extras de Stenhouse (1848) din erzrina substanță 

ce se află în planta zoce//a Montagnei. Se găsesce de asemenea și 

în alga pofococeus vulgaris. 
Eritrita este corp solid, cu densitatea 1,45. Ea cristalizeză în prisme 

pătrate incolore, se topesce la 120% şi fierbe la 300% discompunându-se. 

Eritrita nu fermenteză şi nu are acţiune asupra luminei polarizate. 

1, Acidul iodhidric reduce oxidrilii din molecula ei dând Butanub 

iodăț 2 (Reactia lui De Luynes). - 

CH,.OH CH, 
| | 
H OH CH. 

N +-7Hil= | + 42 O + 3la 
CH .OH CH, | 

| 
CH,.OH CH, 

Butan tetrol 1. 2. 3. 4 = Eritrita Butanul iodat 2. 

Prin oxidaţia ei saii obținut derivații următori: 

CH, . OH CH,. QH CO.OH 
| | | 
CH.OH  |CH.OH CH.OH 

| | | 
CH.OH  |CH.OH CH.OH 

| | | 
CH. O 0.O0H  CO.OH 

Butantriolal — Buţtantriotoic — Butsadioldicie = 

" Aldehida eritrică. Adidat eritic, Acidul tartric.
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3. Cu Ph Br, dă reacţiunea următâre: 

CH..OH CH,.Br _—_ | | „T CH .OH CH .Br a ] + Ph Br, =] + H Br + Pn O,H, i: CH .O0H CH .Br a 

CH,.OH CH,.Br DD, SA Butan tetrabromat 1. 2. 3. 4. 

4- Cu acidul azotic ekitrita da butanul tetrol tetraazotic (eterul! tetraazotic): C, H,(O.Az0,),, care € o substanță explozibilă. Metanoicul (acidul for ic) fiert cu eritrita dă un eter dimetanoic instabil, care discompuneidu-se dă un glicol nesaturat, numit erzzro/ (Flenninger) : 
    

    

    

   

GIL O—Co—n | cu, 
| | | 
CII .O—CO—H CI H 

| = + |] -+- CO CIL .OU NON * Coon? | . 

CH,.ONI 1„.OH 
Butantetrol dimetannie 1. 2 Buten 1.b. dio! 3.4— Metanoic =: tEterul ditormic al eritritel.) + Acid formic, 

Alcooli pentaacidi 

Se cunâsce cu siguranță un singur alcool pentaacid numit aradita C, H, (OB), şi un isomer al să Aylosa (xilitu). — De curâna di. Afercă a mai găsit un pen- tol în starea naturală: Aefonrza în Adonis Vernatis (1893). Acești trei pentoli sunt isomeri prin posiţie. i Arabita se obține prin hidrogenarea arabinosei, care este aldehida ei şi care se: găsesce în goma arabică și în alte cleiuri de pe copaci. Prin oxidaţia arabitei obţinem corpurile utmătore: 

CH, On  CH.OHN CH,.OH 

cu .OH Ca .OH Ca .OH 

CH .OH Cu .OH CR .OH 

du .OH | Ca OH CR .O0H 

ca, „OH CR .O i lo OH Pentan peitol 1. 2, 3. 4. 5 Pentan tetrolal — Pebtan tetroloie — = Arabita, Arabinosa (aldehida), Adidul arabitic, 

Arabita cristalizeză din etanol şi? se topesce la 1020.
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Alcooli hexaacidi. 

Hexanii CH, pot da nascere la următorii patru alcooli hexaacidi: 

*CIIz.OH  CIIz.OHI CII.OI  CII.OH CH.OHI  CII.OIL CH.0IL 
N „ ÎN 7 ț 

Z 

-CII OI N 7 CUI „OI CIL.OIH 
| C.ON C.ON N 

CIL OU ! 
| CII „OIL C.OI C.OH 

“CH .O0OH ! Dă 
CII Ol p CH..Oli 

CII OI CIL.011 CH,.ON 
CU,.OH 

Cla.OIl 
a! a 2. 3. . 

“ Hexan hexol. Metil 2 pentan hexol. Dimetil 2, 3 Vutan hexol. Litil 2 tutan, hexol. 

Se cunosc până acum trei corpuri, cari corespund la formula 
C, 1; (OH), : mranzta, -duleita şi sorbita. Formula de constituţie nu 
este probată până acum decât pentru manită, care corespunde he- 
“xanului linear, având formula 1. 

Manita a fost extrasă de Proust (la 1806) din substanța numită 
“în comert 7pană. 

Mana este o substanță zachar6să, care se scurge din tăeturile fă- 
cute în coja arborelui frazinus sacharifera din Sicilia. Ea conţine 
:52 0% manită, iar restul zachăr, glucoză și dextrină. 

Manita se mai găsesce în ţelină, măsline, mustul de mere și de 
-cepă și în câte-va ciuperci ca: agaricus zuteger, care conţine 20 %,, 
-manită, 

Preparația. Mana se disolvă în apă și se decoloreză cu cărbune 
„animal. Soluţiunea se filtreză și manita se depune, prin concentrarea 
acestei soluțiuni. Ea se redisolvă în etanol, din care cristaliseză în 
“prisme pătrate subțiri, cu aspect mătăsos. 

  

     

   
  

sai a levul 

CH.ONl CH,.OH 
| : 

CH .0H CH .0H 
i | 
CH .0OH CI .OH 

+ H, — | 
CH .OH . CI .0H CHOH 3 

CH .0H CO > CH.OII 
| . 

CH .0 „OI CH,.OH 
«FHexan pentolal =— Manoza Hexan pentplon 2.— Mani- Hexan hexol. — Manita. 

(aldehidă şi alcool.) mitoza — IiRvuloza (cetonă 
şi alkool.) 

P
R
R
 
P
O
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Proprietăţi. Manita este solidă Și inactivă asupra luminei polari- zate. Ea se topesce la 660 şi ferbe la 2000. 1sr. de manită se disolvă în 6%,5 apă. 
I.. Prin oxidaţia manitei se obţin corpurile următore : 

   

   
    

    

      

    

    

    

   

CIL.OLL 

ICH „OI, CIL..O1t CO.ON 
i | 

CO ICIL OI), ICI Olli, 
CI, OII CO 01 COOL. 

Hexanpentolon 2. lexan pentaloic, -: Acid MHexan tetrol dioic. --: Manitoza (levuloză.) manitic. — Acid zacharic. 

2. Acidul iodhidric dă cu manjta un hexan iodat 2 (iodura de hexil). 
Ca Ile (010), + ii = (CH, —CHI—CI, + şi, + 611,0 

3. Acidii oxigenaţi neorganici Arecum și II Cl și IL Br pot da eteri mono-bi- tri până la hexa-substituiți precu 

Ce II, (O.Az 0), 0,11, (0[50,05, cui, :0.C0.—CI1,), (On) 3 Hexan hexol hexaazotic, Hexan hexol hexasulfuric. Hexsn hexol tetraetanoic. AEturul hexanitric al ma. (Eterul hegasulfurie al (Eterul tetraacetie al manitel.) nite)). __ maniteij, 
. 

C, ÎI, Br, (011), 
Hexau hexol divromat (Dibromhidrina minitei). 

4. Manita încăldită 11 200% pote 
-dridei: propanol 1 oxi 2, 3. (glicida 
înaltă, mai perde o moleculă de apă 

ierde II O, dând un compus analog anhi- numit miantau, iar la o temperatură mai 
Și dă manida: 

CH, CI, 
| e) O _ CH > CH > 

CH ON CI 
„o 

CH OI CII 

CH .OH CH .OH 
CU,.0U CH,.OH 

Hexan oxi 6. 6. Hexân dioxi 3. 4. 5. tetrol ]. 2. 3. 4. 6, diol 1. 2. (Ma- 
(Manitan). nida). 

Manitanul e corp lichid, sirupos; abâ6rbe cu ușurință apa, trans- formându-se în manită. 
El pote să se eterifice de patru ori dând compuși mai stabili de “cât ai manitei, căci combinaţiile hexaeterice ale manitei se discom- pun prin căldură în derivați tetraeterici di manitanului. Manida e sirupâsă, a fost însă cristaliz tă. Ea pote să se eterifice “cu dou& molecule acide.
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Dulcita, C, Ils (OH), pare a dea formula de constitutie 2. Ea a 

fost găsită de Lament (1348) într'o substanţă zaharâsă adusă din Ma- 

dagascar. Se găsesce în elan /yțum nemorosurm, în rhinantus chris- 

/agalli, etc. Dulcita sa preparat $i prin hidrogenarea galactozei. 

Ea cristaliseză în prisme clinorpmbice, se topesce la 188 și ferbe 

la 2750. 
Prin oxidaţiunea ei se obţine (pcâdu/ mucic isomer cu acidul za- 

haric. Cu acidul iodhidric şi cu pes oxigenați dulcita dă compuși 

analogi cu ai manitei. 
Dulcita se deshidrateză prin căldură ca și manita, dând dw/cifanul. Manita și 

duicita nu fermenteză sub influența drojdiei de bere, dar produce alcool! și acidi 
sub influenţa unor fermentaţiuni speţiale, provocate prin substanțele azotate ca 

brânza, albușul de oi, etc. 

Sobita, C H, (OI), se găsesce în! fructele arborelui Sorbus aucuparia. Ea este 
cristalizată în prisme ortorombice, ferte dure și se topesce la 110%, A fost des- 

coperită de 1 Bonssingault. Sorbina Și Zerulosa j6că acelaș rol față de ea ca și 
AManosa și Dratrosa, faţă de Manila. 

Alcooli heptaacidi. 

Se cundsce un singur corp din acestă grupă, cu structură lineară, 

numit perseita — heptan heptol, C, Ils. (OH), care s'a extras din 

fructele arborelui Lazrus persea. Domnii făscher şi Passmora, de pu- 

țin timp ai obținut pe cale sintetică pe lângă heptan heptol și za- 

noctita = octan octolul. : 

Fenolii . 

Se numesc fenoli corpurile, cari rezultă din substituirea unuia sa 

mai multor oxidrili în locul hidrogenului dintr'o hidrocarbură cu catenă 

închisă. Așa dar ei sunt hidrați ai hidrocarburelor ciclice. Ei pot fi 7zon0- 

acidi, biacidi, triaciqi, etc., după numărul oxidrilor, ce ai în mole- 

culă, d. e.: 

C—OH C—OH C—0OH 
IN „N ZN 

HC CH HC CH HC CH 

ÎN A a: a 
HC CH HC CH HO—C  C—0H 

Sa pr N pr ÎS V 

CH C—OH CH 
Fenol monoacid Fendiol 1. 4:— Hidrochinona, Fentriol 1. 3. 6==Floroglu- 

al benzenului. Fenoldiacid al benzenului, cina. Feno! triacid al benzenului. 

Preparaţiunea. Intre procedeele generale, prin cari se prepară fe- 
nolii, mai însemnate sunt următorele: 

1. Prin descompunerea derivaților sullonici ai hidrocarburelor 
prin IKOH: 

C, H,.SO, OH + KOH = SO, KH + C, Hs.OH 
Penzen sulfonio (Derirat Sulâr acia Fenol. 
sulfonic al benzenului). de potasit.
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Go Il,.SO,.011 + KOH = SO,KH + Cu, HOL Naftensulfonic (Derivat sul- 
Nattol, fonic al naftalenului.) 

Ce IIe-(S0,.O11),-+- 2KOI = 2S0, KI + 0, IO 1. «<OH şi, Benzen disulfouie (Deriva- 
Fendiol 1. 3== Resorcina tul disulfonio al benzenului.) 
(metadifenolul benzenului). 

Acâstă metodă a fost indicată în acelaş timp de chimiștii: Wizz, Kekule şi Dusart (1867). Derivatul sulfonic sai sarea de potasiă a acestuia se amestecă cu KOII într'o capsulă de argint şi se calcineză. 2. Fenolil poliacidi se pot prepara discompunend și derivații sul- lonici ai hidrocarburelor, cari aă în molecula lor unul sati maj mulți atomi de CI, Br saă 1 precum: 

CH, CH, 1. Cs 11, —S0..011+- sKOII=0,H, —OII 3. + SO, +- KCI +10 NEI OH ş, Metil cloro benzensulfo- „ Metil 1. fendiol 3. 6-:0r- nic (Derivatul eulto- cina (metadife- mic clorat al toluenulul). nolul toluenulul). 

Dacă nu se află grupul SO,.OIl în moleculă, CI, Br saă ] nu pot fi scoşi prin KOII. 
3. Reducend aininele hidrecarburetor ciclice cu acidul azotos, ca și la alcooli /P. Griess 1862): 

CH. Azi, + Az0, H =, H;.OH A- AZ +1, 0. 
4. Discompunend prin apă derivații diazoici: 

CH . CI C, IL Azi-Az_0, Az0, Fl 0=C E, Gyp! -LAzO, + Az 
Azotatul de diazotoluen. Metil fenol == Cresilol (fenolul toluenulul). 

5. Calcinând acidii fenoli cu oxidul de calci (Gerhard): 

 GR-OH L OIL. Ce 1 ZO 4. F Ca 0 = Cc, 11, —OH2. + CO, Ca 
NON. NO 3. Metil 1, benzen “trioloie 3. 4.5. = : Fentriol 1.2.3 = Pirogalol (fenol Acid galic, triacid al benzenuluy). 

6. Fenolii biacidi s= pot obține și prin hidrogenarea chinoneior: 
C C.oH 

PN EIN HC O CH HC tu ma) HC O CH HC CH 
SIL SL 

C C.OH 
” “Chinona. Fenăio! 1. 4—Hidrochinona.
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Proprietăli. Fenolii sunt în general solidi, cu miros particular pă- 

trundător. Ei se altercză la lumină și înroșesc hârtia de turnesol. 

Reacţiunile generale ale lor sunt următorele: 

1. Cu hidrații metalelor dait corpuri cristalizabile, comparabile cu 

sărurile minerale (Lazrenzy : 

C, II5.0I1 + KONI = GC, Lli.O0K + HI O. 
Fenol. Penatul de potasid. 

2. Metalele alcaline se substituesc in locul hidrogenului fenolic, 

dând fenaţi alcalini : 

20, HO fe Ka = 20, HOK + He 

3. Fenolii se eterifică mai grei decât alcoolii; eterii formaţi sunt 

însă cu mult mai stabili decât ai alcoolilor. Eterificarea lor se face 

prin următârele metode : 
a) Tratând fenaţii alcalini cu iodurele alcoolice : 

C, BOR -b CU, 1 = Ce IO, + KI 
Benzen oximetan. (Fenat de metil). 

b) Tratând fenolii cu clorurele radicalilor acidi : 

OH 1 CH, O.CO—CH, 1. 
Cu < + 2 = G n, < -2H 

OH 3 COLUL O.CO—CH, 3. 
Fendiol 1. 3. Cloruri de etanoil. Pendiol dietanoie 1. 3. 

== Resorcina (fenol biacid). (Eteru! diacetic at resorcineh). 

4. Oxidrilii fenolici pot să fie înlocuiţi prin clor sai brom cu aju- 

torul compușilor: Ph CI, sai Ph Br, ca și la alcooli: 

CH, CH, 
C, Be Cop + Ph Qi, = Ce Ie <Q + PROC+HCI 

Metil feno) (Fenolul Metil clorebenzen 

toluenulul). (Toluen monoclora:). 

ș. Fenolii monoacidi nu pot da nici un derivat prin oxidaţiune, 

molecula lor se discompune prin oxidaţiuni puternice ca şi a alcoo- 

liloc terțiari. Fenolii biaciqi se deshidrogeneză prin oxidațiune dând 

chinone. 
, 

OH O 
20, Hu, < + 0, =2GH, < + 25, 0 

OU o 
Chinona. 

6. Acidul azotic și sulfuric da cu fenolii producte de substitu- 

țiune numite derfvafi nitric și sulfonică, ca şi cu hidrocarburele ci- 

clice, lăsând neatins oxidrilul fenolic: 

a) Ce HOL + AzO..0H = CH, <O + Ho 
YVenol nitric (Xitrofenolk
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CIl Pia CI, 

bi CU, Cop 50 (011), =, 1, — S0.-01l + 1,0 

Metil fenol sulfonie. 
(Derivatul sulfonie al cresilolului), 

Fenoli? monoacidi. 
Se cunosc numeroși fenoli monoacidi, dintre cari unii există în na-— 

tură. Ei se estrag din gudrânele distilaţiunii cărbunilor de pămint şi: 
cu deosebire din smâlele, ce resultă din distilaţia lemnelor în vase- 
închise. - 

Principalii fenoli cunoscuți până acuma sunt următorii: 
sa_topesca la ___ ferbs la _ 

Fenolul comun. ...... .C, E.ON 420 1830 

Metil fenol (eresilotul) orto . . C, VOB! 310 1880 
> > > meta. . > 30 . 2010 

5 
> > para . > ! 360 1980 

Call Hi 
Etilfenol para . . . . . . . Ce SUIE ș 470 2140 

"roni sliz * Propilfenol para . .. .. CIO 4 >. 2320 

Cs 1 
Dimetil 1. 2. fenol (xilenol) para Ce Ilj-—C Il, z 620 2250: 

NOII 4 
„CU, 1 

Propil metil fenol (timolul) . Ce, ls —C411, 4 440 2300: 
"OI -3 

Naftol . . . e Col „OH tr 040  278%—2800 
pe. . „e Cool; . Ol 2 122?  2850—2900 

Fenolul C, H,.OH. El a fost estras de Rage la 1834, distilând 
gudrânele r&mase de la fabricarea gazului de iluminat. Porțiunile, 
cari trec între 180” și 220% sunt tratate cu KOH. Se formeză ast- 
fel săruri de potasiă, cari tratate cu SO, ÎI, dai fenoli. Aceștia se 
separă în urmă prin distilație. și cristalizare. 

Fenolul se mai obţine la distilarea smirnei şi altor reșine vegetale. 
El se mai găsesce în urina animalelor, în mosc şi în apele bălților, 
unde se formeză prin discompunerea substanţelor organice. 

Proprietăţ!. Fenolul e corp solid, cu densitatea 1,084, cristaliseză 
în prisme lungi, incolore, se topesce la 420 și ferbe la 1830. Ele 
solubil în 15 volume de apă (la 20%), forte solubil în alcool și eter. 

I. Fenolul pote da un eter comparabil cu oxidul de etil prin reac-- 
ținea următâre : 

C;HşOII-FOali,—Az=Az0.S0,-011 = (i E>0--Az,-+-S0.H, 
Sulifat de diazobenzen, Penzen oxi benzen. 

(Oxid de fenil).
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2. Cu SO, H, fenolul dă trei derivați sulfonici și anume: 

OIL I. 
SO, OH 2. 

„da cald: derivatul para C, H, <Q OH 4 dimpreună cu puţin din 
| , . 

(la rece: derivatul orto C, E, < 

derivatul meta C, H, <Q OH - 

Derivatul ore se numesce ase/fo/ sati acid sozolic și are o putere 

“antiseptică f6rte mare. 
3. Cu acidul azotic se obţin următorii trei derivați nitrici: 

/ OH 

OH / OH __Az0, 
Ce H,CAz 0, > Ce Hs —AzO, , CU —Az0, 

N AZO, N AzO, 

Mononitrofenol. Dinitrofenol. “frinitrofenol == Acid picric. 

Trinitrofenolul este substanță solidă, cristalizeză în lamele galbene, 

se topesce la 122% şi se discompune cu explozie prin căldură. 

Cu bazele dă săruri explozibile; ast-fel avem: 

CH, (Az0;) 0 C, Ha (Az0;),.0K C, HI, (Az0;), 0>S" 
Picratul de potasiă. Picratul de stronţiii. 

Amândouă aceste săruri se întrebuințeză în pirotechnie pentru pre- 

'pararea fulminatelor explosibile și a focurilor de artificii. 

Acidul picric e corp otrăvitor, cu gust amar şi are o mare putere 

de a colora în galben. 

4. O reacțiune caracteristică a fenolului este următârea : 

Z/OBr 6. 

Ce HO ++ 4Br, = CH, ZE 5 ++ all Br 
N BE I. 

Hipobromit de tribromfenol 
(Pribromfenolbrom). 

Acesta este corp alb, care se obține tratând fenolul disolvat în apă prin brom. 

Intrebuinţae. Fenolul este un antiseptic puternic; din cauza acesta se între- 

buinţeză în medicină ; el este otrăvitor. Se întrebuințeză forte mult în industria 

"materiilor colorante. 

Fenolii biacigi. Se cunosc numeroşi fenoli biacidi, între cari principalii sunt 
«următorii:
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Fendio! 1, 2 = Pirocatechina C, II, <OH i se topesce la 104% și fierbe la 243% 

Fendiol 1. 3 = Resorcina. . idem hi » » vw ri8%w » 27600 

YFendiol 1. 4= Hidrochinona idem 4: > > » 1699» » vesesublimeză 

- „CU. | 
Metil 1. fendiol 3. s=Orcina C, HI, II 3. 9 » n 1070» » w» 2000 

OIL ş. . N 
Naftendio! = Oxinaftolul . GaH<O >> vs605 v » — 

QC, HOL 
Bifenil dio! = Difenolul . | p' >» > 272%» » » 360 

C, HO 
Fendiolul == Pirocafechina există sub forma de guaiacol (eter monometilic) în 

<?easot, care se obține la distilațiunea lemnelor, 
Din acesta se prepară în modul următor: 

„CH CI < Qui = 0,1 < ll + cu, 1 
Metanoxifenol 2.-- Fendiol 1. 2=: 

Guaiacol. Pirocatechina. 

Vendiolul 1. 3 = Aesorcina se găsesce în resinele: ga/banum, assa foctida, etc. 
Cu acidul azotic dă trinitroresorcina. Incăldită cu anhidrida acidului ftalic dă 
nascere la nisce materii colorante numite /lvoresceine : 

C,H,. OH (4 
pr iu O (4 

OI CO o GC elle OI (4) 
C, H,< E, < SO0=CH 
So ta Sc * <> 

Fendiol 1. 3= Anhidrida dimetil benzen Fluoreaceiua. 
Resorcina. dioic.-- Anhidrida ftalică,. 

  

Derivatul tetrabromat al fiuoresceinei este o materie colorantă numită eosina, 
având formula. următâre: 

„Ce H,._ OH (4) 

O (2) Cc 7—0,H, On 4) 
C, Br, <c9>0 , 

Fendiolul 1. 4 = Flidrochinona se obţine prin hidrogenarea chinonei. Ea e o 
substanță dimorfă, cristalizeză în prisme hexagonale și în lamele clinorombice. 

Fenoli triacăji. Se cunosc următorii: 
vOHB 1. 

PFentriolul i. 2. 3 = Pirogalolul C, H, —OIH 2. descoperit de Scheele la 1786, 
OH 3. d 

Afară de preparaţia prin acidul galic se mai obţine discompunând cu KOH de- 
rivatul clorosulfonic al fenolului : 

„OIL 1, „OH 1. 
0, EH, —S0,.0H 2. + 3KOI = C, H, —0H 2. + S0,K, +KC+H,0 

Cl 3. OH 3. 

El se topesce la la 115% și se intrebuințeză în fotografie pentru a desvolta 
imaginea negativă. 

Z/OH 1. 
Pentriolul 1. 3. 5 == F/oroglucina, C, H, —OH 3. se găsesce în o mulțime de 

NOH 5, 
gome-resine și glucosidi. Ea cristalizeză în prisme volumin6se și se topesce la 2192 

* 20



Fenolii superiori. Se mai cunosc încă fenolii următori: 
Fentctrolul == 7erraoxitenzenul : GC Ul (OU), fuzibil la 1480. 
Fenhexolul = Heraoxilensenul : C, (Ol), cristalizeză în prisme subțiri, albe- 

cenușii și se discompune la 2000 fără a se topi. 
Tot la grupa fenolilor trebuesc alipite şi corpurile, ce aparțin seriei Cu la 

cu catena închisă, ast-fel avem: 
Ciclohexan pentolul = Quereiza, Ce H, (0H),, se găsesce în ghindă, cristali- 

zeză în prisme clinorombice și se topesce la 2350, S'a obținut eterul penta- 

etanoic al ei: C, H, (0.CO—CI1);. ! 
Ciclohexanhexolul == /nosita (DamBosa), C, H, (011), se găsesce în frunzele de 

nuc, în mușchi, etc. 

Fenosa, Cg E, (05), un isomer al inositei, obținut pe cale sintetică în mo- 
dul următor: 

C, B, + solo, u< (00 GI, 
CH, < (GH + 30 = 0, WI, (OH, + 3K CI 

Ciclohexanhexolul =: Fenosa, 

Formulele de constituție ale acestor corpuri sunt următârele: 

JI OIL ROI Oli OH 
V V V 
C C C 
LN N ZI 

Ma NO LN Ic Sa AL 
> Ț O<og u>€  CS<ou no>f. $Su 

HO WHO AI H_â 
PC C<on ME  C<on no>€  CSon 

N Z ANZI N / 
C Cc C 

A A A 
OLLI OH UI OIL 1 

Ciclohexan pentol--Quercita.  Ciclohexan nexol 1. 2.8. 4.6.6 Ciclohexan hexol 1.2.3. 4.5.3 
s--lnusita, _.. Fenosa. 

Alfenoli (Alcooli-Fenoli). 

Grimaux a numit alfenoli hidraţii hidrocarburelor, cari conțin în moleculă oxi- 

drilii alcoolici și fenolici. Principalii sunt următorii: 

“ CH.OH 1 
CH,.OIL - Z ” C, 11, < CEO CH —0H a. 

„NO CH, 
Metilol fenol 1. 2 (Alfenolul to-  Metilolui 1. metanoxi fenolului 3. 4 

laenului) == Saligenina. = Alcoolul vanilie. 

Aceste corpuri oxidându-se pot da aldehide, cetone şi acidi, cari aă și 1 
fenolic în moleculă, d. e.: 

| CH.O 
CH.O CO.0H CH, < Gu CU, < Oi CB, ZO 1 

Metilal fenol —:Alde- Metiloie fenol-= Metilol 1. metanoxi fenol 

hida salicilică. Acid salicilic. 3. 4-=-Vanilina. 

Vanilina se găsesce în fructele de vanilie în cantitate de 2%, ea sa obținut. 

şi pe cale sintetică, Ea are un miros aromatic plăcut, se topesce la So%, se su- 

blimeză cu ușurință si e solubilă în apă și alcool.
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Aldehidele 
Aldehidele sunt Corpuri, cari rezultă din alcoolii primari prin des- hidrogenare. Numirea lor se. formeză din numele hidrocarburei _ter- minat prin sufixul al. — Câna funcțiunea aldehidă se repetă de mai multe ori, se adaogă sufixul dza/, Zrial, etc. Acestă deshidrogenare se fave luându-se doi atomi de hidrogen de la grupul alcoolic: — CH,.OH, d. e.: 

CH, 
CH, 

“| 
! 

H CH i CH, 3 Cu —H, = CH (non +” o op : > CH,.OH O=C—nH Etanol 
* _ Etaual = Propenoi .. Propenal  Aldehida 

Aicoul etilic, Aldea acetică. Alcool alilic. alilică -.Acroleina. Ca Hs.CH,.OH-—IL, = C,H,.CH.O kenil metanol-="Poluenot Fenil metanal (Toluenal) = - Aldehidu (Alcool benzilic), benzoică, esența de migdale amare. In aldehide nu se afiă oxidrili de și avem O și H la acelaş a- tom de carbon; amândouă aceste elemente sunt legate direct de car- bon, pe când în oxidril hidrogenul e legat de oxigen ȘI prin acesta de carbon. 

   
    

   
   

   

  

A“kule a dovedit acest fapt brin reacţiunea următore: 
CH, CII, | + Ph CI, ] + Pnoa, CIL.O CIL.CI, , Etanal. Htaa diclorat 1—1. 

Cu corpurile, cari aă oxidrili în oleculă avem din contra reacţiunea următâre: CII, II, + PROC, =| | + PROC,+uHci CIL.01 CIL,.CI Etanol “Alcool evilic. Etan înonoclorat (Clorura de etil). 

CUI, CI, + oaze + Ph CI, = Ph O CI, FII €u CO.OIl O.ci ” Etanoic- Acid acetic. Clorura! de etanoil (Clorura de accti]). 

Istoricul. Etanalul (Aldehida etilică) a|fost preparat prin oxidația alcoolului de 
Piberetner (1821). Zrebir la 1525 dovedi! că aldehidele sunt alcooli deshidroge- nați și creă numirea aldehidă, adică : u/doho/ dehidro penaturu. 

Sarea naturală. Câte-va aldehide există în Stare naturală sub forma de oleuri esențiale sau în combinaţiuni sub forma de g/uco- sidi. Ast-fel aldehida' benzoică se pote extrage din glucosidul nu- mit amzgdalina, care se găsesce în migdalele amare. Preparația. Sunt mai nhulte metode generale pentru prepararea al- dehidelor; principalele sundlurmătorele: 1. Prin oxidaţia alcoolilo corespundători:
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CH, H, 
2 | +0, =2]| _+2H0 
CH,.OH H.O 

Xitanol== Alcool. Btanal =alehida etilică. 

CH,.OH CH.O 
| + 20, = L -+ 2H, O 
CH,.OH H.O 

Ftandio! 1. 2=Glicol. Etanydial:Glioxal. 

Oxidaţiunea se face prin mijl&cele indicate la pag. 243, pe lângă 

care se mai adaogă negrul de platihă și acidul azotic. 

2. Prin hidrogenarea clorurelor adide: 

C, H,.COCI + H, = G H,.CO.H + H Cl 
Clorura de fenil metanoie Penil metanal 

(Clorura de benzil). (Aldehida benzoici). 
7 

3. Prin deshidratarea alcoolilor poliacidi; în acest caz aldehida se 

obţine printr'o transpoziție moleculară. 

CH,.OH — CHj 

CH,.OH CH.O 
Etandiol 1. 2--Glicol. Etanal —Aldehidă. 

CH,OH CH, 
| L_î 
CHOH = CH + 211,0 

| NR 
CH,OH CH.O 

Propantriol 1. 2. 3-—Glicerina, Propenal-=—Acroleina, 

ţ 

4. Prin calcinarea sărurilor de calcit ale acidilor organici, amsste- 

cate cu formiat de calciii: : 

CH, H i 

  

    

  

[CO-09_ca] Co.I6 ; CH; 
C - = Too “| + colo>ce = 2] + 2CO, Ca 

| | CH.O 

CH, H | 
Etanoat de Metanoat de Ca : Etanal, 

Ca==Acetat de Ca. =—Formiat de Ca. : 

Proprietă!i generale. Aldehidele în genere sunt corpuri lichide; cele 

cu catena lineară ati temperaturile de ferbere mai sus decât cele cu 

catena arborescentă. : 

Şi la aldehide se observă că acelea, cari corespund hidrocarbure- 

lor nesaturate ca și alcoolii lor, au temperatura de ferbexe mai sus 

de cât cele saturate. Aldehidele alcoolilor diacidi sunt corpuri solide 

şi nu pot distila de cât în vid. ;
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Tabelul următor ne arată v riațiunea temperaturei de ferbere la principalele corpuri din acestă rupă: 

Se topesce la: fierbe la Metanal (Aldehida formica) |. H „CILO  — gaz Ziaual (> acetică).! C H,.CHO — 210 Propanal (> propionică) C, H, .CH.O  — 49 Butaual (2 butirică). ; C, H, CH.O  — 750 Pentanal (> valericăl.! C, H, .CH.O  — 1020 Hexanal ( caproică)|. C, H,.CHO  — 1286 Feptanal (> Snantilică) C, H,,.CH.O  — 1540 Flexadcanal (> palmitică) C,,H,,.CH.O 38%,5 1920ua ae mem) 
Se topesce Ia: Fierbe la „Metil 2 Propanal — (Aldehida isobutirică) (CIL,),=CII-CU.O — 030 Metil 3 Butanal |» isovalerianică)i (C11,),— CII-CIL-CHL.O — 630 Propenal » acrilică).. .| CIL=CIL-CILO — 520 Butenal > crotonică). ,! CH=CII-CU-CU.O0 — 104? Leni! metanal » benzoică) . .| C, HCIL.O0.... — 1700 

Etandial (» oxalică=glioxăl O.HC—CII.0. . 10006 ate: — Dimetilbenzen dial( > » ftaică. . . GC <Elllo 1 6ş0 se sublimă 
» » ( >) idem I. 900 — e 

» > (»» >). idem ! „II4r Ig —       
Din acest tabel se 

fierbere ale homologil or adevărați 
la un termen la altul. 

pâte vedea ică diferința între temperaturile de 
cresce cu o cantitate constantă de 

Faptul acesta se observă și la hidrocarbure. Principalele proprietăți chimice 'ale aldehidelor sunt următorele : 1. Aldehidele dai alcooli prin lidrogenare : 
ț 

CH, i CH, 
+H=> |] 

CH.O ; CH.OH 
Etaual. i Etanol. 

2. Prin oxidaţie aldehidele dai acidi : 

2 C, H.—CH.O + Oji= 2C, H.—CO0H Fenil metanal ="Foluenal i Fenii metanoic=:Acid benzoic. (Aldehida beuzoică). i 

3. Acelaș lucru se produce prin acțiunea hidraţilor alcalini: 
CH, CH, 

| | CH, +KOH = | CH, —+H, 
| . 

CH.O CO.OK Pzopanal== Aldehida progpionică. Propandat de potasiă (Propio :at 
| de potasiă). 

4. Aldehidele pot da producte de adițiune: 

| 
|



„810. _ 

CH, CH, CH, CH, 
a)|_ _ +HO=| von b) || FHCAz=!| „ou 
CHO CHE CH-O Memnnii CH Caz 
Etanal. Cloro etanol 1. 1. Nitril propano! 2. 

(Monociorhidrina etilidenică.) (Cianhidrina etilidanică!. 

CH, __CHa CH, __ CH 

Amin etilol 2. IER Etilol sulfonat de K. 1. 1. (ALonosuil- 
(Amina glicolului etilidenie), | fonatul de potasiă al glicolulul etilidenic). 

ş. Aldehidele se polimerizăză cu înlesnire dând compuși, cari pot fi aldehide 
și alcooli. 

CH, CU, 
| | 

C, IL.CILO: Ce 11,60 CIL.O CILOIL 
-] 

C, U.CIL.O Cs 11.CILOL CH Ci 

2 mol. Fenil metanal Diteniletanolon = Perţ- LO CH.O 

(aldehida benzoică). (cetonă şi alcool). 2 mol. de etanal Rutanol 3 al=Aldol 
(aldehidă). (aldehidă și alcool).   6. Aldehidele reduc sărurile metalice ca: azotatul de argint, sulfatul de cupru, 

etc, lăsând metalul în stare liberă. 

Etanal — Aldehida acetică. 

CH,—CH.O. 

Ea se prepară în cantități mari oxidând etanolul (alcoolul) pria 

  Fig. 197. Prepararea etanalului (aldehidei..
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“Cr, 0, K4, şi SO, H,. Amestecul de etanol, apă și acid sulfuric se 
pune în sticla F (fig. 197), de unde curge picătură cu picătură în 
retorta A, în care se află o soluțiune concentrată de Cr, O, K, în- 
căldită pe o"baie cu apă. 

Etanalul (Aldehida) d'impreună cu alte substanțe, cari se formeză 
în acelaşi timp, trece prin vasul B și r&citorul C. In acestea se con- 
denseză și se adună substanțele cu care este amestecată (precum e 
etanoatul de etil), iar aldehida se condenseză în vasele D și E răcite 
prin ghiață cu sare. 3 

Proprietăţi. Etanalul (aldehida) e un lichid fârte mobil, cu den- 
Sitatea 0,807 (la 0%). Ea fierbe la 210, se disolvă în apă, etanol şi eter. 

Recită mai mult timp, depun 
(C, He Ola ; şi se numesce mefalde 
„distilație dă aldehida pură. 

Sub influenţa unor substanțe ca: 
numit Paraldeliida, a cărui formulă es 
ia 100 și fierbe la 1240. Constituţia pu 

      

   
    

  

un corp cristalizat, a cărui formulă este 
da, Acest corp se sublimă la 1150, iar prin 

O, H,, HCI, Zn C!,, etc., dă unalt polimer 
(C, H, 0),. Acesta e corp lichid, fuzibil 
al/dehidei este următorea : 

CH, — IC — O — du —Cu, 

( Fenil metanolul==Toluenalul (4/de/sda benzoică. Fsenta de migdale a- 
mari), Cs Hs—CHO, se prepară discompunând amzgdalina prin apă: 

Cao Haz. Az Os. + Hs O = C, H,—CH.O + CAzH + 2C,H,+0, 
Amigdatina, Fenil metanalul Metan-nitril  Hexan pentolal 

(Acid cianhidric). = Glucoza. 

Ea se mai pâte prepara și prin distilația benzoatului și formiatu- 
lui de calciii. Este corp uleios cu miros plăcut de migdale amare, 
fierbe la 180%, se disolvă în apă, etanol și metan oxi metan (eter). 

Cetone. 

Cotonele sunt corpuri cari se formeză prin deshidrogenarea alcoo- 
lilor secundari. Numele lor se formeză, din acel al hidrocarburei, 
terminat cu sufixul O. Când e o dublă cetonă, se adaogă sufixul 
lton şi aşa mai departe 7rz0u, etc. 

Acestă deshidrogenare se face scoțând 2H din grupul — CH.OH 
precum: 

CH, CH, CH, CH, 
| | | 
CHOH —H, = CO CH.OH — H= CO 

| | | | 
CH, CH, CH, C,H, 

Propanol 2 Propanon (Dimetil- Butanol 2 Butanon 2. 
(Alcool isopropilic!. cetona;,=Acetona. (Alcool izobutilic), | (Metil-etilcetona),
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Funcțiunea cetonică pote să se repete de atâtea ori într'o mo- 

leculă, de câte ori se află funcțiunea alcoolică secundară. 
Locul ce grupul CO ocupă în moleculă, se indică ca și la alcoolii 

secundari prin cifre. $. E.: 

CH, C,H, CH, CH, CH, CH; 
| | | | | | 
CO CO CO CO CO CO 

| | | | 
CH, CH, C,H, C,H, CH, CH, 

Peiutanon 3. Pentanon 3. Hexanon 2. Hexauon 3. Xeniietanon Difenil metanoi» 

Preparaţia. Cetonele se prepară: 
1. Prin oxidaţiunea alcoolilor secundari (Fried, 1858]; 

CH, CH, 

| | 
2 CH.OH + 0, = 2C0—+-2H,0 

| 

CH, CH, 
Propanon m= Acetona. 

CoHs 
C, H—CA.0N 
G, H,—COo Ca] = CO + CO, Ca 

E euzoat de chicia: CH 
Difenilmetanon.    

    
3. Inlocuind clorul din clorurile radicalilor acidi printr'un radicat 

CH, 
CH, c | 

| + Cit>Za = 200 +70, 
2CO.CL | 

CH, 
Clorura de etanoil (acetil). Ein zinc Etan. Butanon. 

Proprietăți generale. Cetonele sunt corpuri lichide și solide, la cari 
se observă aceiaș crescere regulată a temperaturei fierberei, ca şi la 
aldehide, alcooli și hidrocarbire. 

Dicetonele aii temperaturii de fierbere cu mult mai înalte de cât 
cetonele; ast-fel Pentandion 2.44 [acezoni/cetona) Cs H+ Os, fierbe la 
136%, pe când Petanon 2, (77e/7/Apropilcetona) Ce Hs O, fierbe la 1030 

Următorul tabel ne arată temperaturile de topire și fierbere ale 
principalelor cetone: N 

Temperatura 

N “'opirei Yerheref 

Propanen |Dimetilcetona==acetona) CH;.CO.CH, . — 56%,3 
Butanon  (Metiletilcetona) . . . CH. CO.C,H, . — 310
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Temperatura 

“Topirel Fermat Pentanon 2 iA etilpropilcetona) CH.CO.C,H,. — 1030 Fletanou 2 Metilbutilcetona) . CIL.CO.CAL, .  — 1270 Peutanon 3 IDletilcetona). . . (CHa.CO . . — IOI! Jleptanon (Dipropilcetona). . (CI. CO . . — 1440 Fnatriaconantou 16 ipalmitilcetona). (CsHla.CO. 830 — Penlatriconantou 76| istearilcetona) . IC,Hash.CO. 85 — Leni etanon IMețilfenilcetona) . CIL.CO.C, Il. 20%—5 202? Difenil metanon (Difdnilcetona) . . (CI.CO.. . 48%—490 2950 Butandiou 2. g |Aceto ilcetona) CH,.CO.CI.CO.CH,  — 1360 Octandiou ş. 3 i sa GH. CO—CO.CAL,.  — 250% 
tonelor principalele sunt următârele: 
etonele dai alcooli secundari: 

Dintre reacţiunile c 
1. Prin hidrogenare       

| 
C, H, 2 6 2 5 Butanon (Aetilel ilcetona), Butarol 2 (Alcool isobutilic). 

Când hidrogenarea este insuficientă cetonele dati alcooli terțiari 
CH, CH, | 

CO + CO + I|= HO—0—C— 00 (prizee i | 7 Ne CH, Cr CI), Că, ——— Dimetil 2. 3. Butan- 2 mol. de propanun (acetonă). diol 2. 3.=Pinacona. 
   

   

2. Cu Ph Ci, Oxigenul cetbnelor este înlocuit prin clor, întocmai ca la aldehide: 

| ! 
CO + PRO, = CO-+PoC, 

i 

C, WI, C, H, Difenil metanon (Difenilcetona). Diţeni!metan diclorat. 

3.. Cetonele, ca și aldehidele, combină direct cu CAz H, SO, Na H, etc. 

CH, CI, H, CH, | | CO + CAzH = 0H,—0—0H; $O + SO, NaH = OcOH 
| 

Metan nitril = 
SO, Na Acid cianbidric. CH, Caz H, CH, Zropanon. Metil 2 Propanol Proanon. Propanol 2 sulfonat 2 nitri) 3. 

deNa2. 

P
O
 
i
t
i



  

Propanon. Etanoie :Acid acetic. Metanoic :Acid formic. 

Propanona = Acetona, (CH;).CO, a fost preparată de Cowrtenvaur 
(1754) prin distilaţia etanoatului de calcit. Ea se găsesce în urinele 
pers6nelor cari sufer de diabet sacharat. 

Propanona e un lichid incolor, cu miros plăcut, fierbe la 360.3: se 
disolvă în apă, etanol şi metan oxi metan (eter). 

Chinone. 

Se numesc chinone corpurile, carl se formeză prin deshidrogenarea 
paradifenolilor, precum: 

o 
COH C C 

HC CH HCOCH O HC CH 
— asa | 

HC CH HCOCH BC CH i 9 0 
„con C C 

0 
I IL 

Mai însemnată în acestă grupă este: C/zzona benzenului. 
Pentru a o representa ne servim încă de formula No. I, cu tâte că 

mulţi încep a prefera formula No. II. 

_ Istoricul. Chinona benzenului a fost preparată de /Voskrezensky (1838) prin oxi: 
dația acidului chinic, care se găsesce în câja de chină, de stejar, de ulm și de 
frasin. Formula de constituție a chinonelor a fost dată de Graze (4. /). 

Preparaţia. Afară de metoda generală prin deshidrogenarea para- 
difenolului, sa mai obținut chinona şi în modul următor: 

1. Oxidând benzenul prin Cr O, CI: 

2C, Hs F 302 = 2C, H, 0-+2H20 

2. Oxidând fenilendiamina prin Mn 0, + SO, H.: 

2C Hate - 2-0, + 2H, 0=2C, H, O, ++ 4AzH, 
Fenilenparadiamina. Chinona. 

Proprietăţi. Sub influența hidrogenului în stare născândă chinona 
dă următârele corpuri:
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| OH 1) 
CH,< O (4) 

OH (1) 

| CH, <op (4) O 
+ CH< OH (4) 

Yenoldioxifenol-::Chinhidrona. 

Cu Ph CI, chinona 

Difenol 1. 4: Hidrochinona,. 

dă un benzen tricolorat; reacţiunea se petrece în modul următor: 

. r O 
GH + 2PhC|, = C, H, Cl, 1.4 + 2Pn 0 CL, + CI, "O 

C, Il CI, + CI, =C, II, Cl, 1.2.4-+ HCI 
Chinona e corp solid, gălbui, se topesce la 1160 și se sublimeză în cristale prismatice ca acele. 
Clorul şi bromul dai cu chinona producte de substituție; s'a obţi- nut ast-fel c/znona fetraclorată, num ită și c/orani/: C, Cl, 0.. 

Antradiona = Antrachinona. Antracen ul dă prin oxidațiune un compus numit pe nedrept aritrachinona, care este o dicetonă ciclică; 
H 

| 
„C. „CO. 2CH,. | > Ce Ha 4-30, =2GH, CH, + aH,0 CC 

"CO 

| 
H 

Antradion (A ntracetona) Antracen. 
== Antrachinona. 

Antradiona e corp solid, cristalizat în ace galbene, se topesce la 2730. Tratată cu Br sai SO, H, dă derivați bisubstituiți în posi- țiile 1.2. Aceşti derivați tratați cu potasă ne dai diozr-antradiona 11.2) numită a/7sarina, care are 2 gru 

  

puri cetonice şi 2 grupuri fe- nolice în moleculă: | 

CH C=0O0C Br CH C=0 COH 
Ru i N L ÎN Z “ N pd N Rai HC C C C Br HC C C C.ORH 

| „ÎL PRON 7 paRBe HC C C CH C C C CH 
SL pf SLI NP NA CH .C=OCH CH C=O0CH Dibromoantradiona, 1, 2, Dioxiantradiona 1, 2, =. Alizarina. 

Acestă sinteză a lost făcută de Grade Și Lzebernta n (1868). Aliza- rina există în rădăcinile de garanţă din care sa ex tras multă vreme
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înainte de preparația ei sintetică. Ea e o materie colorantă forte 

căutată, cristalizeză în ace roșii portocalii, se topesce la 276%, se su- 

blimă fără a se discompune şi e solubilă în etanol şi în apă ferbinte. 

Ea dă o colâre roşie fârte frumâsă. Tot cu ea se obţin nuanțele 

violete și negre. 

Corpuri cu funcțiuni mixte. 

Aldehide-alcooli. Se găsesc în natură numerâse corpuri cari ai în 

molecula lor grupuri alcoolice și aldehide în același timp; unii ai 

fost obținuți și pe cale sintetică, d. e: 

CH. O 

Lon 

CH. O la.on 

CH, OH cn, (Lon 

con cron con 

(alevol primar, secundar şi aldehida). (aldehidă şi alcool secund).  (aldehidă, alc. prim. şi secund). 

Cetone alcooli se numesc corpurile, cari ait în moleculă grupuri al- 

coolice şi cetone, unele dintre ele există în natură altele aii fost pre- 

parate prm sinteză, d. e: 

CH,.OH 

| 
CH.OH 

CH.OH 

| 
CH, CH.OH 

| | 
CO CO 

| | 
CH,.OH CH..O0H 

Propanonol=— Alcool Hexan pentolun 2—bevuloza 
piruvic (cetonă alcool). (eetonă, alcool primar şi secundar). 

Aldehidele-alcooli, cari se găsesc în natură, sunt mai tot-da-una 
împreună în fructele dulci. Principalele sunt următsrele: 

Glucoza. 

Glucoza a fost estrasă mai întâi de Loezwzz și Proust. Ea se gă- 
sesce în cantitate mare în natură: mai tâte fructele dulci, (precum:



31% 

  

strugurii, prunele, portocalele, etc.), de asemenea mana, mierea, zaharul Și glucosidii, conţin glucoză. Afară de acestea glucoza se mai găsesce ȘI în corpul animalelor precum și în urina pers6nelor cari sufer de 
diabet zaharat. | 

Preparatia. Glucoza se estrage din mustul strugurilor în modul 
următor: 

Mustul se filtreză, se decoloreză cu cărbune animal, se concentreză 
prin evaporare și glicoza se depune în mase compacte cristaline. Aceste cristale se trateză cu etanol rece, care le spală de urmele de levuloză, pe care le conţin. 

De regulă glucoza se prepară din zachăr sai din amidon (scrobelă). Zachărul fiert cu H Cl saă SO, H, se desface în glucoză și levu- loză (zachăr intervertit). Din amestecul acestora se scâte glucoza după 
cum s'a descris mai sus, după ce s'a scos mai întâiti acidul sulfuric cu Ca [0H),. 

In industrie glucoza se prepară din amidon, care se fierbe cu acid sulfuric. Și celuloza pusă în aceleași condiţii, dă glucoză. 
Proprietăți. Glucoza e o substanță solidă incoloră, cu gust dulce 

(de 2 1; ori mai puţin dulce de cât zacharul). Ea cristalizeză cu o 
moleculă de apă, se înmâie la 69%, se topesce la 860 și perde apa 
de cristalizație la 1100. Cristalizată fiind din o soluțiune făcută cu 
metanol (alcool metilic), ea se depune în prisme mici anhidre, cari 
se topesc la 1460. Ea deviază planul de polarizaţie la drepta cu-ț-560. 

Glucoza, având în moleculă pe lângă funcțiunea aldehidică Și un 
grup alcoolic primar şi 4 grupuri secundare, pâte da nascere la mai 
mulți derivați. Ast-fel: 

1. Prin hidrogenare ne dă un alcool hexaacid: 

Ce Hz Os + H. = Ce Hi O, 
Hexanpentolal:- Glucoza, Hexanhexol.— Manita. 

2. Prin oxidație obținem următorii acidi: 

CH,.OH CH..OH | CH,.OH CO.OII 
| | | | 2 cn. OH), F.0, = 2CH, OH), 2CH.OH, +30, = 2(CH.OR),-L2H, O 
CH.O CO.0H | CH.O CO.0H 
Glucnza. Hexanpentoloic--- Glucoza. Hexantetroldioie = Acid gluconie saă manitic. Acid zachario, 

3. Cu clorurele acide saii cu acidii, glucoza pâte da eteri tetra- 
substituiți: 

CH,.OH Cu, 

OH 
| | 
(CH-on) A 4COC = G H;<0_co-ch,, A 4 
CH O Clorura de eta- CH O Hexan pentolal tetra etangie 

” noil (aceti!). ” == Tetraacetina glucozei. 

    
pioliotecS Glucosa. 

Cert!  
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Al -lea oxidril al glucozei nu s'a putut înlocui de cât în eterii 
micști, precum sunt următorii: 

C, H, O.CL(S0,H), C, H, O.CL(C, 0, Hi, Ce H; O(Az0,) (C, H;01), 
Hexantetrola! clorat tetra Hexantetrolal clurat tetra-etanoie  Hexan tetrolal nitrat tetra etanoic 
sulfonic (Eterut cloro-sul.  (Eterul cloroaretic al glucozei). (Eterul azoto-acetic al glucozel). 

furie al glucozei). 

4. Glucoza se combină cu unii oxidi metalici; ast-fel avem com- 
pușii următori: 

C, Hi2 Os, Ca 0; Ce; Hu, O, Ba 0. 
Glucoza în contact: cu Na CI, depune un compus cristalizat a cărui 

formulă, este: (C, H,, Oe), Na CI+H, O 

La 170% glucoza perde o moleculă de apă transformându-se în 
glucozau, care e analog manitanului și dulcitanilul. 

C, Hp Os = Cs Ho O. +FH20. 
Glucoza, Glucozan. 

La temperaturi mai înalte ea dă caramel (zahar ars) și în urmă 
se distruge. 

Intrebuinţarea, Glucoza € fârte întrebuințată în industrie pentru a înlocui za- 
harul. Cu glucoza se fac siropuri, licoruri, se îndulcesce vinul, etc. 

Levuloza 

Lewuloza, se găsesce tot-d'a-una împreună cu glucoza. Ea se pre- 
pară în modul următor: Mierea, sai zaharul intervertit, tratate cu hi- 
drat de calcii dai nascere la glucozat de calciii, şi levulozat de cal- 
ci. Acesta diri urmă fiind insolubil în apă se separă de primul prin 
filtrare. Levulozatul de calciă pus în apă, în care se introduce un 
curent de CO,, dă levoluză și carbonat de calciii. 

Levoluza se mai prepară lăsând să fermenteze o soluțiune aposă 
de miere. Glucoza se distruge mai iute prin fermentație de cât le- 
vuloza. După ce tâtă glucoza s'a distrus, se concentreză soluțiunea 
și se obține levuloza. 

Proprietăți: Levuloza este de obicei lichidă; s'a obţinut și crista- 
lizată în ace fine mătăsâse. Ea se disolvă în apă și în alcool diluat 
și este mai dulce de cât glucoza. 

Levuloza deviază planul” de polarizație la stânga cu 1060 (la 15 
Puterea de deviaţiune scade cu crescerea temperaturei, ast-fel: Ja 5, 
este numai— 5%. 

Levuloza dă compuși analogi cu ai glucozei, iar prin oxidaţiune 
dă acidul uncie isomet cu acidul saharic. 

Afară de glucoză, levuloză și galactoza se mai cunosc din acestă grupă: ger: 
fiino:a, formoza, eucaltua ȘI sorbinta,



Bioze sati Biglucoze = Zacharoze. 

Ce Haz O = Ce Hi 0, OH). 
Se numesc zacharoze nisce substanțe, a căror proprietate comună este de a se desface prin hidratare în două molecule de corpuri din grupul glucozelor sai levulozelor, prin urmare ele pot fi considerate ca anhidride ale acestora. 

C, H, O. OH), 
> O + H O = 2C, H,, 0, C, H, O: (OH), 

Melezitoza (din pina tare). 2 mol. glucoză, 

C, 1 O = 1011), 
>0 FI O= CI 0 + C,1l,0 C, 1, 0 2 (on), [ n Zaharoza (zacharul). Glucoză, Levuloză, 

Din cauza acesta ele se mai numesc și diose. Se cunosc până a- cuma următbrele corpuri mai principale din acestă grupă: Zacharosa, J/actosa, precum Și snaltosa, melitoza, 1rehatoza Şi siantrosa. Ele se: extrag din plante și animale. 

Zacharoza (Zacharul). 
Îstoricul. Zacharul se cunâsce încă din anticitate, A/zzandru cel Mare Va adus în Europa din Indii. Cultura trestiei de zachar s'a introdus în America în secolul al XV-lea. Marggraf descoperi za- charoza în sfecle (1745) și nu mult după acesta începu să se fabrice zacharul în Europa. 
Starea naturală. Zacharoza se găsesce în trestia de zachăr, în: sfecle, în morcovi, în multe fructe (zarzăre, pierseci, prune, smeură), în trunchiurile de mesteacăn, în porumb, etc. Mana de Sznaz (Egipet). este o plantă numită /aariz 7Nanifera, care conține 52%, zachar. Zacharoza nu sa găsit în corpul animalelor. 
Preparaţia. Zaharoza se estrage din trestia de zachăr şi din sfecle_ Din acestea se scâte sucul zacharat în modul următor: 
a) Trestia este stârsă de sucul stă fiind trecută între două cilindre metalice apropiate, care se învirtesc în sens invers, 
b) Sfeclele sunt tăiate prin aparate speciale în fire subțiri cu formă prismatică. Acestea, lăsate fiind cât-va timp în apă, daă prin osmoza zacharul lor, care se disolvă. Apa cu zachar este separată prin presă. Aceste sucuri zacharate sunt concentrate la ca!d Și tratate cu hi- drat de calci pentru a neutraliza acidii vegetali. 
Se filtreză ȘI excesul de calciă se depărteză printrun curent de CU,. Soluţiunea se decoloreză prin cărbune animal, se evaporeză și se concentreză în urmă în vid, încăldită fiind cu vapori sub presiune.
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Soluţiunile concentrate, r&cite în forme conice, depun zacharul sub 
forma de căpăţâni. 

Proprietăți. Zacharoza e corp solid, cristalizat în prisme clinorom- 
bice, cu densitatea 1,6. Ea se topesce la 160%, este dextrogiră 
(464%, , la 20%) și forte solubilă în apă. 

Incăldită la 200% se transformă în un corp brun numit caramef, cu 
care se coloreză licorurile. La o temperatură mai înaltă zacharoza se 
discompune dând un carbon fârte curat și dur. 

Zacharoza p6te tuncţiona ca alcool octacid; ast-fel cu AzO, Îl dă 
eterul tetranitric, care e o substanţă forte explozibilă, iar cu clorura 
de etanoil dă eterul octaetanoic, o substanţă albă insolubilă în apă: 

Ca Has Oa (OHu(O—AzO,), * Ca Hu Os-l0 CO—CH,),. 
Eterul tetranitic al zacharozei. Eterul octoetanoic al zacharozei. 

Prin acţiunea acidilor minerali (Bz 1833) saii a fermentului berei 
(Dubrunfaut 1832), zacharoza se transformă în glucoză și levuloză. 
Transformarea acesta se numesce zu7ervertirea sacharului. 

Cu Ca O dă zacharați de calciă solubili cari aă formulele urmă- 
t6re: Cas IL, O, (0H). Ca O ; Ca Hu, O; (OH).2Ca O ; 

Ca e 0,.1011).3Ca O. 

Lactoza 

Se găsesce în mici cantități în fructele arborelui, care produce 
cauciucul, în fasole și cu deosebire în lapte. 

Preparaha. Laptele mamiferelor, după ce sa scos prin chiag și 
în urmă prin căldură caseiua şi albumina (caşcl şi urdaj, lasă un zer, 
în care se află numai sărurile din lapte și lactoza. Acest zer depune 
prin concentrare cristale de lactoză. Cristalele acestea redisolvate în 
apă şi decolorate cu cărbune animal, daii lactoză curată. 

Lactoza cristalizeză în prisme rombice drepte cu o moleculă de 
apă. La 1400 perde apa de cristalizare, devine brună și se topesce 
la 205%. Are un gust puţin dulce, se disolvă în 6 părți apă şi este 
insolubilă în etanol. 

Lactoza dă un eter octoetanoic ca și zacharoza și un eter pentaa- 
zotic (Cs Ha, Os (OH (O.Az 0.),) care se topesce la 139* şi explo- 
deză la 1550. 

Trioze == Triglucoze. 

CH, O = (OB), 
N 

O p 

CHO = (OH), = Cus Ha Os 

- o 

pis 

:CH.O 2 (OH), 
Se cunosc până acuma fa/nosa și Alelesitosa, Ele se desfac prin hidratare în 

modul următor: 
Cs Ilas Os + 2H, O = CH Os + CH 0; — GH, O 

Glucosa Levulosa Galastoss 
După Maguenne (1890) Dexfrina e o triosă.
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Alcooli poliglucozici. 

(Ca I:o Os)n. 
Se cunosc în natură mai multe corpuri, cari prin reacţiunea lor dovedesc a fi produse prin deshidratarea maj multor molecule de glucoză. In acestă grupă avem: amwidonurule, fomele şi celulosele. Amidonurile sunt substanţe cu aceleași caractere, cari există în plante, dintre cari unele fârte răspândite ca amidonul (amilul), iar i puțin răspândite ca: dichenina, în mușchiul de Islanda (ce- traria Islanda), înulina în nula helenum şi glicogenul în ficatul ani- malelor. 

Amidonul 
Amidonul saă amilul se găsesce în o mulțime de plante, sub forma de celule eliptice al căror diametru variază de la omnm. 002 până la omn.y8ş. 

      o « Fig. 200. O celulă de Fig. 198. Amidon. Fig. 199. Feculă. "amidon umfiată și crăpată prin apă. 

Ast-fel se găsesce în grâu, porumb, secară, etc. şi în cartofi, când pOrtă numele de focul. , _ | —— Amidonul se prepară din grâu în două 
moduri: | 

a) Punend grâul în apă şi lăsându-l să 
putredescă. Materiile azotate (glutenul) se 
distrug prin fermentație, iar amidonul r&- 
mâne neatins și se izolezăîn mocul următor: 

  

   

        

   
Fig, 201. Prepararea amidonului. Fig. 292. Prepararea feculer. 

21
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Grâul putredit se introduce în saci şi se sdrobesce sub apă. Tă- 
râța (celuloza) rămâne în sac, iar amidonul este scos de apă și se 
depune în pulbere fină. 

b) Se ea făina și se face un aluat cu apă. Acesta se irământă în- 
trun curent de apă (fig. 201), care ia amidonul și-l depune pe când 
glutenul rămâne în mână. Acest procedeii este cu mult mai bun, 
fiind-că nu infecteză atmosfera ca primul și din causă că glutenul 
obținut se întrebuințeză la facerea pâinei pentru diabetici, sau ame- 
stecat cu făină, la facerea pastelor |macarâne, fidea, etc.). 

c) Amidonul din cartofi (fecula) se prepară rădând cartofii (fig. 202) 
pe o sită, unde sunt frămEntaţi cu apă. Fecula trece prin sită și se 
depune în vasul exterior. 

Proprietăți. Amidonul este insolubil în apă şi în alcool. Fierbându-l 
cu apă la 50%, o parte din el devine solubilă și se obține un lichid 
lipicios numit cocă. Coca filtrată dă un lichid, care tratat cu etanol, 
depune ov pulbere albă, lipici6să, solubilă în apă și în alcool diluat, 
numită granuloză. Amidonul, încăldit la 1600, se transformă într'o sub- 
stanță solubilă, numită gexzrznă. 

Acidul sulfuric diluat, transformă amidonul în glucoză. 

Acidul sulfuric concentrat, amestecat cu amidonul, dă eteri f6rte complecși. 
Sa izolat eterul următor: CH; Os (50,1),. 

Acest eter corespunde la următârea formulă, pentru amidon : 

(Ce Ho 04), = Ca Io Os: 

Se cunâsce de asemenea eterul monoazotic (C, 1, (Az0,) O,)n numit x//oitirza . 

Diastasa vegetală, adică substanța azotată, ce se estrage din orzul 
încolţit, pusă în contact cu amidonul, '] transformă în două substanțe 
solubile: glucoza și dextrina, iar după cât-va timp se transformă și 
dextrina în glucoză. In acest mod în timpul germinațiunei semințelor, 
amidonul insolubil din cotiledonii acestora se transformă în glucoză, 
cu care se nutresce planta mică până la desvoltarea radicelei și ge- 
mulei. 

Coca de amidon se coloreză în albastru cu cantităţi mici de iod. 
Acestă coldre dispare când o încăldim şi reapare când o r&cim. 

Formula sa pare a fi (C.H,.0.)1 și (Cs His 0,), [,. (Bouvier și Mylius, 1892)- 

Gomtele cuprind: arabina, care formeză goma arabică, basorina, care 
se găsesce pe asfragali şi deririna. 

Deztrina, se prepară după cum am vEdut mai sus, prin deshidratarea 
amidonului, sai prin încăldirea lui la 170%—200%. Ea e o substanță 
solidă, solubilă în apă, dând o soluțiune clei6să numită cz7z$. 

Dextrina nu fermentsză și nu reduce sărurile metalice. Fiartă cu 
acidii diluați dă glucoza.
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Celuloza 

Celuloza este substanţa, care formeză scheletul vegetalelor. Ea se gă- sesce sub numele de zzpczud Și în regnul animal la fpzzery Și ascidii. Celuloza se găsesce în stare destul de curată în măduva de soc, în bumbac, etc. Ea se prepară ferbend așchii de lemn cu o soluțiune aposă de sulfit și carbonat de sodiă. Celuloza formată se spală cu apă distilată (procedeul Alextye[]).. Hârtia svedeză de filtrat este ce- luloză curată. 
Celuloza e o substanță albă, insolubilă în apă, alcool și oleu ri, cu densitatea 1, ş. Ea se disolvă în licrea cuproamoniacală (vedi pag.18ş). O soluţiune de Zn CI, transformă celuloza în o materie analogă amidonului, care se coloreză în albastru prin iod și se transformă în glucoză prin căldură. 
Acidul sulfuric concentrat disolvă celuloza și, după o ferbere de mai multe ore, o transformă în glucoză. 
Celuloza, muiată în acid sulfuric concentrat și spălată imediat în apă dă /uidroceluloza: (C, 10 Os), II, O, numită Și Pergament vegetal. Acesta e o substanță translucidă, mai tenace 'de cât hârtia, Acidul azotic concentrat transformă celuloza într'un eter hexanitric numit Zirozi/, a cărui formulă este: Ce H,, O, (O.Az 0). Acestă substanță insolubilă în etanol şi eter, este fârte explozibilă. Dacă tratăm celuloza (bumbacul) cu azotat de potasiii și acid sul- furic, se obţine o substanță fârte explozibilă, solubilă în etanol și eter, care e un amestec de celuloza tetranitrică: Cs Hs O, (O.A20,), și celuloza pentanitrică: C,, O, O, (0.Az0,),. Soluţiunea acestei substanțe întrun amestec de etanol și eter se numesce coadă ȘI se întrebuin- țEză în medicină pentru acoperirea și lipirea rănilor și în fotografie pentru acoperirea sticlei cu o peliță care se face sensibilă prin clo- rura saii bromura de argint. 

Acâstă substanță udată cu o soluțiune etanolică de camfor Şi com- primată cu putere, dă o masă compactă care se pote colora şi lucra cu ușurință, numită ce/u/oi. 
Cu acesta se imiteză ivoriul şi bagaua. Acestă substanță, fiind aprinsă, arde fără explozie. 

Fermentațiuni 

S'a observat încă de mult, că mustul de pâme (Struguri, prune; mere) lăsat în contact cu aerul spumegă prin desvoltarea gazului C O,, iar lichidul conține în locul glucozei, care a dispărut, etanol. Acest lucru se numesce de obiceiii ferberea mustului. In modul acesta se prepară vinul, rachiul de prune (ţuica), tescovina și vinul de mere Şi pere, 
Se scie de asemenea, că vinul lăsat în contact cu aerul se oțetesce prin faptul că etanolul (alcoolul etilic) săă se transformă în eta- noic (acid acetic). Laptele lăsat în aceleași condițiuni se înăcresce și
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sa vădut și în acest caz că zahărul din lapte (lactoza) dispare şi e în- 

locuit prin Propanoloic (acidu! lactic). 

Acelaş acid lactic se produce la facerea borşului din tărâțe sai la 

înăcrirea (murarea) castraveţilor și a verzei. Acidul lactic în acest caz 

se formeză prin descompunerea glucozei, care s'a format prin hidra- 

tarea amidonului. 
De asemenea ori-ce substanță organică (lemne, cadavre, etc.) pu- 

tredesce eliminând: amoniac, hidrogen sulfurat, CO, și 1.0. Tste 

aceste transformări se numesc fermentațiuni. 

Cauza lor a fost cunoscută de curând. Pasteur încă de la 1859 a 

dovedit că în tâte aceste transformări se petrece un act vital şi anu- 

me: în fie-care din aceste cazuri se află o plantă monocelulară mi- 

croscopică, care adusă de aer, se desvoltă, trăesce şi se înmulţesce 

forte iute. Aceste plante sati numit fermenți; ele sunt de mai multe 

feluri şi pot da nascere la următârele fermentaţiuni: 

1) Fermentaţiunea alcoohcă se produce prin o plantă microscopică 

numită sacharomyces cerevisiae (drojdia de bee) care se nutresce cu 

glucoza, și escreteză etanol (alcool etilc) și CO,. Ea este causa prin- 

cipală a fermentațiunei alcoolice, prin care se obțin vinul, berea, țuica, 

rachiurile, romul şi tâte băuturile spirtâse fermentate. În timpul vie- 

ţei lor aceşti fermenți mai produc un principi activ, solubil în apă 

numit zzvertina, care are proprietatea de a hidrata zacharoza sai a- 

midonul și a le transforma în glucoză. Glucoza formată este transfor- 

mată de fermentul organisat (sacharomyces cerevisiae) în etanol și CO,. 

Invertina se numesce ferment solubil saă neorganzal. 

La facerea pâinei, când aluatul dospesce, se petrece tot o ferimen- 

taţie alcoolică. Dojdia întrodusă în aluat, prin invertină, transformă 

puţin amidon în glucoză, și acesta e transformată în urmă în CO, 

şi etanol. Aceste corpuri se dilată, fac ca aluatul să crâ;că în cup- 

tor, și se pierd din causa căldurei. 

Transformarea glucozei în etanol se represintă prin formula ur- 

mâ&tore: 

C, Ha 0; = 2C, H, OH + 2C0,. 

Pasteur a dovedit că p2 lângă acestea se mai formsză și alte sub- 

stanțe străine ca: propantriolul 1. 2, (glicerina), butandioicul (acidul suc- 

cinic), propanol 1 (alcool propilic), metil 2 propano! (alcool butilic) și 

cu deosebire metil 2 butanol 4 (alcoolamilic). 

Fermentaţiun=a acelică se produce printr'an ferment organisat, nu- 

mit 7ycoderma aceti, care se nutresce în timpui vieţei cu etanol (al- 

coslul etilic) din vin saă rachiuri (ce conțin numai 20% etanol) și 

excretEză etanoic (acid acetic). Oţetul este vin în care etanolul a fost 

înlocuit cu etanoic (acid acetic). 
Fermenlaţiunea lactică, se produce printrun ferment special 4yco- 

derma lactis care desface mai întâiti lactoza în galactosă și glucoză 

şi pe acestea în propanoloic (acid lactic). Odată cu formarea propa- 

noloicului în lapte, caseina (cașul) se închegă și se produce lapte acru. 

Fermentațiune putredă, prin care se discompun substanțele azo-
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tâse, dând ca producte ultime: Az 1l;, H2S, CO, și H,O, se dato- resce unor plante microscopice, numite bacterii, care consumă sub- stanțele azotâse și le transformă în corpuri din ce în ce mai simple până când se reduc la aceste ultime corpuri. 

Acidii | 
Se numesc acidi corpurile cari, se formeză prin oxidaţia alcoolilor primari sau a aldehidelor. Acesţă oxidație consistă în a înlocui 21] prin O în grupul alcoolic (—CH,.OII se transformă în — CO.0II). sau a înlocui II prin OIl în grupul aldehidic (—CO.II se transformă in —CO.0H). 
Grupul —CO.OI1 caracteriseză funcțiunea acidă și se numesce car- torii. El pâte fi substituit odată sai de mai multe ori în locul hi- drogenului din hidrocarburele aciclice sai ciclice. Pentru a numi un acid ne servim de numele hidrocarburei, terminat prin sufixul sic odată, ori de mai multe ori, dopă cum carbonilul se repetă de mai multe ori, d. e: 

CHI, CO.OH „ CO.OII 
| C,11,—CO.OII 

CO.OH CO.OII _CO.OII 
Etanoie Ftandioie Tirnetil benzen trioie (acidul acetic) (acidul oxalic) (Acidul trime:ic) 

C—CO.OH 

IIO.OC—C  C—COOIl 
| 

HOOC—C  C—CO0H 

E-co.ou 
Hexa metil benzen hexoic (Acidul melic). 

Bazicitatea acidilor se socotesc după numărul carboxililor, ce se- află în molecula lui; astfel acidul acetic (cu un CO.OIIl) este mono- base, acidul oxalic (cu 2C0.0H) âifazie, acidul trimesic tribazie și acidul melic, /erabasie. 
Preparatia. Metodele generale,. prin care se prepară acidii sunt fOrte numerâse; principalele sunt următârele: 
1. Prin oxidația grupurilor alcoolice primare și a grupurilor alde- hidice: 

a) CH, 
CH, . | 0, = | + HO. CH,.OH CO.0H 

Etanol (alcool etilic) Etanoic (acid acetic) 

CH.OH CO.OH 
2 | + 30, = | + 2H,0 CH,OH * Coon : Etandio! 1. 2 (Glicol). Etandioie (Acid oxalic). 

b) 2CHCHO -L 0, == 2GH,.CO.OH Fenil metanal (aldehidă benzoică) Fenil metanoie (acid tenzoic)
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2. “Tratând cu hidrat de poțasiii derivați triclorați ai hidrocarbii- 

relor, în care clorul e legat la acelaș atom de carbon: 

CI, Cl; 
| + 3KOW = + 30 + UI O 

| C Cl, O.0H 
Penil metan triclorat Ig! metanoie 

(Foluen triclorat). (Acid benzoic). 

C CI, CO. Ol 
|  —L6KOI = l + 6K CL + 21140. 
CCI, 0.0 

Etan hexaclorat. sute (ac. oxalic). 

3. Tratând cu KOIL cianurile; radicalilor hidrocarbonați (Reacţiu- 

nea lui Pe//zgo?) : i 4 
CH, | CIl, 

| + ROI + 1,0 = l + Az Hi. 
CAz O0.0K 

ian nitril (Cianura de metil). i | Etanoat O de Potasiti 

CH,.CAz CU, COOK 

| | 
CU.CAz +- 3KOII 4 3H,0 = CH. CO.0K + 3All;. 

| | 
CH,CAZz GIL,.CO.0K 

Neti) 3 pentan trinitril !. 5. 3 1 Mecil 3 pentan trioat (Tricarbalilat) 

(Tricianura de alil). ţ de potasiă. 

Acestă reacțiune se pote face şi cu H Cl. 

CH, ! CI, 
| „] 
CH, : CHe 

| LHC + 211.0 = |] + Azi, Cl 

2 CH, 

| 
CAz CO.OH 

Butan nitril (Cianura de propil) Butanoic (Acidul butiric) 

Proprietăti. Intre reacțiunile acidilor cele mai principale sunt ur- 

mătorele: 
1. Cu bazele ei pot da săruri acide, neutre sati bazice: 

CO.OHN CO. ONa CH, 
Z 

| C, Hu: | 
CO.OK NCO.ONa CO.O —Pb—0II 

Etandioat monopotazic = Dimetil benzen dioat'de soditi Etanoat (Acetatul) 

Oxalatul monopotasie = Ftalatul bisodie bazic de plumb. 

(Oxalatul acid de potasiti). (Ftalatul neutru de sodiă), 

Tot ast-fel cu alcoolii daii eteri e neutrii sat alcoolici; d. e. 

| C, H 
CO.O(CH,) “co. O(C,Hl)  CO.0-—CII—CH,.OH 

Etandioat monometilic := Dimetil benzen dioat de Fril Etanoat de Etanol = 

Oxalatul monometilie == Ftalatul dietilic Etandiol monoetauoie 

(Oxalatul acid de metil). (Ftalatul neutru de etil). (Monoacetina glicolulul),
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2. Pentaclorura de osfor înlocuesce OIl dintrun aci d prin clor; CII, cu, 
a) | +P = + Ph OCI COOL îi * Cor: : Etauoic (acid acetic), | Clorura de etanoil (acetil) 

| „OI 
, 5) 0, 1 <E00H + ah o = CH, <CO:CI + 2PROCI-L-21C1 

Dimetil benzen dioie | Clorura de dimetil benzen (acid ftalic) 
dioil (ftalil). 

3. Acidii (saă sărurile lor), calcinați cu oxidul sat hidratul de cal- ciă, perd CO, din grupul carboxil și dati hidrocarbure mai vute în carbon. de cât acidiul puțin a- 

îi 
CO.O | CO.0>Ca + Ca|(OH) = 2CH, + 2C0, Ca 

| 
ţ Metan 

cu, 
Etanoat (acetat) de calciă | 

  

CH, <69:9> Ca -- Ca OI, = CH, -F2CO,Ca. 
Dimetil benzen dioat 

Benzeu (Ftalat) de calciă 
4 

4. Sărurile de amonii ale acidilor, fiind calcinate, perd apa și se transformă în corpurile următâre : 
a) Pierdănd o moleculă de să dai azzde, d. e.: 

CH, | CH, 
| —H, O = CO.O.Az II, | CO.Az II, 

Etanoat (Acetat) de amoniă i Etanamida = Acet-amida (acetil amida) 

CO.O.Az H, | CO.Az II, | — 2H,0 = CO.O.Az H, CO.Az H, Etaudioat (Oxalat) de amoniă | Etandiamida=Oxamida (oxalil diamida). 
b). Perdând o a doua moleculă de apă putem obține z277;/y. 

CI, | CH, 
| — HO = | CO.Az H, CAz 
Etanamida Etaa nitril=Acetonitril (cianura de metil). 

CO.Az H, Î C Az | — 2H 0 = | CO.Az H, | C Az 
Etandianida Etand inisrileCianogenul (dikitrilal), 

4 

| 
ţ 
i 
ş 

i
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Acidii monobazici. ( 

Starea naturală. Aceşti acidi sant fârte răspândiţi în natură atât 
în plante cât și în animale. Ei se găsesc în stare liberă sau în com- 
binațiuni cu glicerina sait alți alcooli. Ast-fel metanoicul (acidul for- 
mic) există în furmici, urzici, sudâre, etc. Etanoicul (acidul acetic) dim- 
preună cu mulți dintre homologii s&i, precum și octodecenoicul (aci- 
dul oleic) și fenil metanoicul [benzoic), sai găsit în seul cu care e 
unsă lâna oilor (Zuzszze 1886). Materiile grase sunt eterii propantri- 
olului (glicerinei)cu mai toți acidii grași și în special cu hexadecanoi- 
cul (acidul palmitic), heptadecanoicul (margaric), octodecanoicul (stea- 
ricy şi octodecenoicul (oleic). Fenil metanoicul (acidul benzoic) există 
în smirnă și urinele ierbivorilor. Fenil propenoicul (acidul cinamic) se 
găsesce în scorțiș6ră (cnamomum aromatici]. 

Preparaţia. Afară de procedtele generale, descrise mai sus, mai 
avem uimătârele : 

1. Prin acţiunea hidratului de potasiă asupra alcoolilor monoacidi: 

CH, CH, 
+ KOH| = | + 2H, 

CIL, OU CO.OK 
Etanoi Etanoat de potasiă. 

2. Făcend să lucreze CO, pe compușilor organometalici ai po- “ 
tasiului : 

a) CH, K + CO, = Cui, — CO.OR (Wanklyn 1859). 
Metan azonepotasiti Btaloat de potasit, 

(Metilura de potasic). 

b) 2C; Hg Br + Na, + co, 2C, Hp—CO.O Na + 2Na Br 
Ă 

Benzen monobromat. Fenil metanoat K 
i (Benzoat) de sodii ekule 1866 

Acidii cotespundători hidrocarburelor ciclice se obţin trecend 
co, într'o hidrocarbură, în presența, clorurei de aluminiii : 

C, Hs + CO, =, H,CO.OH 
Benzen ; Fenil metanoie. 

Reacţiunea se petrece în modul următor! 

a) Cs He 4- Al, Cl, = Al 0,—C, Hi +HC 
b) AI, CI,—C, H, 4 CO, = C, B,—CO.O—A!, CI, 

c) C, H,—CO.O—AI, CI, + H Cl = Ce H,—CO.OH + Al Cl, 

Se mai cunosc încă următârele două mâtâde: 
4. Făcend să lucreze CO asupra alcoolăţilor de potasiă (Froelich): 

CH, 
CH, ij 

| CO.= CH, 
CH,.OK i 

CO.0K 
Btanol potasic. Propanoatul de potasiă. 

Prin acâstă metodă se obţin în tot-d'a-una acidi, cari ai cu un atom de car- 
bon mai mult de cât alcoolul întrebuințat. :



    
   
    

ai etanoatului de etil cu iodure alcaline: 

| 
= CI, + Na 1 

| 
CO.O (C, 1I,) 

Butanoatul (Butiratul) de etil. 

CUL, CH, 

3. Tratând derivații mono-saă) ] 

CII, Na ) 
a) | C, HI, 

CO0 (C, 11,) + G 
Sodiă etanoat de etil. 

CIL.Na, d 
b) | + 21], = CH + 2Nal COOC, Ii, | 

CO.0.C, H, 
Disoditi-etanoat de etil. Metil $. Propanoat (Isobutiratut) de etil. « 

Proprietăţile generale. Acidii monobazici prezintă aceleaşi relațiulă între temperaturile de fierbere Și topire, pe cari le-am observat la alcooli și hidrocaxpure. Și la ei se observă că acidii cu catenă arbo- rescentă ferb la temperaturi mai scădute de cât cei cu catenă liniară Și cel nesaturaţi ferb mai sus de cât câi saturați. Tabelul următor ne arată principalii acidi monobazici și ponstantele lor: 

| Densitatea Temperatura 

” topire fierberel ” Metanoic (Acidul formic) .,. H—CO.0UN. LL. 1,22 8%6 990 Etanoic (Acidul acetic) . . CHs—COOL. La 1,05 16007 1180 7 (Propanoic (Acidul propionic) CI CCOO0N 4... 0,99  — 1400 « |Butanoic (Acidul butiric) . . * CUs—(CIL)2 CO 0,96 — 1610 - “Pentanoic (Acidul valerianic) . CI—(CH,)3.COO ....... 0,96 200 1850 2 Mexanoic (Acidul caproic) . . . CH —(CILa.COON „= 0,95 — 20 2050 

[n (Acidul Palmitic) Cs lg 0... 020 — “Octodecanoic (>  stearic). Ca He 0... — 692  - 
3 3 [Metil 2 Propanoic (Acidul isobutiric) (CH=CII-COONL ..... 0,95  -- 1550 5 gi « 2Butanoic ( « isovalerianic) (CH), =CII—CIL—CO0H . . - 0,95  — 1740 = <| a 2 Pentanoic| « isocaproic) (CH), = CH—CI,— CH, —COOH 0,93 — 2000 

- |Propenoic (Acidul acrilic) . . . CIL=CH—CO0N . — 70 1400 3 3 |Buten 2 oic (Acidul crotonic) . CIH—CII=CH-CO0U |!!! — 720 ao E 2 
: 

: : : 

5 |octoaecenoi (Acidul oleic) + Ca Ha 0, CCD — 140 — 
Fenil Metanoic (1) (Acidul benzoic) CI,—COOH ...,,.... 1,29 120% 2500 „| «  Etanoic (Acidul a toluic) . . CH,—CH,—C00H. ..... — 76%5 2620 

=] e Propenoic (Acidul cinamic) . CH,—CH=CH—C0.0I an 1310 3000 ” [Naftil Metanoic (Acidul naftoic) . . CH,.CO.OH De — 1600 — N“ < « « . . « 2... ., — 1820 peste 3000 

a 
(1) Sat şi mai scurt 7yluenoie,
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Intre proprietăţile chimice ale acestor acidi mai însemnate avem 
următârele : 

1. Clorul, bromul și iodul se pot substitui în locul hidrogenului legat 
de carbon şi nici de cum în locul hidrogenului din grupul acid. 

Reacţiunea se face în modul următori 

CH, C Cl, 
| + 3Cl = --| 311 CI (Damas 1840). 
CO.OH CO.OII 
Etanoic Triclor etanoie 

(Acid acetic). (Acid triclor-acetic). 

Ast-fel se cunosc corpurile următâre: 

CH, Ci CH Cl C€ 

| 
CO.0I , COOL , CQ.OIL, COLON 

3 C Br 

  Etanoie Etanoic Etanoic Etanoie 
monoelorat diclorat trictorat tribromat 

2. Acidii prin deshidratare daii anbițride, precum: 

CII, CH 

| — Us O ==! cre co >0 2 CO.OII 
Etanoic oxid da etanoil == Anhidrida acetică 

:C, H,—CO 
2C, 11, — CO.0H — H,0 = O 6 ls 2 CH H,—CO > 

Fenil metanoie == Toluenoic , Oxid ca fenil metanoil — Anhidrida benzoică. 

„ Distilând sărurile de calcii ale acestor acidi, obținem cetone: 

î ) CH, : 
| L_j 
CO.0/ 2.Ca = CO |+ CO, Ca. 

Etanoat de Ca i 

CH, ! 
Propanon = Acetona. 

C, H, 

C, H,—C0.0 d 
5 ! Ca = CO CO, Ca. Ci H,—c0.0> + CO; 

Ca Hg 
Fenil metanoat sait Toluenoat Ditenil metanon 

(Benzoat) de calciti. = Beazofenona. 

4. Dacă distilăm sărurile de calcii ale acestor acidi, amestecate cu 
metanoat (formiat) de calci, obținem aldehide, precum: 4 

GH, H, ICH, 
| = -- 2CO, Ca. 
CO.O  2.Ca + (C0.0/2.Ca  2CH.O 

Etanoat de Ca Metanoat de Ca Etanal



OH CII.—S0,.OH 

OH CO.OII 
Etanoie sulfonie 

(acid acetosulfuric),    a O 
” Ce I—CO.0H + S0, | = C, H,.(S0, 1)—COoIL-+H.0 N 

N 

Toluenoic Sulfonie (acid benzosulfuric). 

6. Acidii monobazici nesat rați se combină direct cu hidrogenul saii cu halogenii, transformându-se în acidi saturați: 

    

   

CH, CH,Br| Cu, C,H, 
| | | | CH + Br, = CILBr CIP Br, == CIIBe 
CO.0N CO0I | cu CHBr 
Propenoie” Dihrom 2.5. Propanoi i i -> Acid acrilic. == Acid bibromopropionii COOII CO.OII 

Feuil 3 Propenoic Acid dibromo- 
Acid cinamic. fenilpropionie 

Metanoicul = Acidul formic 

H-—CO.OII. 
Îstoricul, EL a fost descoperit de S, Fischer la 1760 în furmicile TOȘiI. Gav-Lussac și Zerion (1856) ati arătat procedeul de a obține metanoicul (acidul formic) curat s prin descompunerea eterului etandioic al propantriolului (oxalic al glicerinei), 

„ Preparaţia. Berthelot a făcut Isinteza metanoicului înfierbântând întrun vas închis KOH cu CO: 

KOII + CO!= H-—CO.OK p* 
/ Metanoat (Formiat) de potasiă. (acd te 

In cantități mari se prepară întăldind părți egale de etandioic cu propantriol ; ast-fel se obțin până la 750, din cantitatea teoretică, In acest caz se formeză un eter! monoetandioic al propantriolului (Monooxalic al glicerinei), care se! discompune în propantriol Iglice- rina), metanoic (acid formic) şi CP    CH,.0—CO--CO.0u H.0H | 

CH.OH + HO = OH + ICO, + H-—CO.0H 
i . , Metanvic = 
CU,.OH Cc „OH: Acid formie 

Propantriol monoetandicie 1. ropantrio) = 
(Eterul monooxalie al glicer.ne!). Glicerina. 

Preparațiunea acesta se face în aparatul fig. 203: In retorta de sticlă
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C se pune amestecul de etandioic și propantriol. Metanoicul se adună 
în R, iar prin ţeva deschisă ese CO,. 

  

Fig. 203. Preparaţia metanoiculul (acidului formic). Ă 

Proprietăţi. Vetanoicul este corp lichid mobil, cu miros pătrun- 
dător şi cu densitatea 1.23. La 00 se solidifică dând cristale, cari 
se topesc la + 80,6. El fierbe la 99 şi e forte solubil în apă, etanol 
şi etan oxietan (eter). 

Acidul sulfuric "1 transforină în apă şi CO: H CO.0H =H,0+ CO. 
Vaporii lui trecuți printr'o ţevă încăldită la 160%, se transformă în 
CO, și II. 

Metanoatul (formiatul) de potasiti, încăldit la 250%, perde hidrogenul 
și se transformă în etandioat (oxalat) de potasiil. 

Etanoicul — Acidul acetic. 

CH,—CO.OII. 

Istoricul, El a fost găsit în oțet (ozn acidum) de B. Valentin, iar în secolul 
XVIII sa obținut pur și cristalizat, 

Preparaţia. Afară de sintezele generale descrise mai sus, s'a mai 
preparat etanoicul de Me/sens (1844) din etanoicul triclorat (acidul 

triclor-acstic); acestă preparaţie a fost cel d'intâii exemplu de sub- 
stituire a clorului prin hidrogen: 

C CI, CH, 
CR 3 = | A sH0L 
CO.OH CO.0H 

Etanoic triclorat Etanoie 
(Acid tricloracetic). 

In cantități mari se prepară etanoicul prin metâdele următore: 
1. Oxidând etanolul prin negrul de platină. Pentru acesta se pune 

negrul de platină pe nisce farfuridre, cari se aședă pe rafturi într'o 
cameră făcută din lemn și sticlă, plină cu vapori de etanol. Etano-
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lul se oxideză transformându-se în etanoic, după reacțiunsa ur- mătâre: 

  

CH, CII 3 
| +0, = | +10. CH,.OII - COOH 
Etano! Etanovie 

Pentru o caineră de 40 m.c. se întrebuințeză 17 kgr. negru de pla- lină, care oxideză pe fie-care di 150 litri etanol, 
2. Se mai prepară prin distilația uscată a lamnelor în vase închise; în acest cas se numesce acid pirulignos, 
Lemnele tăiate în bucăți (cu o lungime de 60 cm.), se introduc într'un cazan de metal A, care are o capacitate de mc. și este încăldit pe cuptorul £. Pro- ductele distilațiunei trec prin nisce țevi metalice în rEcitbrele B, unde se conden. seză și curg într'o cameră subterană în vasele C. Aceste producte sunt compuse din: 

  

Fig. 204. Prepararea acidului pirolignos, 

Gaze. 23—30 la too kgr. lemne Apă acidă 23—30 » v» » 
SM loop » » » 
Cărbune ............. 28300» » » 

a) Gazele zunt amestecuri de hidrocarburi ca şi gazul de iluminat. Ele sunt conduse în cuptorul /, unde sunt arse. ! . Si b) Apele acide sunt formate din apă, care conține etanoic, puţin metanoic și alți acidi grași, de aseminea metanol, etanoat de metil și fenoli. . c) Smâilele sunt aprâpe identice cu cele de la distilarea cărbunilor de pămînt. Apele se distilă pentru a se culege metanolul și în urmă sunt neutralizate cu apă de var. Se formeză etanoat de calci, care rămâne disolvat. Solu- *
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țiunea se ferbe, se evaporeză şi se calcindză etanoatul de calciii rămas. Acesta 
rezistă la calcinare pe când substanţele străine sunt distruse și carbonizate, E! 
este disolvat din noi în apă, și tratat cu H CI. Etanoicul (acidul acetic) format 

-se scâte prin distilare. 

3. Putem să preparăm etanoicul și prin distilarea oţetului, fie acesta natural 
(in vin) saă artificial (din etanol). 

Oţetul se obține prin fermentația acetică produsă de fermentul numit myce- 
derma aceti. Metoda cea mai practică pentru prepararea lui este următârea (Sehii- 
zenhuch 1823 ) 

  

Fig. 205. Micoderna aceti. Fig. 206. Prepararea oţetului din etanol (alcool). 

Intr'un butoiă (fig. 206) se mai pun afară de fundurile obicinuite încă alte dou€ 
funduri găurite, unul în B și altul d'asupra deschiderilor e. Intre aceste 2 fun- 
duri se pun strujituri de lemne, pe cari se află mycoderma. 

Prin țeva scurtă 7 se târnă etanol diluat cu 9o părţi apă care conţine şi pu- 
țină zemă de cartofi, sfeclă sai orz, Etanolul ajunge pe fundul B, de unde cade 
picătură cu picătură peste strujiturile de lemn, din cauză că găurile fundului B 
sunt astupate cu nisce sfori înodate. A/ycoderma transformă etanolul în etanoic 
(acid acetic), care se adună pe fundul inferior, de unde se scâte prin deschide- 
rea r. Aerul necesar vieței fermentului intră prin deschiderile o, se ridică încăl- 
dindu-se puţin, la partea” superidră și ese prin țâva lungă . 

100 kgr. etanol consumi 63 kgr. oxigen din aer și dai 129 kgr. 5 etanoic 
și 35 kgr. 5 apă. 

Proprietăți. Etanoicul e un lichid mobil, cu densitatea 1,05 la 20%. 
El fierbe la 118%; prin răcire dă cristale, cari se topesc la 17: 
Se combină cu o moleculă de apă pentru a da carberina etilică. 

CH, 
“On 
C-OH „ corp lichid cu densitatea 1,073 la 150. 

N OH 

Etanoicul dă numerâse săruri cu metalele numite Fzznoaz? (acetaţi), 
cari se întrebuințeză în comerț şi în industrie,
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| Fenil metanoic = Toluenoic (Acidul benzoic). 

C, Hs—CO.0H. 

El a fost găsit de B/azze de Vigtre în smirnă 
(siyraz benzoiuj. Pentru a-l prepara încăldim smirna 
pisată și amestecată cu nisip într'o capsulă de fer 
(fig. 207). 

D'asupra capsulei se pune o hârtie de filtru, gău- 
rită cu acul şi acoperită cu un con de hârtie grosă. 
Acidul benzoic se sublimeză în cristale la partea 
Superidră a conului. 

In industrie se prepară cantități mari de fenil 
metanoic tratând cu acid clorhidric acidul hipuric, Fig. 207. Prepararea : : : Fenil metanăeilui- extras din urina cailor. 

  

CH,.AzH-—CO-—c,H, CH—AzH, Cl -FHCL--IL, 0=C, N —C0.011-+-| CO.OH .. CO.OH 
Toluen amid etaniloie Fenil metanoie, — Acid hipurie ” 

Clorura de amin etaniloic- (benzoil glicocol). 
:= Clorhidrat de glicocot. 

Proprietăţi. Fenil metanoicul (acidul benzoic) cristalizeză în foiţe lu- citâre saii în ace cari se topesc la 1200 și distilă la 2500, El e fârte puţin solubil în apă și formeză săruri numite /eys/ metanoaţi sait 
othuenoaţi (benzoaţ?). 

Acidii bibazici. 

Acești acidi sunt destul de numeroși. Mulţi dintre ei există în na.. tură în diferite combinaţiuni. Mai însemnați între ei sunt următorii: 

Etandioicul — Acidul oxalic. 

Istoricul, El a fost descoperit de Suzary (la 1773). A fost studiat de Scheele: (1784), iar sinteza lui din elemente s'a făcut de DrzcAse/ (1868). 

Starea naturală. EL se găsesce în măcriș (oxa/zs acetosa) Şi în. 
iască (foletus ignarius). Sunt lichene în terenuri calcarâse, cari aă ju- 
metate din greutatea lor Etandioat (oxalat) de calci. EI se mai gă- 
sesce ca etandioat de fer (/umbo/diita] şi în corpul omului și al anima- 
lelor sub formă de etandioat de calciă. Câte odată, în stări nenormale,. urina conține atât de mult etandioat de calciă, în cât acesta se. 
depune în bășică, dând nascere la ca/ru/i sa pietre. 

No , şi 

- PI
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Preparaţia. Sinteza din elemente a etandioicului (acidului oxalic) 
sa făcut trecând CO, asupra potasiului: 

CO.OK 

2C0 + K = | 
CO.OK 

Etandioat dipotasic 
= Oxalat de putasiă. 

In cantități mari s'a preparat multă vreme prin oxidarea zacharu- * 

lui cu acid azotic. Acum însă se prepară încăldind răd&tura de lemn 
cu KOH la 2000 pe table de tuciii. Se obține ast-fel 4%, etandioic 
și 0,5%], metanoic (acid formic). 

Proprietăți. Etandioicul cristaliseză cu 2H,O, ceea-ce pare a con 
firma faptul că în starea acâsta el este o dicarberină C, O, H, + 
2H, O = C,(0H),. 

  

/OH 
C—OH | _ , A 

NOH Cristalele lui sunt prisme monoclinice, cari, încăl- 

„Op dite repede pierd apa de cristalizare și se topesce 
C-OH la 2120. 

NOH 

Incăldit la 1500 se descompune în metanoic și CO,. 
Alcaliile '] transformă în carbonat punend hidrogenul în libertate: 

C, O, K, + 2KOH = 2C0, K+ Hi. 

Etanoicul nu pâte da anhidridă prin deshidratare (cu SO, II,), 
pentru că se discompune cu ușurință în modul următor: 

C, O, HI, = CO FPCOL+H,O 
El pote da dou& feluri de săruri și eteri: 

CO.OK CO OK CO.O.C,H, 
| | | 
CO.OH CO.OKR CO.O0.CGH,; 

Etandioat monopotasie Etaudiost dipotasie Etandioat dietilie 
= Oxalat acid de potasii. =— Oxalat neutru ae potaşiă. =—Oxalat nautru da etil. 

Butandioic = Acidul! succinic 

CO.OH — CH; — CH, — CO.OH. 

El a fost descoperit la 1550 de Agricola care la numit «sa suc- 
cinae volatilae.» Se găsăesca forte răspândit în natură, în : chihlibar, 
reşina bradilor, etc. Absintul, lăptucile, sângele și urina 6menilor con- 
ţin mici cantități de acest acid. 

El se prepară în cantități mari prin destilația chihlibarului pulverizat 
întro retortă (fig. 203). In vasul răcit se culege un corp uleios, care
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conţine cristale de butandioic. Acestea se disolvă cu KOII, formân- du-se butandioatul de potasiit. Din acesta se precipită acidul cu [H Cl. Butandioicul cristalizeză în prisme monocline, cu gust neplăcut. El se topesce la 180%, distilă la 2 35% şi se disolvă puțin în eter. Anhidrida lui tratată cu Ph CI, dă doui derivați clorici : 
> 

CH,—CO.CI | O + Ph Cl; = PhO + | 
CI1,—CO CII—CO.CI 

Oxid de butandivil Clorură de butandioil = Anhidrida succinică, 
(succinil). 

CH,—CO 
In acelaș timp se obţine și isomerul | > 0. 

CI—C Cl 
Oxid de butandioil 1, 4, 

diclorat 4, 

| C Dimeta benzen dioic = Acidul ftalic. 

| | CO.OII 
G Ile Cool 

Acest acid există în trei stări isomere: orto, meta şi para. Cel maj însemnat dintre aceștia este oz7odimeril benzen dioic = acidul ortofta- die (1.2), descoperit de Lazreut (1836). 
EI se obține prin oxidațiunea naftalenului sai a antracenului: 

2C, H, < | —F90s=2040l, CEB:00 IF 2H, O-F4C0:. 
Cll=CH ” * 

2 mol. naftalen. Ortodimetil benzen dioie 
= Acid ortoftalie, 

Ortodimetil benzen dioicul cristaliseză în prisme scurte, solubile în apă caldă, etanol și etan oxi etan. EI se topesce mai sus de 2000, 
dar începe să se discompună chiar de la 140%. Anhidrida lui, tra- tată cu Ph Cl, dă doi derivați colorați isomeri: 

CI 
CH, <COEI și CU, < Gu, >0. 

Clorura de dimetil Oxid de dimetil benzen dioil 1. 2, 
benzen dioil (ftalil). diclorat 2.1 (Anhidrida cloroftalică). 

Cu acesta din urmă PBaeyer obţinu (1871) producte de substitu- ţiune în locul celor 2 atome de clor numite Ftaleine, precum: 

C, H, C, H,.OIl 

C—c,H, "0—G, on 
CH, >0 " CH, __>0 CO CO 
Dietilftaleina = Ozid de Fenolftaleina (Fluoresceina fenolului dimetil banzen dioil 1, 2, dietilie 4. =— Oxid de dimetil bemzen dioil 1, 2, difenolat 2. 1, 

g2
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Aceste substanțe daii nascere la materii colorante de o însemnă- 
tate destul de mare. 

Acidi alcoolii acidi fenoli. ) 

Funcțiunea alcoolică și fenolică pote exista odată saii de mai multe 
ori în molecula unui acid mono saă polibazic. Se nasc ast-fel cor- 
puri cu funcțiuni mixte, cari pot să reacționeze în același timp ca 
acidi prin grupurile carboxilice și ca alcooli prin grupurile alcoolice 
(primare, secundare sat terțiare) sati ca fenoli prin oxidrilii fenolici. 
Următorele corpuri ne pot servi ca exemple: 

CH, OH Q.0H 
N ne _Cee +< Coon în 

CO, OH CH, Metil venzenătote- = Acid salicilic 
Ftanoloic=Acid glicolic (alcool ! (acid şi fenol)... 

primar și acid). CH.OH 

CH | „OH 
3 —OH CO.OH CH, OH 

CH.OH Butanoldioicza Acid malic (acid CO OH 
| bibazic şi alcool secundar). N . 

Meti! benzentrioloie.—Acid galic 
, CO.OH CH.OH , (acid monobazic şi fenol). 

Propanol 2. oio= Acid lactic | 
(acid și alcool secundar). . CH. OH 

| 
CH, CH, | 
S/ CH. OH 

| 
——C.OH E CO. OH 

CO.OH Butantrioloic= Acid eritrie 
În (acid monobazic, alcool 

Metil 2 Propanal 2. oic.=Acid primar şi secundar). 
oxi-isobutiric (acid şi alcool terțiar). 

Proprietăţi generale. Aceste corpuri pot sâ dea eteri cu alcoolii 
prin funcțiunea acidă sait eteri cu acidii prin funcțiunea alcoolică, d. e. : 

- CH, - CH, 
| | 
CH.OH -+- CH, 0 = CH.OH-L-H.O 

| 
CO.0H CO.0.C.H, 

Propanol 2 cie Etanol | | Propanol 2 oat de etil 
= Acid lactic. A = Laetat de etil. 

CH, CR 

CH.OH -+ CH,.C0O.0H = GH.0.C0—C, Hs-+- 0 
| ii 
CO.0H COOH 

Propanol oic Metil benzenoie Toluenoil oxi 2 propanoic-- 
=— Acid lactic. == Acid benzoic, = Acid benzo-lactic,
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N 
A . 

A 
. . v 

Prin faptul că fie-care grup alcoolic primar sai secundar pote da nascere la grupuri aldehidice, carboxilice sai cetonice, aceste corpuri pot da prin oxidaţie compuși micști și acidi cu o bazicitate superidră. 
CILOII CIL.0O: CH.O CO.0I 2 | + 0,=a2 | + 210 | 2] + O0,=2| CO.0u Coon: | coon! *" oo Etanol oio Etanal oio | Etanal oie Etandioie 

= - Acid glicolio. = Acid glioxilie | 
= Acid oxalio (acid şi aldehida), NN 
(acid bibazie). In aceleaşi condiții propanoloicul (acidul lactic) dă propanonoicul (aci- dul piruvic): CII.—CO—CO.OHA care este cetonă și acid în acelaș timp. 

A Principalele corpuri, cari aparțin acestei serii sunt următârele : 4 

Propanol 2 0ic = Acidul lactic, 

Există următorii doui acidi lactici isomeri : 
CII.OH CII, 

| 
! 

CI, CH.OH 
] | CO.0H CO.O0N 

Propanol 1 dia = Acidul Propanaol 2 oic = Acidul lactic normal. lactic de fermentație, 
Cel dintâiu nu s'a găsit până acum în natură şi a fost obținut numai prin sinteză în modul următor : 

CI, 1 CIL,OII 
| | CH, A Ag OI = CI,  —FaAgi 

| | 
CO.0OII CO.OII 

Propanoic iodat 3. Propanol 1 vic 
= Acid lactic normal, 

Prin oxidațiune acest acid nu dă propanonoicul (acidul piruvic) ca isomerul lui, ci se transformă în propandioic (acid malonic), care e homologul superior al etandioicului : CO.OH —CH,—CO,0Il. Propanol 2 oic = Acidul lactic de fermentafie Sa găsit de S/eele în laptele acru. El e fârte răspândit în natură. Se găsesce în muschi, sânge, urină, lacrimi, salivă, fiere, sucul gastric, etc. In sucul gastric se găsesce mai cu scmă în tinerețe. Tâte varietățile de lapte acru, borșul, zema de varză și de castraveți, braga, conțin de asemenea propanol 2 oic. 
, Preparația. Principalele metode prin cari s'a facut sinteza propa- nol 2 oicului sunt următrele:
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1. Tratând etanalul cu metan nitrilul și în urmă cu KOH: 

CII,. 
CII;. | 

a) | + C AzIl = CH.OII 
CIL.O 

C Az 
Etanal. Metan nitri!. Propanol 2 nitril, 

CI, 

b) 
| 
C Az 

Propanol 2 nitril. 

2. 'TrăWnd alanina (amino 2 propanoic) cu acid azotos (Sfrecher 

1851): 

   CI, 

(Gauthier şi Simpson 1867). 

CH, 
| | 
CH.OH + KO LII, O = CILOH + Azli, 

| 
CO.OK 

Propanoloat (Lactat) de potasiă. 

CH, 
] 

CR Az II; + Az 0.011 = CH.OH 
| 
CO.O 

Amino propano: 
= Alanina. 

  

   

CO.0H 
Propanol 2 oic 
= Acid lactic. 

Proprietăti. Acest acid e corp lichid sirupos, cu densitatea 1,22, 

forte solubil în apă și în etanol. Prin distilație se discompune în Jac- 

tidă, oxid de carbon și apă. şi 

Prin deshidratare dă compușii următori, cari pot fi considerați ca 

producte de eterificare ale funcțiuhei acide de la o moleculă, cu func- 

țiunea alcoolică de la o a doua m eculă de propanoloic. 

  

  
  

  

co. on[ Elo.co 
| | 

a) CHIOH|--Ho.Co = + H, 0 
Anii | 
CH, CH, CH CH-OH 

   
Propanoloatide propanoloic 

= Vactatul de lactil, 
2 mol. Propanol 2 oic. 

Cosoi HO.CO ț0—0 CH 
| | 

b) Cnon + BO.CH = CH—0-A-CO + 2H, O , 

CH, CH, 
2 mol, Propanol 2 oic. 

CH, 
Lactida = Okid de propanil 2 oil,
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Propanoloicul dă cu bazele săruri numite propanoloați (Zactaț:), ca: 
CH, CIL, CH, 

| | CH.OI CIL.O0I1 CH.OI 
| | | 00.0K C0.0—Ca—0—C0 

Propanoloat (Lactat) Propanoloat (Lactat) e potasit, de calciă. 

Butanol dioic — Acidul malic. 

El a fost descoperit de Sere la 1785. Se găsesce alăturea cu acidul oxalic, citric, tartric şi tanic în numerâse plante și fructe pre- cum În: mere, cireși, fragi, bâbe de soc, lăptuci, tutun, bâbe de sorb (sorbus aucuparia), etc. 
Preparaţia. Prima sinteză a acidului malic a fost făcută de Kefule la 1860, tratând butan dioicul bromat cu hidratul de argint : 

CO.OII CO.0II 
| | CII, CH, 

i + Aş0ll = | + Ag Br CIL.Br CIL.OII 
| | 
CO.0II | CO.0N 

Butan dioie bromat i Butanol dioie = Acid bromosucoinic. i = Acid malic, 

| Se mai pâte obține, tratând asparagina (extrasă din sparanghel) | cu acid azotos. 

CO.0uN _CO.OuN 
N] CH.Az H, 3 CILOH 

+ 2Az0.0H =i | + 2Az + 211, 0 
| ) CO.AzH, CO.OH 

Asparagina == Butanamin 3 Rut nol dioie amid 4, nic. == Acid malic, 

Proprietăti. Butanoldioicul (acidul malic) e un corp cristalizat și fOrte deliquescent. 
EI se topesce la 130? şi se disolvă uşor în apă și etanol, EI pâte fi dextrogir sai levogir, după natura substanțelor din care se prepară.



Prin deshidratare perde apă, dând 
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+
 

Vuteudioicul (acidul malec): 

i
a
i
 

CO.0II | co.ou 
| | CHOII | cu 
| —U0=] 
CU, | Cu 

| | CO.01I | coon 
Butanol dioic, Butea dioic = Acid maleic. 

j 

Tratat cu Il I dă butan dioic (acid succinic): 

CO.OR GO.0H! 
| | 
CH CHI, 

| +=HIl= | LH O+I 
CH.OUH CH, 

| | i 
CO.OII CO.0II 

„Butanol dioie. Butan dioiei 

Cu bromul dă butanol dioic monabromat (acid malic monobro- 
mat), cu care se prepară butandiol dioicul (acidul tartric): 

CO.OH CO. OH 
| 
CII.Br Cu. OH 

2 | -+- Ca (OH), =2 |. + Ca Br, (Xehule). 
CH.OH QH.ON ” 

| : 
CO.0H Q0.0H 

Butanol dioie bromat. Butandiol dipic = Ac, tartric, 
i 
$ 

Butanol dioatul dietilic, (malatul neutru de etil) tratat cu o clo- 
rură acidă produce un corp, în care e eterificată și funcțiunea al- 
coolică, 

CO.0.C, He 
| 
CH, 

| 
CH.OH 

| 
CO.0.C, H, 
Butanol dioatul 

dietille = Malatul 
neutru de etil, 

doc, H, 
; 

CUI, CH, 
| H Cl 
COC — cn. O.CO.CH, 

to. O.C, H 
Clorura de Bhtanol dioat 2 etil 
etanoil, stanoic = Malatu: 

:  aceto-dietilie. 
ş
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Butandiol dioic = Acidul tartric. 

Acidul tartric este un acid bibazic și de dou& ori alcool secun- dar în acelaş timp. EI corespunde butanului și butan tetrolului 1. 2. 3. q. (eritritei) 

CI, CH,.OH CO.0H 

CII, CU „OI | Cuor 

d, dai „OI Con 

ca, CHa.0r Co.ou Buton, Butan totrol 1-4 == Eritrita. Dutandiol dioie = Acid tartric, Totuși el pâte fi legat de grupul metanului, la care s'aă substituit trej grupuri diferite în locul a trei atomi de HM: 

0=C2011] | OI 

  

HI —C—[uo0 

| 
U—C—01i 

| 
0 = C—0II1       

1 

metanului și se pâte prevedea că acidul tartric va putea să fie dextrogir, levogir sau inactiv, după cum grupurile acestea vor ocupa 6re-cari poziții diferite în moleculă. 
De fapt se cunosc Patru corpuri, cari corespund la formula de mai sus a aci- dului tartric: 

Acidul tartric dextrogir descoperit de Szhce/e la 1769. > > levogir > > Pasteur » 1853, » > inactiv > > Pasteur » 1853. La acestea se mai adaogă acidul paratartric sat ratemie, inac- tiv prin compensație, resultând din amestecul unei molecule dex- trogire cu una levogiră, descoperit de Xzrstner în 1822, 

Acidul tartric ordinar (deztrogir) există destul de rEspândit în natură în: struguri, seva viței, gorun, ana- nas, păpădie, garanță, cartofi, napi, etc. Fig. 208. Cristale — Preparafia. EL se extrage din tartru (drojdia de vin) 

  

de tartru. care este tartrat acid de potasiă, în modul următor: 
CO.OH CO.OLK CO.O 

i | | CH.ON CH.OH  CH.OH | + Ca (OH) =] | Ca 4+-2H,0. 2 CH.OH "GHOH  GHOH : 
| | CO.OK CO.OR CO0.0O Butandiol gioat monopotasic  Butanăiol dioat dipotazie Butandioi dioat calcie 

= Tantrat acid de potasiă.  — Tartrat neutra de potasiă. = Tartrat nsutru de calci.
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Tartratul neutru de potasiă e transformat în tartrat de calcit in- 

solubil prin Ca CI;: 

C, H, O, Kb Ca Cl, = CH, 0, Ca + 2K Cl. 

Tartratul de calciă, tratat cu SO, H, ne dă SO, Ca și acid tartric: 

El se mai obține în timpul oxidațiunei glicerinei, manitei şi lactozei 

şi cu deosebire a glucozei şi levulozei, amestecat cu puţin acid pa- 

ratartric. 
Proprietăți fizice. Acidul tartric cristaliseză în prisme mari, cu o 

față hemiedrică la drepta (fig. 209), solubile în etanol şi apă. El se 

topesce la 1350 şi deviază la drepta planul de polarisaţie. 

Acidul tartie levoşir se pte obține 
în modul următor: 

x. Cristalizând paratartratul dublu 
de sodiă și amonii se obține un ames- 
tec de cristale, dintre cari unele he- 
miedre la drepta, altele la stânga, cari 
pot fi separate unele de altele. 

Cristalele cu fața hemiedrică la 
stinga daă acid tartric levogir, prin 
procedeul descris la prepararea aci- 
dului dextrogir din tartrat acid de 
potasiă. 

Fig. 209. Acid tartric levogir, --Acid tartric 2. Acidul paratartric disolvat în apă 

dextrogir. este lăsat să fermenteze (prin vibrionii 

fermentațiunei. butirice și penicillium glaucum). Acidul dextrogir se distruge și 

ne rămâne acidul levogir curat. El se discompune la 2006, cristaliseză în prisme 

monoclinice cu o faţă hemiedrică la stânga și deviază planul de polarizaţie la 

stînga. S 
3. Acidul paratartric există în Gre-cari drojdii de vin și se produce în timpul 

fabricaţiunei acidului dextrogir, când temperatura trece peste „1100, 

In sintezele următâre se obține în tot-d'a-una un amestec de acid paratartric 

și acid tartric inactiv. 

  

1. Prima sinteză a acidului tartric sa făcut tratând butan dioicul 

dibromat 2. 3, (derivatul bromat al acidului succinic) cu Ag.OH. 

CO.OH CO.OH 

| 
CH.Br CH.OH 

| A 2Ag OH = | -- 2Ag Br (Perkin și Duppa 1860). 

CH.Br CH.OH 
| | 
CO.0H . CO.OH 
Butan dioic Butandiol 2. 3. dicie 

dibromat 2. 3. = -Acid tartric, 

2. Lăsând mai mult timp împreună un amestec de etandial (glioxal) 

metan nitril şi acid clorhidric (Szreker 1868):
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CO.OH 

| CH.O CH.OH 
| —- 2C Az H + 2H CI-+- 4H,0= | + 2AzH, Cl. CH.O CH.OH ' 

Etandial, Metan nitril, | 

9 CO.OH 
Reacţiunea se petrece în modul următor: 

Căz CA | GO.0NI 

CIO GAZ CILOLH CH.OIU LC IL CIL.OU U 2CAz Il = ; 4 =. 2Az II, Cl duo! Curouri car.orif 2 CI + 4, Crronit 24% e 
| CAz Caz CO.OI1 

EI se mai prepară punând împreună părți egale de acid dextrogir și levogir (Pasteur). Combinația se face cu desvoltare de căldură. De asemenea dacă se încăldesce tartratul de etilisaă de cinconină, saă chiar acidul tartric dextrogir. la 1750 se produce acid paratartric şi puţin acid inactiv, 
4 

Proprietăți. EL cristajiseză cu o moleculă de apă sub formă de 
prisme monoclinice, întte cari unele aă față hemiedrică la stinga, al- tele la drepta. La roo% perde apa de cristalizare. 

Acidul tartric inactiv, se obţine prin oxidația butan tetrolului 1—4 
(eritritei) și sorbitei cu acidul azotic, sait prin oxidaţia butendioicului 
(ac. maleic) cu permanganat de potasiti. Pasteur a dovedit că în tot-d'a-una 
când se încăldesce un tartrat levogir sail. detrogir la 170 se obţine 
acid paratartric și acid inactiv. hungfleisch, Va preparat singur făcând 
să lucreze oxidul de argint asupra butandioicului dibromat 2. 3. (aci- 
dului bibromosuccinic) obținut cu acid succinic de sinteză. 

Proprietăți. EL cristaliseză în prisme lungi cu o moleculă de apă, 
s2 topesce la 140%, se asemănă cu acidul paratartric, de care se deo- 
sebesce prin faptul că nu se destace în acid dextrogir şi levogir. 

Incăldit însă la 1750 Zung/eisch a dovedit că se transformă în acid 
"paratartric. 

Proprietățile chimice ale acidilor Tartrici. Tâte cele patru varietăți 
descrise mai sus, prezintă aceleași reacţiuni. 

I. Prin acţiunea căldurel se obține acidul ditartric sai anhidrita 
tartrică. 

CO—0—CO CO, 
| i | „O 
CH.OH CH.OH - CH 

| i 
CH.OH CH.OH CH.OH 

| | | 
CO.OH CO.O0H CO.OH 
Oxid de butandioloic oil Arbidrida tartrieă, 

= Acid ditartrie. = Butanol 2 4 alid 3 oie
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2. Căldura la 2200 "1 
tanoic, etc. 

3. Cu Ph Cl, se obține compusul: 

iscompune, dând etanoic, propanonoic, me- p ) ) 

CO.OH CO.CI 

| | 
CH.OH CH. Cl ș 

Loga "FA 0 > | „*F 4Hl CI + 4Ph O. i, 

| pl 
CO.OH ;  coa 

Butandiol 2. 3. dioic. Cufrura de butandioil diclorat 2. 3. 

4. Acidul tartric âă următârele feluri de eteri: 

| C0.0.C 5 CO.OH co.0c, H 

CH.OH ; CH.O.AzO,  CH.O.CO—CH, 

| (HO / (RO A0, CH.0.CO—CH4 

looci H, Lo.on lo.oc, H, 
Butandiol dioat dietilie Butandiol dioie dinitric 

=— Tartrat neutru de etil. — Eteru! diazotio al 
i acidului tartric. 

Budandiol dioie dietanoie 
== Eterul diacetic al 
tartratulul de etil, 

Intre sărurile minerale mai însemnate sunt următorele: 

co ok; CO.0.sb O CO.O0K 

CH, OH leon CH.O S 

Cao CELOR CHLO — Sb 

co. O Na Cuor Na doo LC 
Butandiol dioat de potasiă și Butandiol dioat de po- Butandiol dioat de po- 

sodiă=— tasiă şi stibil— tasiă și stibii= 
Tartrat de potasiă şi |! i 

stibiă. 
Tartrat dublu de potasiă şi Tartrat de potasiă şi de 
N luă Seignette). stibil (emetioţ 

PE ii 

A fost preparat de Sr/eele la 1734 din sucul de lămâe. El există 

Acidul citric. 

în numerdse fructe acide: portocale, chitre, mandarine, etc. 
Din sucurile acestor fructe se extrage acidul citric transformându'l 

în citrat de calci, şi discompunându'l pe acesta cu SO,H,. 

Sinteza acestui acid a fost făcută de Grimaux și Adam la 1880. Ei ai oxidat 
propanol 2 diclorat 1.3 (diclorhidrina simetrică) şi cetona obţinută ai tratat-o 
cu metan; nitri]: 

ţ 
ș 

Fă 
[i 

i 
4 

: 
i
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CII, CI CI. Cl 

a) 2 CHLOII + O =2C0 +20 
CI, Cl CH, CI Propanol 2 diclorat 1.3. Propanon diclorat 1. 3, 

CH. CI CI, Cl 
| __Î OI b) CO + cazu C <Q 
! 
CH,.Cl HCl 

Metil 2 Propanol 2 
nitril 2., diclorat 1.3 

Acest corp tratat cu un acid, dă acidul următor: 
CH,.CI CH,.CI 
OH | _ou CAZ + H CI + 211,0 + C<Eooil + Az H, CI 

! 

CH,.CL Cuor Da metil 2 Propariol 2 diclorat 1.3 oie 2. „Acesta, tratat cu cianura de potasiii, ne dă următorul compus dinitrilic (di- cianhidrina), care prin acidul clorhidric se transformă în acid citric. 
CAz CO.0H 
CH, da, 

Co + 2H + 45,0 = e o + 2Az ICI. 
CH, cu, 

| 

Metil 3 CAZ, 5 dinitril 1.5 oie 3,. LR, Metil 3 pentanol 3 trioie 1.6.3 Proprietăţi. Acidul citric cristaliseză în prisme romboidale mari cu o moleculă de apă și se topesce la 100%, La 150% pierde apa de cristalisare și în urmă se topesce la 1530. El se disolvă în 4 părți apă şi e puţin solubil în etanol. 
Acidul citric este tribazic şi monoalcoolic. El formeză numerâse săruri şi eteri numiţi cz/zaz, precipită sărurile de bariă și nu le pre- cipită pe cele de calciă; din causa acesta se întrebuințeză în chimia analitică, 
Se cunosc eteri de forma următore : 

CO.0O.C, H, CO.O.C, H, în iz 
RO—C —CO.0.C,H, CH,— CO—0—4C00 A, 

CH, ca, 
CO.O.C,H, CO.0cH, Citratul nentra de etil—Metil 3 Pentanol 3 Citratul acetic de etil—Metil 3 Pentanol 3 trioat de etil 1.5.3. 

trioat da etil, etanoie,
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Metil fenoloic 1.2 == Acidul orto-oxitoluenoic = Acidul salicilic. 

Ditre cei trei acidi Metil fenoloici (oxibenzoici) cunoscuți, cel mai 

important e acidul orto-oxitoluenoic numit şi sa/zci/zc. El a fost ob- 

ținutede Pizza la 1838 tratând cu KOH metil fenolalul (aldehida 

salicilică) : 

OH OH 
CH, < CH.O + KOH = GH, < CO.OK + Ha 

Metil fenolal — Aldehida salicilică, Metil fenoloat de potasiti == Salicilat de potasiii 

Acest acid e destul de r&spândit în natură; ast-fel se găsesce în 

stare liberă în spiraza ulmaria și sub formă de salicilat de metil în 

oleul de Pznzergreeu (scos din gaul/heria procumbens). 

Sinteza acidului salicilic a fost făcută de Ao/be în modul următor: 

ON 
C, H,.ONa + CO, — Ce H, < CO.ONa 

Fenat de natriii Metil fenoloat de sodiă. 

Proprielăți. EL cristaliseză în prisme dreptunghiulare, se topesce la 

1550 și se sublimă în ace frumose, când 1 încăldim cu încetul. 

În apă se disolvă puţin. Prin încăldire pierde succesiv dou& mo- 

lecule de apă, dând corpurile următâre : 

OH CH, < 09 
0 GH, < Qo 2 9% > Cal, 

CH, < Coon 
Anbhidrida salicilică. Acidul disalieilic. 

Cu Ph Cl, dă clorura de metil fenoloic (benzoil) ortoclorată = 

clorura de salicil. 

CH, <OHo +20 = GH, < Ep cy-F PROC, + 2H Ci 
Clorura de metil fenoloiclorat 

= Clorura de salicil. 

Acest corp dă cu apa fenil metanoicul (acidul benzoic) ortoclorat. 

Cu clorura de etanoil, oxidrilul fenolic se eterifică : 

c e _ ct „0—0-Ct 
H = CH, < H CI 

“+ Ncoon ! coc * * NCO.0H 
Metil fenoloic etanoat 

= Acidul acetilsalicilic. 

Se cunosc numeroşi eteri ai acidului salicilic, d. e.
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C, H, < OH CH a OH CO.O.CH, CO.O.C,H, 
Metil fenoloat de metil Metil fenoloat de fenil (Saticilatul de metil) == Esenţa (Salicilatul de fenil) == Salol, 

de Wintergre.n. 

Sărurile sale, cu deosebire salicilatul de sodiă și salolul, sunt fârte 
întrebuințate în medicină. 

Metil fentrioloic = Acidul galic. 

El a fost descoperit de Sc/ecle (la 1785). Este f6rte răspândit în 
natură în numerâse plante, d. e: în cojile de măr, capsulele de guercus 
aceylops şi fructele de caesalpinia coriaria, etc. 

In industrie se prepară lăsând să fermenteze în timp de o lună 
acidul tanic într'o soluţiune alcalină. Acesta se transformă prin hidra- 
tare în metil fentrioloic. 

Sinteza lui a fost făcută de Lawfeman (1866), plecând de la metil 
fenoloic diiodat (acidul diiodosalicilic), care se obține din acidul sali- 
cilic şi iod: 

ZI „OH 
GH, Lu -F2KOHN=CH, QE or 

N CO.OH NCO.OH o”. 
Metil fenoloic diiodat Metil fentrioloie 
m Acid diiodosalicilic, = Acid galic. 

EI cristalisâză cu o moleculă de apă în ace mătăs6se, se topesce 
la 220% discompunându-se. Este puţin solubil în apă, mai solubil în 
etanol şi etan oxietan. Căldura ?] discompune în CO, și pirogalol: 

  

OH 1 
L OH 2 „OH 1 

CH2__O 3 = CH, — OH 2 + CO, 

NOH.OH ş OH 3 
Metil fentrioloie, Fentriol 1. 2. 4. = Pirogalol. 

Incăldit cu PhO CI, la 130 se eterifică dând acidul digalic. 

OH / OH / 

SI NCO N Co [OR] __ 9 Ho 
/O[E__] > O 
— OH Z 

C He — CH CH _0H 
N CO.OH NCO.OH 

2 mol. acid galic. Acid Gigalic,
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Acidul digalic, după lucrările lui Sc/z/, este identic cu acidul tanic. 
Se cunosc următârele feluri de eteri ai acidului galic, după cum 1 
tratăm cu un alcool sait cu clorura de etanoil (acetil). 

    
„OH / 0—CO—CH, 

— 0—CO-—CH 
CH. OH C Ha __0_—€O-€H, 

N CO.OC, Hy N CO.OH 
Metil fentrioloatul de etil Metil fentrioloic trietanoio 

= Galatul de etil, = Acidul triaceti! galic. 

Acidul tanic — Acidul digalic. 

El a fost descoperit de Zâzwzs în secolul trecut, în câja de stejar, 
"unde se găsesce până la 130%/,. Gogoșile de ristic și în special cele 

de Alep (gallae turcrcae) conțin până la 62%). 

Acidul tanic se extrage punând pulberea de gogoși de Alep într'un 
aparat de extracție cu eter amestecat cu apă. Apa disolvă taninul iar 
eterul disolvă materiele grase și substanțele colorante, cu care plu- 
tesce la suprafața apei. 

Acidul tanic e o substanță solidă, incoloră și transparentă, care se 
discompune prin căldură. 

Incăldit cu oxidul de etanoil (anhidrida acetică) dă eterul penta- 
etanoic prin eterificarea celor 5 oxidrili fenolici: C., Hs.(Ca H, Oj.Os. 

Cu sărurile de fer dă un precipitat negru, coaguleză substanţele 
albumindse și este forte astringent. 

Întrebuințarea. El se întrebuințeză în industrie pentru tăbăcirea pieilor și pentru 
facerea, negrelei (cernelei) de calitate bună. Pentru acesta se trateză 1 kgr. de 
pulbere de nucă galică pe rînd cu 14 litri apă. După filtrare se adaogă solu- 
țiunci 500 gr. sulfat feros (calaican verde). 

Se mai pune puţină gomă arabică și zachar pentru a se da lustru cernelei. 

Eterii 

Se numesc eteri, compuși cu constituţiune fârte deosebită, cari ai 
fost grupați mai de mult împreună numai prin faptul că în genere 
aveai un miros plăcut «eferic» care se apropie de al eterului ordinar. 
Ast-fel am vădut la pagina 277 că corpurile, cari resultă din hidro- 
carbure prin substituirea unui atom de hidrogen prin clor, brom sai 
iod, se numesc eteri haloidi, d. e. CH, CI, C, H, CI, etc. 

Acelaș radical hidrocarbonat .monovalent, (metil, etil, fenil, etc.), 
pote să fie substituit în locul hidrogenului dintr'un acid oxigenat or- 
ganic sait neorganic, dând nascere eterilor compuși (vedi pag. 248). 

Produsele de deshidratare ale alcoolilor şi fenolilor monoacidi (Etan



oxietan (oxidul de etil), Benzen oxibenzen (oxidul de fenil), etc., vedi pag. 283)] pârtă numele, de asemenea, de eteri propriă diși. Eterii pot fi grupaţi în modul următor: 

  

    

Eterr 

eteri saliny. 

eteri oxigI (eterr ordinari) 
oxigenaţi = compuşi 

Propriă giși micști haloiqI-simpli cu acid neorganie cu acid organic (CH,),.0, CH, CII.CI Az O,.CII CIH,—CO,. CH, GO |cui, >0 | Gita s0, (6,, C, Coon: Cati -o gl 50 GIGI Gl, (Az 0), 

cozaparabili cu: comparabil cu coimparabilt cu: “comparabilr cu | comparabil cu: i K, O, K Na O K CI AzO,.K | CH,.CO, K Na, O, etc. Na Cl SO, Pb "(O,HL,.CO,), Ca 

Eterii salini și modul lor de preparație, precum și câți-va dintre eterii nitrici mai principali, ai fost studiați de odată cu alcoolii și acidii. Principalul dintre eterii Oxidi este eterul etilic. 

Etan oxietan=— Oxidul de etil (Eterul ordinar) 

Acest corp se numesce impropriă și eter sulfuric sa ezer, 
/storicul. El a fost preparat la 1540 de Vajerius Cordus (oleum vinz dulce) prin acţiunea acidului sulfuric asupra etanolului. Zyobenus la 1730 Va numit eter sulfu- ric iar Valerius Rose a dovedit că el nu conține sulf. Sazssure la 1808 și în urmă , Dumas şi Boley ati dovedit constituţia eterilor, iar mai în urmă Laurent, Sterry- Flunt și mai ales W;/liamson (1851), au formulat teoria eterificărei. 

Preparația. Etanolul tratat cu acid sulturic dă sulfatul acid de etil. 

C, H,.OH + SO, H, = S0, HC, H,-- H, 0 
Etanol Sulfat acid de etil, 

Acest corp (obţinut de Das; 1808), este identic cu corpul care se: formeză când trecem etena în acid sulfuric (Flennel și Faraday 1827). Sulfatul acid de etil pus în contact cu etanolul, dă nascere la etan oxi etan (eter). 

SO, H.G, H, + C, H.OH = (CH), O +S0, H, 
Williamson a dovedit că dacă sulfatul de metil, etil, etc., se pune 
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în contact cu alt alcool de cât acela din care sa format, se nasce 

un oxid mixt: 

SO, H.C, E; + C, He. ON = Ca Ile> 04 S0, Il, 
3 7 

Propan oxietan — Oxid de etil şi propil. 

Pentru a prepara eterul ordinar facem un amestec de 5 vol. etanol 

(de 9o9/) cu 9 vol. SO, H, (d= 1,84) la rece, şi | punem întro 

sticlă cu robinet (fig. 210), din care 'I lăsăm să curgă încetul cu înce- 

  

  
Fig. 210. Prepararea etan oxietanului (eterulul ordinar.) 

tul printeun tub întro retortă, în care se încăldesce același amestec 

până la 140%. Eterul distilând trece prin răcitor şi se condenseză în 

balonul din drepta. 

In locul acidului sulfuric se pote lua Bo, O;, Ph, O, sai Zn Cl, 

topit. 
" Proprietăti. Eterul e un lichid mobil, cu miros caracteristic, cu 

densitatea 0,736 (la 09%). El ferbe la 35% și nu se solidifică la — 80%. 

Se disolvă în 10 părți apă şi e forte solubil în etanol. 

[Incălgit cu SO, dă sulfat neutru de etil (Mezz/er 1848): 

/0.G Hi 
+ S0, = S0, 

NO. Ca Hs 
Sulfat neutru de etil. 

   

   

    

(C Hs ) 

Etan oxietan.
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Cu Ph CI, avem rea țiunea următâre : 
(CH), O +Pn CI, == 20 H; CL+ Ph OC, 

Clorul se substitue în Vocul hidrogenului din molecula etan oxi etanului (eterului) în partd saă în total, Ast-fel a. obţinut Malagutti corpul: (Ce Clsh O, eran drieran decaclorat. 
Întrebuințavea. Fierul se întrebuințeză ca disolvant şi pentru diferite sinteze în chimie. Se întrebuințeză de asemenea în medicină ca stimulant și din cauza temperaturei scădute ce se obține prin evaporarea lui este un bun anestezic iocal. 

A minele. 

Aminele sunt corpuri, cari rezultă prin înlocuirea unuia sai tutu- ror atomilor de hidrogen din amoniac saii hidrat de amonii prin radicalii mono sati polivalenţi ai hidrocarburelor. După numărul sub- stituirilor făcute în moleculă, aminele se numesc Primare, secundare sau Zerfiaze, d. e: 
- cui, 7 Cu Gu 

Az —H HO—az Il CI— Az Ul 
Au AI NUI 

Metilamina 
“amină primară). 

Hidratul de metilamoniă 
(hidratul aminer primare). 

Clorura de metilamoniă 
(clorura amine! primare). 

- Cil, 7 CH Cl Az— CH 10 — Az__ (Ils CI — A, 7 Ch NI NT N 
Dimetilamina 

(amină secundară). 
Hidratul ds dimetilamoniă 
(hiaratul aminer secundare). 

Clorura de Qimetilamoniă 
(hidratul amine! terțiare) 

-CH, pe CHa Oh 
Az-- CH, 110 — Az 7 CH CI — Az Ca 

„Cll NIL? SII 
Trimetilamins 

(amină terţiară). 
Hidratul de trimetilamoniă 
(hidratul aminei terțiare). 

Clorura de trimetilamonii 
(elorura aminel terțiare). 

1 CH 7 CH — CH — CH, HO —Az cyp Cl.Az 
CH, NCH, 

Hidratul de tetrametilamoniă Clorura de tetrametilamoniă . (hidratul de amoniă cuaternar). (clorură de amoniă cuaternar). 

Radicalii substituiți pot fi și deosebiți, d. e.: u 
CH CH, e CH Az—C, H, Az —C,H; HO —Az c, IT 
AH GH, NCH Fenil metilamina Fenil propil metilamina Hidratul de butil-propil- 

etil-metil amoniă.



Aceste corpuri se mai numesc și monoamine, fiind-că molecula lor 
se formeză din o moleculă de amoniac. Se cunosc și corpuri cari se 
formeză din două sa mai multe molecule de amoniac prin faptul că 
hidrocarbura întrebuințată este bivalentă saii polivalentă ; aceste cor- 
puri se numesc gzazine, triamtine, etc. 

Monoamine : Diamine : Triamine : 

CH,.Az H, „ Azil, 
CH,.AzH, | C, Hp — AzHe 

CH,.Az H, N AzH, 
Metanamina =. Metilamina. Etandiamina 1. 2. Benzen triamina =: Fenilenil triamina (1) 

Tote aceste exemple ne dovedesc că în realitate grupul monova- 

lent (Az H,j' înlocuiesce OH alcoolic sai fenolic, pentru a da nascere 

la amine. 
Acestă substituțiune se pâte face şi în alcoolii saii fenolii poliacidi, 

de mai puţine ori de cât avem oxidrili. Rezultă deci că putem avea 
amine-alcooli, sah amine-fenoli, etc. s. €.: 

CH,—Az H, -AzH, 
CH.—Az Ha “AzH. 

CH.OH CH, 2 
2 AzH, CH,.OIL Ga 

CH,.OH 
Amino 2 etanol =- Monoami.a Amino 3 propan diol 1.2 == Monoamina Triamino fenol == Fenoltria- 

glicolului (glicolamina). glicerinei (glicerivamina). miua (triamidotenol). 

Istoricul. Aminele a fost descoperite de I/irtz la 1849. Ele aă fost studiate în 

special de /Viirte şi Hofmann (1850). Câte-va corpuri din acestă serie se cunosceaii 
cu mult mai înainte ; ast-fel fenilamina fusese descoperită la 1826 de (nzeriforden. 

Szarea naturală. Aminele se găsesc în mare cantitate în productele 
de distilaţie ale materiilor azotate (cârne, carne, alcaloidi, etc.) În seu. 
de pe lâna oilor, Buisine (1887), a găsit metilamina şi trimetilaminal 

Tot ast-fel trimetilamina s'a găsit în pescele stricat, în urinele omu- 
lui şi în numerâse plante (sorbus aucuparia şi chenopodzum vuliaria). 

Preparatia. Aminele, cari se găsesc în natură se pot extrage prin 
distilație fracționată. 

Intre metodele sintetice, prin care se prepară aminele, mai însem- 
nate sunt următorele : 

1. Tratând cu KOH o carbimidă compusă (Wizz), d. e.: 

O =C= Az CH, j- 2KOH = CH.AzH, + CO, Ka 
Metil-carbiinida. Metilamina. 

2, Hidrogenând nitrilele hidrocarburelor (Menus): | - 

CH, CH, 
: 2H, = 

C Az CH,.Az 1, 
Xtan nitril — Acetonitrila, Ftanamina — Etilamiinia. 

  
  

() CH, == benzen, CgH3' = fenil, CH, — fenilen CH” == fenilenil.



Prin metodele acestea oținem numai amine primare. 
3. Hidrogenând derivații nitrici /Zinniuj: 

Cs Ha.Az O, + 3H, = Cs Hs.AzH, + 2H, 0 
Nitropentanul, Pentan amina tamilamina). 

Prin acest procedeii se pot obține cu deosebire poliaminele, d. e.: 
fr Ce H,.Az O, pr C, H,.Az H, CH --- Ca H.Az 0, + 9H, = CH— C, H,.AzH, -+ 6H, 0. C, H,.Az0, C, H,.AzH, 

Trinitrofenil metan (Derivatul trinitrie T'ri-amino-fenil-metan :-- Paraleucanilina al trifeniliaetanulu!). (Priamina trifenilmetanuluy), 

4. Tratând amoniacul cu eterii haloidi (Zlofwann): 

AZH + CHI=G H, AzH, 1 
lodura de etilamoniă. 

Acest corp tratat cu hidraţii alcalini dă etilamina prin distilare: 
C, Hs.AzH,.I + KOH = Ca HAzH, + KI+ AH, O 

Prin acest procedeti se obțin aminele primare, secundare şi ter- țiare în acelaş timp, căci iodura de etil lucreză în urmă și asupra aminelor formate : 

Ce Hs-AzH, + C, HI == (CH, AzH, 1 
Etil amina, Iodura de dietilamoniă. 

(Ce Hi AzH + CHI = (CH. AzHI 
Dietilamina. Todura de trietilamoniă. 

Acest procedeă este fârte practic pentru a obține tâte aminele de odată, și a le separa în urmă printr'o metodă specială. 
Separarea aminelor după procedeul lui Flofmann. Prin sinteza lui Flofmann se obţin în acelaș timp următârele corpuri: 

G HAzII, 1; (C, 11;), AzH, 1; (C, UI; .Az IUL şi (C, HAZ. 
Acestea tratate cu KOII ne dai hidraţii lor: 

C, Hs.AzII,.0H; (Ce H,.Az H..Oll; (C, R,),.AzIL.OLI și (C, Hp Az.OU. 
Aceștia se separă de iodură de potasiă prin distilaţie și în acelaș timp se discompune și hidratul de tetrametilamoniă : 

(C2 I),.Az.ON = (C, I,).Az + II, O + 01, 
După distilație rămân, prin ucmare, numai primele trei corpuri. Soluțiunea lor tratată cu (oxalatul) etandioatul de etil dă un precipitat cristalizat. 
Acest precipitat se formeză prin reacţiunea etandioatului de etil (oxalatului de etil) asupra aminei primare : 

CO.OC, org SOAz 1 E) cu ou aro 2C H,.AzIL.OH = ! 2C, H;. 211,0. CO.OC, 1, * % COAz IL (CH)? 
Etandioat de etil. Hidratul de etil armoniă. Etan diamida dietilică 1. 7. (etil oxamida),
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Cristalele izolate prin filtrare şi tratate cu KOH daii amina primară, care se 

izoleză prin distilație: 

CO.Az UI. C, II, CO.OK 
2 2KOII = 20, AZ I, + | 

GO.Az II. Ca Il; 00.0 

Jiichidul, în care se depuseseră cristalele de etandiamida dietilică este un 

amestec de două corpuri, cati se pot separa prin distilație. Corpul volatil este 

trietilamina |[(C,H,), Az], care nu se combină cu etandioatul de etil. Lichidul re- 

mas conține dietiloxamatul de etil produs în reacţiunea următore: 

COO CI], CO.Az (C, 11), 
+ (G IL)Az ION = l 

CO.0 C, ll 0.00, Li; 
Etandioatul de etil. Iidratul da dietil amonii. Etan-dietil amido-oat de etil. (Datiloxamatul de etil 

CON -FII 0. 

Acest corp tratat cu KOII dă etandioat (oxalat) de potasi, dimetilamina și 

etanol, care se separă uşor prin distilație, de 6re-ce dietilamina fierbe la 57%, pe 

când etanolul fierbe la 780. 

Proprietăţi. Aminele sunt în genere corpuri lichide la temperatura 

ordinară și fOrte volatile. 
Temperatura de fierbre a lor cresce cu cât ne urcăm în seria ho- 

mologilor adevărați, fiind mai înaltă pentru aminele hidrocarburelor 

ciclice. 
Poliaminele ai temperatura de ferbere cu mult mai sus de cât mo- 

noaminele. Alăturatul tabloă conţine exemple de diferite feluri de 

amine. 
Temperatura 
i > 

lopirei fierbere! 

Metilamina . . . . CH AzZHe cc... — 

  

Etilamina.. . . . CH; CH; —AzZH. . 1897 

Propilamina. . . + CHy—CH>—CHa—Az Ho... — 310 

Butilamina . . . . CH,—CH> —CH>—CH3—AzH,. . — 760 

Pentilamina . . . - CH, (CH2,—CH,—NH, . . . . . — 103% 

Dimetilamina . . .(CH, =AzH ... 64%4 

Dietilamina . . . . (CH = AH cc... . . — 57 o 

Trimetilamina . . . (CH), AZ. cc... . 9%,3 

Trietilamina .. . - (CH Az. ec... 890 

Propenilamina (alilamina) CH2 = CH—CH,—AzH, . . — 580 

Fenilamina . . . . Ce Hs AZ, eee e —801830 

Difenilamina . . . (CH =AzH.. cc... . . 54 310% 

Trifenilamina . . . (CH 22 Az. . . - o o n e = DI se distruge 

Fenil metilamina.. CH.CH.AzH. . . . . . . . . — 1909 

Fenil dimetilamina . Ce Hs(CH.Az. . . . .... 50 1920 

Etan diamina . . . CH, (AzHz . . . . . . . . . — 1230
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Principalele proprietăţi chimice ale aminelor sunt următârele : 
1. Aminele primare, fie ele mono sai di-amine, etc., tratate cu AzO, H 

dati reacţiunea următâre (Sofo/o/f şi Sirecker, 18 51): 

a) C+ Hs.Az H, + Az0, H = C, H,.OH + A+ H, 0. 
FEtilamina. Acid azotos, Etanol. 

Cu tote aminele obţinute de la propan în sus, obținem numai al- 
coli secundari prin acâstă reacțiune. 

b) C, Hs.Az H+ Az0, H =C, HOH + A+ H, O. 
Yenilamina. Acid azotos. Fenol. 

Aminele cu catene ciclice dai fenolul ca termen de discompunere 
al unui compus diazoic: (Griess 1862): 

Ce Hs.Az H, +- 2Az 0.0H = C, Hp—Az == Az—O.Az 0 + 2H, O. 
Feuilaroina. Acid azotos, Azotit de diazobenzen. 

C, Ey—Az = Az—O.Az 0 + H, 0= C, Hs-OH + Az, + AzO,H 

2. Aminele s:cundare dai cu acidul azotos reacţiunea următâre: 

(Ce Hsh.Az H + Az0,H=C,H, 
N 

Dietilamina. C, H,- -- Az 

O Az- 
Dietilamina nitrozată (Nitrosildietilamina). 

Aminele terțiare nu dai nici o reacțiune cu acidul azotos. 
- 3. Aminele hidrocarburelor cu catene închise dati cu înlesnire pro- 
ducte de substituire prin elementele halogene sai prin acidi: 

2) Ce HpAzH, + 3Br, = C, H, BrAz H, + 3H Br 
. Tribrom fenilamina -- Anilina tribromată. 

b Az H, ) C; H;—Az H, + SO, H, =C, H, < so RF Ha O. 

3 

Amino benzen sulfonic (derivatul sulfonic al anilinet). 

4. Hidraţii aminelor polisubstituite se discompun prin distilaţiune în 
amină terțiară, apă și o hidrocarbură din seria C, H,,. Grupul care 
ese din moleculă este în tot-d'a-una cel mai puțin avut în carbon d, e.: 

  

Co Hs Cr CH său NO—Az Ep SA CH + CH +HO 
5 ui 6 11 : 

Hidratul de pentil-butil- Pentil-butil-propil-amina. Eten. 
propil-etil amoniă. 

Când însă între grupurile substituite se află Și grupul metil, acesta
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ne putând da nascere la o hidrocarbură de seria Ca Han, ese dir mo- 

leculă sub forma de alcool. 

AI 
NO—Az (2 pp = Az—G Il; -F CII-0Il 

3 ala Ce ll Cl 
Midratul de butil-propil-etil-metil amoniii. Butil-propil-etilamiua Metanol 

5. Monoaminele, diaminele, etc., se pot combina direct cu acidii 

haloidi saii oxigenați, dând săruri în raport cu numerul grupurilor 

amine, pe cari le aă în moleculă, d. e.: 

Ce MpAzIl, CL, (CIls), Az IIs.O.Az 0, 
Clorura de fenilamoniă. Azotat de dimetilamoniiă. 

(Ce OA LO, e Che I.C 
2 2 | 

(Ca Ils)y-Az 11.0” CII,.Az V.CI 
Sulfatul neutru de trietilamoniă, (lorura de etandiamoniă 1. 2. 

Fenilamina — Anilina 

Ce Ils. Az la 

Numele de aui/ină vine de la ani, care în limba portugeză însem- 

n€ză 7ndigo ; prin distilarea acestei substanțe s'a obținut anilina de 

Unverdorben la 1820. 
Preparația. Anilina se prepară reducând prin hidrogen nitrobenzenul: 

C, HşAz O, Ak- 3, == Ce Hs AzII, + 21, O 
Acestă hidrogenare se face de obiceiă prin fer și acid clorhidric 

Proprietăți. Anilina e un lichid incolor, cu miros slab caracteristic 

cn densitatea 1,04 (la 0%). Ea se topesce la —180 și fierbe la 183% 

Este fârte puţin solubilă în apă, ușor solubilă în etanol şi etan 

oxietan. Atât hidrogenul din catena închisă cât şi hidrogenul din gru- 

pul Az II, pote să fie substituit prin corpuri simple sai prin radicali 

a) Ce Hs AzI, + la = Ce LAZI, 
lodura de iodofenilamonită. 

b) 2 C, IAZ, + Ks = 2 CU AZHK AI, 
Fenilamina (Anilina) monopotasică. 

Tot ast-fel sa obţinut şi anilina dipotasică: C, ls.Az Ka. 

Cu aceste corpuri Sati obținut aniline substituite prin diferiți radi- 

cali hidrozarbonați (amine secundare şi terțiare), d. e: 

CH.AzH K + CH, Br == (Ce UhAz + K Br 
Fenilamina no- Dif-nilamina, 

nopotasică. 

Ce Hp.Az Rs —- 2Ca 1,1 = Ce PeAz(C, Ils + 2RI 
Fenilamina dipotasică. Fanildietilamina,
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Oxidând anilina 
purile următâre. 

|Colls.Az H, Ce H,.Az H 
a) 2: 2 + 0, == 2 i + 2 0 (Flofnann). ICAt.Az II, C, H.AzII 

Benzenhidrazobanzen (Difenil- 
hidrazina simetrică), 

C, H,.AzH, C, Il.Az 
) 

prin perimanganatul de potasiii s'aii obținut cor- 

4 mol. Fenilamină, 

+ O, =— i C, H.Az II, C, Hp. Az 
Benzen azobenzen — Azobenzenul. 

| ColI,.Azil, |C.II,.Az 
c) 2 30.--2 

IC U.AzII, ICI ,.Az 
Penzenoxiazobeazen =: Oxiazobenzenul. 

+ 211, O (Mitseherticăe 1834), 

o -F 4H.0 (Zinnin 1826 oxidâna 
“ cu Cr O, la 2009). 

Întrebnințarea. Anilina şi câți-va din homologii s Ei sunt bazele unei serii întregi de materii colorate numite co/ori d anilină, 

Triamina trifenilmetanului — Triamidotrifenilmetan. 

(Para — Leucaniliua ). 
Acest corp este un derivat aminic al trifenilmetanulu purile benzenice ai câte un grup Az H, în poziția para. El se nu- mesce para leucanilina din cauză că este incolor și este capul unci serii de homologi, cari pot da nascere la diferiți derivați. Formula brută și cea de constituţie a leucanilinei este următorea: 

i în care gru- 

2 Ce UeAz He Co, (CH,).Az H, CH — Ce HeAz 1, CI — C, U.AzH, Ce IlAzH, 0 HiAzB, 
CU CH 1 CHA Cu CH CI N. CH CI 

MAC „000 CAZ, Iaz O00-6 O Caz, 
CH CU Cc Ci CI dup CU C_ Cii CN 

IC Cat * UC. Neu 
NC! crl HCl cu 

îi „ 
Ă SL 

CAzH, CAz UI, 
Tri-aminofenil metan =- Para-Leucanilina. Di-aminofenil-aminometofenil-metan 

== Leucanilina (Metilparaleucanilina) 

Aceste corpuri pot avea numeroși isomeri și prin substituirea hi. drogenului lor cu radicalii hidrocarbonați daă numeroși homologi. Constituţia lor a fost studiată de frații £. și O. Fischer la 1880.
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Inlocuind hidrogenul liber al metanului prin OH, sai un element 
halogen vom avea derivații următori: 

PC Ha.AzH, Ce He. AzH, 
HO—C — GC; H,.AzH, CL-—C —C, H,. Azi, 

NC Hy.Az Ha NC Ha. AzB, 
Rozanilina (Hidratul de paraleucanilină). Fucsina (Clorura de paraleucanilină). 

=== “Fri aminofenil-metano?. — 'Tri-aminafenil-metan clorat. 

Rozanilina se nasce prin oxidaţia unui amestec de anilină, orto- 

toluidină C, H, SU Si J Și paratoluidină - “ CE Pi 

cu acid arsenic. Ea este o substanță cristalizată în ace sai lamele 
mici, se înroșesce la aer şi se disolvă în etanol și în apă caldă. 

Tratată cu Il Cl dă fucsina. 
Fuesina a fost preparată la 1859 de Vezguzn la Lyon. Ea crista- 

liseză în lamele romboidale de colsre verdue, cu lucii metalic. Este 
fOrte solubilă în apă, pe care o coloreză în roșu intens. 

Incăldită cu IH Cl la 200%, se discompune în modul următor: 

“Ce Ba.Az Hp 
CLC — QC, Hi.AzHe + (2 Cl=2C, H.AzH;.C1 + CUI, <«C 

SG HiAzH, GH, Ad 0 
Fucsina. Clorura de fenilamoniă. Clorura de metofenil 

amoniă (toluilamoniă). 

Azaleina este azotatul para-leucanilinei Az 0,. 0O—C (Q, HI, AzHah. 
Ea este o materie colorantă de coldre roşie și se întrebuințeza pen- 
tru colorarea stofelor. 

Violetul de Paris, descoperit de Zar// la 1861, a fost obţinut 
tratând fucsina cu metanul iodat: 

2 G Ha.AzH, 7 Cs H.AzH (CB,) 
CLC: 2 Ge HeAzii, + 3CHI = CLC C, Hi.AzH (CH) + 3H 1 

Ce HA NO HaAzH (CH,) 
'Tri-aminofenil-metan crozat. Tri-metil-aminofenil-metan clorat. 

Când se ia Ca H, | în loc de CH, [, se obţine zzo/efu/ lu Hof- 
man numit și Dahiza. 

Substituind 3 radicali fenili obținem a/baszru de fucesină numit și 
albastru de Lyou : 

GC; H.AzH(C, H;) 2 Ce Ha.AzH IC Hs 
CI—C — C, H.Az H(C, N) CL--C = Ce HAzHIG,H, 

N Os H.AzH(Q, H,) N 62 HiAzE GH, 
Tri-etilaminofenil-metan clorat Tri-fenil aminofenil-metan elorat 

=— Violetul lui Hofmann. == Albastru de Lyon. 

Dacă la prepararea vioietului de Paris se introduce o cantitate mai 
mare de metan iodat peste etanoatul de rozanilină disolvat în me- 
tanol se obține și o materie verde, solubilă în apă sărată, numită 
verde stabil saă verde splendid. Constituţia acestuia e următârea:
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CH, I 

SL 

1 Ce Hu. AzH (CH,) 
C—C--C; H,.Azi (CH,) 

„C H,.AzH (CH,) 

CH, i 
Verde splendid. 

Se cundsce de asemenea verdz/e malachit, care e produsul de sub- stituire prin etil al diaminei trifenilmetanului, formula lui de consti. tuție este următârea : 

P Ce H.Az (C, Hs)a 
"HO—C— C, H,.Az (C H,) 

NCH 

Amine acide. 

Hidrocarbura substituită în locul unui atom de hidrogen din mo- lecula amoniacului pâte să conţină o altă substituire satt schimbare produsă prin oxidaţie. Se cunosc ast-fel corpurile următâre : 

CH, CH, CI CH, OH CO.OH 
CHAzH, O CH,AzH,  CH,AzII, CH,.AzH, Etilamina Etilamină Clorată Aminoetanol Amonoetanoic. : (Glicolaminna) (Acidul glicolaminic) 

Acestă substituire se pte face de mai multe ori pentru a da amine secundare și terțiare de acestă natură, ast-fel: 

CH, CI 7 GH,—CO.OH 3 | + aAzil, == Az— CH, —CO.0H + 3AzH, CI CO.OII * CH,—CO.0H 
Trietaniloie amina := Acidul triglicolaminie 

In acestă grupă avem mai mulți compuși, cari există în natură, precum: 

CH, 
CH, (CHe) 

| 
CH,.Az II, CH.AzH, CH.Az H, 

CO.OH CO.OH CO.OH 
Amino etancie Amino 2 propanoie Amino 2 hexanoie. >= Glicoeol fuzibil 232 = Alanina se sublimă 200%. = Lencina, fus. 1740, 

Aminovetanoicul -- Glicocolul, a fost descoperit de Bracorznor (1820), făcând să fiarbă gelatina cu SO, H,. Sinteza lui a fost făcută de Strec- ker la 1862:
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CH Br CH,.Az H, 
+ AzH, = | LH Br 

CO.OH CO.OH 
Etanoicbromat. Amino etanoicul =: Glicocol, 

Glicocolul, fiind și basă și acid se pâte combina și cu acidii și cu 
basele, d. e.: 

CH,.Az H,.Cl. CH,.Az H, CH,.Az H, 
| | ! 

CO.0H CO.O Ag CO.O.C, H, 
Clorur de amoniti otanoie  Amino etanoat de argint Amino etanoat de etil 

(Clorura de glicocol amoniă). (Glicocolat de argint). (Glicocolat de etil). 

Produsele de substituție ale glicocolului sunt fârte importante, ele se 
găsesc în organismul animalelor și al plantelor, precum: 

CH,.AzH (CH) O CHAz(CH).CL O CHeAz (CH,), 
| _ 

CO.0H CO.OH CO—0 
Metil amino etanoie Clorura de trimetil Etan trimetil taina 

(Metilalicocolul) amino etanoic -= Betaina 
= Sarcozina. (Clorura de trimetilulicoco]) 

= Clorhidrat de betaină 

Betainele ai fost găsite în sfecle (fera) de Zzebrcich (1869). Ele 
sunt anhidritele glicocolui trisubstituit. 

Tot la acidul glicocolic urmeză a se anexa şi amin-alcoolul cores- 
pundător : 

CH,.AzH, CH..Az (CH,), Cl 
! i 

CH,.OH CH,.OH 
Aminoetanol = Glicolamnina. Clorur de trimetil amoniă etanol 

= Nevrina. 

Nevrina se găsesce în creer și a fost făcută prin sinteză de ]] 775 
ia 1867. 

Nevrina există în masa cerebrală, în icre, gălbenuș de oi, etc., în- 
tro combinaţiune cu acidul fosforic Şi glicerina, numită /ecz/zua. For- 

mula acestui corp este următorea : 

“CH, Acest corp este un eter al acidului fos- 
CH, Az_ “CH, foric pe de o parte cu oxidrilul hidra- 

CH tului de trimetil glicolamoniii, iar pe de 
OH altă parte cu un oxidril al eterului dis- 

CH:.0 tearic al glicerinei. Numirea sa ar fi: di- 
stearo-fosfogliceratul de trimetil-hidrox- 

O = Ph: -OH etilen amonii. 

O 
CH, 

CH.O.CO (CH.).CH, 
| 
CH,.O.CO (CH,),.CH, 

Lecitina.
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Hidrazinele. 

Iidrazinele sunt corpuri, cari se formeză prin substituirea radicalilor hidro- carbonați monovalenţi în grupul H,-Az—Az-I1,. Acsstă serie de corpuri a fost descoperită de £. Fischer. 
Ele pot da nascere la patru ieluri de producte de substituție și la isomeri prin posițiune d. e 

Pomana cil9 Clone Metilhidrazina, Feiiilmetilhidrazina 

b) Call, > Az—az < HI d) CI > Az—Az < Call 
Fenilhidrazina. Bietan-hidrazo-benzen 

Cele simetrice sunt considerate ca derivate ale grupului Hizracoie : 
II > Az—Az H, cum e casul 7 sati :Cll > Az—Az < CI, N H 

numit: pppefan hydrazo metan. Cele nesimetrice sunt considerate ca hidrazine (a. b.c). Azotul pote să devină pentavalent; de aici se nasce grupul Hitrazonii com- parabil cu amoniă, d. e.: 

Gall ” 2 1 Ă i — CH. — Az—Az H, 

UL 
Fenildietilhidrazoniă, 

Prepai ațiuni. Vidrazinele se prepară prin următârele metode: 1. Hidrogenând nitrosoaminele : 

CUI. 
CI: Ar ka = Cu > Az—AzII, +H,0. 

Dimetil aminonitrosată — Nitrosoamina. Dimetilhidrazina. 

2. Hidrogenând corpurile diazoice : 

- I, C HAz = Az.CI + 2Sa Cl, + şIIcI = GI; > Az—Az H, +- 2Sn Cl, 
Clorura de diazobenzen, Feuilhidraziua. 

Propiietăţi generale. Unul din caracterele principale ale acestor corpuri și în spe- cial al fenilhidrazinei este de a da compuși cu aldehidele și cetonele, numiţi azone. 
CH, CH, a) : C, B, 1 +LILO CI.o f Cf: > Az-AzH, = CH = Az—Az< Gel? 
Etanol. Fanilhidrazina. Etanhidrazona (Aldehid-Azonă). 

CU, CH, 
-H, b) CO = CA, > Az—Az B, = Cc = Az—Az < Ga i, + 1,0. 

CH, CH, 
Prupancn. Propanhidrazona (Aceton-Azenă!. 

Glucoza, levuloza și materiile zacharate dai azone caracteristice cu hidrazinele
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Derivaţii azoici şi diazoici, 

- Aceste corpuri aparțin aceluiași grup: Il—Az = Az —II. 

Când amândoi hidrogenii sunt înlocuiți prin radicali hidrocarbonaţi monova- 
lenți ca: fenilul, tolilul, etc., corpurile se numesc derivați azoizi, d. e: 

CH, Az = AzC, H, CU, — Ce HAz = Az.C, 1, — CH, 
Benzenazobenzen (Azobenzenul) Toluenazotoluen. (Azotoluenul (orto, meta sat paraj]. 

Când unul dintre atomii de hidrogen este înlocuit printr'un haloid, radical acid, 

oxidril sai chiar grupul AzIi,, corpurile se numesc derivați diatoici, E. e: 

Ce 1. Az = Az.CL C, H.Az = Az.0.S0,.0Il 
Clorura de diazobenzen. Sulfatul de diazobenzen. 

C, II, Az = Az.0H Ce Uz = Az.Az H.C HI, 
Hidrat de diazubenzen. Benzendiazofenilamina, (Diazobenzenanilina Diazoamidobenzen), 

Derivaţii azoici pot să se transforme în hidrazine prin hidrogenare: derivații- 

diazoici daă fenoli prin acidul azotos. 

Fosfine. 

Fosforul dă cu radicalii hidrocarbonați compuși analogi aminelor, numiţi fos- 

fine. cară pot fl primare, secundare sai terțiare ca şi aminele. 

Fosfinele primare și secundare se prepară după procedeul lui /7o/annu. 

2Ph UI 4-20, Hy + Za0 := 20, H,Ph HI + Za, + 10. 
Iodura de fosfoniii. lodura de etil fosfoniă 

Fosfinele terțiare se prepară după procedeul lui 7Aeard (1846): 

„2Ph CI, + 3(CH,), Za — 2Ph (CH, + 37n Cl, 
'Erimetilfosfina. 

Cu trimetilfosfina putem obține derivații grupului fosfoniă, d. e: 

Ph (CH), + CH,1 — Ph(CH,) TI. 
Iodura de tetrametilfosfoni ă. 

Acest corp dă cu Ag(O[I) corpul următor : 

PR(CI1,),.OH == hidratul de tetrametilfosfoniă. 

Arsinele. 

Arsinele primare și secundare nu se cunosc. Arsinele terțiare se prepară în 
tocmai ca fosfinele, tratând arseniurile metalelor cu iodurele alcoolice : 

As K+ (CHI == As (CH + 3 EL. 
Trimetilarsina. 

Cu acesta se obțin corpurile; 

As (CH) și As (C,H,),.OH ca și la fosfor. 
Lodura de tetraetil Hidratul de tetra- 

arsoniă. etilarsoniă,
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Arsenicul dă compuși analogi cu hidrazinele, numiţi cacodi/i, din cauza miro- sului lor displăcut, și cari ai fost descoperiți de Cadet (1760): 

(CIL,), As — As (CII,). 
Cacoâil 

Acest corp este analog cu tetrametilhidrazina. Prin oxidaţie el dă oxidul de cacodil și acidul cacodilic: 

II), (CI1,), As—O0-—As (CII,), O = As (Ol. 
Uzid de cacodil. Acid cacodilio. 

Stibine. 

Se cunosc numai stibine /ețiare, cari se prepară ca și fosfinele. Din cauză că stibiul pâte fi pentavalent ele se combină ușor cu 2 atomi de CI, Dr, etc, Acești compuşi trataţi cu metanzincmetan ne dai stibiupentametil : 

Sb (CH). 1, + (CU) Zn = Sb (CI), + Za, 

Se cunâsce de asemenea și hidratul de tetrametilstiboniă : 

Sb (CI1,), OI. 

Amidele. 

dmidele sunt corpuri cari se formeză prin substituirea hidroge- 
nului din amoniac prin radicali acidi. Ele pot fi primare, secundare 
sau /erfiare ca şi aminele, d. e: 

vu LH „ CO.CH, 
Az--H Az— CO.CH, Az — CO.CH, 

N OO.CII; N CO.CH, > CO.CH, 
Toluan amida -= Benzamida Dietanamida == Diacetamida Trietanamida = Triacetamida (amidă primară). (amidă secundară). (amidă terţiară), 

Acidii polibazici dai poliamide, d. e.: 

/AzH, CO. AzII, 
CO | 
 AzH, CO. AzH, 

Carbodiamida — Urea Etandiamida == Oxamida 
(diamida acidului carbonic). (diamida acidului oxalic). 

, Se pâte de asemenea ca nu toți carboxilii unui acid polibazic să 
fie transformați în grupuri amide; în acest caz avem aie acide : 

CO.OH 

„OH CO.OI CH, 
CO | | 

N Azla CO.AzH, CH, 

clau catei. Actul ecargie. CO.Az. H, 
- Butanamidoic— 

Acidul saccinamie,
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De asemenea se pâte ca acidul care dă nascere la amidă să aibă 
în el grupuri alcoolice, aldehidice, amine, etc. d. e.,: 

CO.OH 
CII; i 

CIL.AzII, 
CILOIUI 

CH, 
CO.AzII, 

” CO Az II, 
” Propanamidol -- Lactamida Amino 2, amido 4 butanoic =: Asparagina 

(alcool amidă). (acid, amidă şi amină). 

Preparaţia. Metodele generale, prin cari se prepară amidele, sunt 
următârele : 

I. Deshidratând sărurile de amoniii ale acidilor mono sai poli- 
bazici (Dumas, Malagutii, Leblanc, 1846): 

CH, CH, CO.OAzH, CO.AzH, 
—H,O = ; —2H.0 = | 

CO.OAZz H, CO.AzH, ; CO.OAzH, CO.AzH, 
Etanoat (acetat) Etanamida Etandioat Ftandiamida 

de amoniă. (acetamida).  (oxzalat) de amouiă = oxamida. 

2. Tratând cu amoniac clorurile acide saii eterii acidilor : 
CH, CH, 

; 

a) CH, + AH, =CH, + HCI 
| ! 

| 

COLI CO.Az H, 
Clorura de propanoil. Propanamida. 

CO.O.C, H, CO.AzH, 
b) | + 2AzH, = | + 2C, H,.OH 

CO.OC, H, CO.AzH, 
Etandioat (oxalat) de etil. Etaudiamida = Oxamida. 

3. Amidele secundare se pot prepara tratând amidele primare cu 
clorurele acide sai cu acid clorhidric, d. e: 

CH, CH, „ CO.CH, 
a) i +] = Az — CO.CH, + H Cl 

COAzH, COC NH | 
Etanamida. Clorura de etanoil. Dietanamida, 

CH, „„ CO.CH, 
b) ! + H C = Az - CO.CH, + AzH, CI (Szrecher) 
2CO.AzH, H 

4. Amidele terțiare se prepară tratând nitrilii cu anhidritele acice 
la 2000, d. e: 

CH, CH, CH, „ CO.CH, 
| |  Az—CO.CH, 
C Az CO—O0—CO N CO.CH, 

Etan nitril, Oxid de etanoil. 'Frietanamida,
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„oprită: : 

. Tratate cu H, O sai cu Az O, H, amidele dai acidi: 
C H, C, H6 

+10 = 
CO. AzH, CO. O Az H, 

Toluenamida (Benzamida). Toluenoat (Banzoat) de amouiă. 

CH, CH, 
+ AzO0,H =! + A2 + HO CO. AzH, CO. OH 

2. Prin deshidratare daii nitril: 

CH, CH, 
! — HO = | 
CO. AzH, C Az 
Etanamida Jitannitri]. 

3. Diamidele pot da nascere sub influența căldurei la zmide, prin perderea unei molecule de amoniac: 

CO. AzH, CON 
CH, CI, N 

CH, i A 
CO. AzH, CO 
Butandiamida Butanimida =: Sucecinimida 

Imidele se mai obțin și prin deshidratarea amidelor alcoolice : 
CH, CH, 

i 
CH.OH —1O0-=CH. 

i » AzH 
CO. AzH, CO 

Propanamidol 2 — Lactamida. Propanilolimida 1.2 =: Lactimida. 

Hidrogenul de la amide și imide pâte să fie înlocuit prin metale sau prin radicali hidrocatbonaţi monovalenţi. In acest cas corpurile se numesc amnarmide, d. e. 

CH, CO 
| N CH, | CO. AzHN. CHI, N 

«Hg | Az Ag CO.AzH. Ag CO. AzH/ CE Sr 

CH, CO. 
Ftanamida argentică. Etanamida mercurică. Butanimida (Suceinimida) 

argentică.



Carbodiamida == Urea. 

a ZAzII 
O = CS AZI, 

Istoricul. Urea a fost descoperită de Rouelle (1773), Ilohler la 1828 făcu urea 
prin sinteză iar Damas la 1830 apropiă urea de oxamidă, considerând-o ca o 
diamidă. 

Starea naturală. Urea se găsesce în urina omului şi a multor 
mamifere. Omul elimineză aproximativ 40 gr. uree pe di. Ea pro- 
vine din oxidațiunea substanțelor azotate din corpul nostru. 

Preparatia. Urea se extrage din urina omului în modul următor: 
Se concentreză vrina şi se trateză cu acid azotic. Se formâză ast- 

fel azotat de uree, care fiind insolubil se izoleză prin filtrare. Acest 
azotat de uree se decolorâză la cald prih negrul animal şi se trateză 
cu carbonat de bari. Azotatul de barii format, cristaliseză mai în- 
tâiă și după filtrarea lui, soluțiunea, concentrată fiind, depune urea. 

Sinteza ureei sa făcut în modul următor: 
1. Tratând isocianatul de potasii (carbimida potasică) cu sulfatul 

de amoniă; se formeză isocianatul de amonii care dă urea prin 
transpoziție moleculară : 

Carbimida potassică (IJsocianatul de potasit) Carbimida amonică (Isocinatul de amonii).- 

”AzHa 
b) O —— C— Az. AzH, = CO 

Carbimida amonică, NAz H, 

Carbodiamida = Urea. 

2, Tratând clorura de carbonil sai carbonatul de etil cu amoniac 

/AzH, 
a) CO Cla + 4AzH, = CO + 2AzH, Cl. 

NAz Ha 

„O. CH; „/ Az H, 
b) CO + 2Az E, = CO + 2C, H; OH. 

NO. Ca Hg NAZ Hg 
Carbonat de etil. 

Proprietăți. Urea cristaliseză în prisme rombice lungărețe, are gus- 
tul salpetrului, se topesce la 1320, iar la o temperatură mai ridicată 
se discompune.
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1. Căldura o transformă în Zizrez ( Wiedemann) : 

Z Az Ho , 

AzH, N 
— AzH, == VAZE 

JL Az H, c6 

CO 
Azi, AZ He 

2. Acidii și alcaliile o discompun sub influența căldurei, în modul 
următor: 

/ Az Ha 
- CO + HO = CO, + 2AzH, 

N Az H, 
3- Apa la 1400 (în tuburi închise) saii fermentul faci/Jus wreae 

(Van Thizger, 1864) transformă urea în carbonat de amoniii: 

 Az Ha 
CO + 2H,0 = CO,(Az Hp). 

" AzH, 

4. Clorul, anhidrida azotâsă și acidul azotos, discompun urea. 

-" Az Hp 
a) CO + HO + 3C1, = CO, + Az + 6HCI. 

 AzH, 

„ Az Hp 
b) CO + 2Az O.OH -= CO, + 2Az, + 3B,0. 

 AzHe 

5. Urea, pâte să se combine cu acidii, prin unul din grupurile 
amigene : AzH, precum : 

„Az I.C „” Az H,.O.Az O, 
CO CO 
Az Hy NAz H, 

Clorhidratul de carbodiamidă (uree). Azotatul de carbodiamidă (uree). 

6. Se pâte obține uree, în care hidrogenul din grupurile Az H,, e 
înlocuit în parte sai în total prin radicali hidrocarbonați monova- 
lenți; acestea se numesc zzze alcoolice, d. e.: 

/ AzH.C,H, 
a) O —— C — Az—C, HFC H, Az H, — CO 

Etil Carbimida Etilamina NAz H.G Hg 
Dietilurea. 

co 04? (C, He)e 
b) COCI, + 2(C, B,).AzH=0 

2 Dietilamina 5 NAz (0, H;), 
Tetraetilurea, . 

241



7. Când hidrogenul din grupurile Az H, e înlocuit prin radicali 
acidi, avem zrezde, d, e.: 

/AzH.ICO.CH, /AzH-—CO—CO.0H  /AzH-—CO 
CO CO CO | 
NAzH, NAZzH; NAz H—CO 

Etanoil ureida (Acetilureida). Urea etanoiloic Btandioilurea — Acid parabanic 
(Acidul oxaluramic). (Oxalilureida). 

Nitrilii. 

Se numesc nitrili, corpurile cari se nasc din hidrocarbure prin în- 
locuirea a trei atomi de hidrogen de la un atom de carbon prin 
azot. Clasa acesta de corpuri a fost creată de Dus la 1847. 

Ei se pot prepara prin următârele metode: 
I. Prin deshidratarea amidelor, d. e: 

CH, CH, 
—H0= |] 

CO.Az H, C Az 
"Etanamida (Acetamida). Etannitril. 

CO.AzH, C Az 

CO.AzH, C Az 
Etandiamida (Oxamida). Etandinitril == Cianogen. 

Din acestea se pote vedea că prima amidă posibilă, metanamida 
(formiamida), ne-ar da prin deshidratare corpul următor, numit aci 
ctanhidric : 

H.CO.Az H,—H, 0O=— H—C.Az 
Metanamida (Formiamida) Metanuitril 

= Acid cianhidrie (nitril formic). 

2. 'Tratând derivații haloidi ai hidrocarburelor prin ci anurile alcaline : 

a) CH,.CL + CAzK — CH,—CAz + KCI 
. Metan clorat. Metan nitril potasie Etan nitril 

Cianura de potasiii,  (Acetonitril sai cianura de metil). 

C Az 

| 
b) CH, Cl CH, , 

| +2CAzK = | +2KCI 

CH, Cl CH, 

| 
C Az 

Etan diclorat 1. 2. Metav nitril potasic. Butan dinitrii «Nitrilul succinic) 
= Cianura de etilenă 

1. Proprietăfi. Nitrilii tratați cu KOH sai cu H Cl şi apă, dat 

acidi jreacțiunea lui Pe//4go4). 

aj H—C Az -+- KOH 4+ H, O = HCO.OK + Azi, 
Metan nitril Metanoat de potasiit,
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b) CH,—C Az-+- KOH + H, O =: CH,—CO.0K + AzH, 
Etan nitril Etanoat de potasiă 

CO.OK 
c) C Az—C Az-+ 2KOH + 2H, O — | + 2Az H, 

CO.On 
Etan dinitril Etandioat de potasiă 

CH,.C Az CH,—CO.OH 
d) | + 2H C1+4H,0=—| + 2AzH,CI 

CH,.C Az CH,—CO.0H 
Butan dinitril Butan dioie = Acid suceinie. 

2. Nitrilii pot da amine prin hidrogenare (reacţiunea lui J/en- 
dus 1862): 

CH, CH, 

or] 
CAz CH,.Az H, 

Etannitril Etilamina 

C Az CH.AzH, 

| + 4H2 == | 
C Az CH, AzH, 

Etan dinitri! = Cianogen Etendiamina. 

Metan nitril = Acidul cianhidric (Nitril formic). 

HCAz. 

Istoricul. Acest corp a fost descoperit de Scheele ( 1782), care l'a numit aci 
prusie. Cay-Lussac (1811) Va preparat în stare curată și a stabilit compoziția, lui, 

Starea naturală. Acidul cianhidric se găsesce în mai multe plante 
precum: florile de pierseci, foile de cireși, sîmburii de pierseci, zar- 
zăre, cireșe, migdale amare și în rădăcina de zatropa manzho. "Ţuica, 
ratafia, kirșul, conţin mici cantităţi de acid cianhidric. 

Preparaţia. El se prepară discompunend amigdalina sai tratând 
cianura de mercur cu H CI sai H, S. 

(C Az), Hg + 2H Cl--- Hg CI, -k 2C AzIl. 
Proprietăţi. Acidul cianhidric este un corp lichid, cu miros de mig- 

dale amare şi forte otrăvitor. EL ferbe la 260%5 și se solidifică la 
—15%. Densitatea lui e 0,697 la 180. 

Aprins fiind, arde cu o flacără albăstrue violetă. 
EI se polimerizeză cu ușurință dând trimetan nitrilul (acidul tri- 

cianhidric): C, Az, H,. Pr/louze Pa transformat în metanoat de a- 
moni, prin hidratare, iar Mendiws, prin hidrogenare, în metilamină. 

Cu metalele dă numerâse săruri, (prin înlocuirea hidrogenului s&ii). 
numite czazure, cari se asemănă mult cu sărurile haloide. 

Intre acestea mai însemnate sunt următârele : 
Cranura de polasiii— Metan nitrilul potasic, K. Az C, se obține



prin descompunerea ferocianurei de potasiii prin căldură (la roșu). 
Ea cristaliseză în cuburi și se topesce la roșu. Soluţiunea ei este 
alcalină și se transformă cu timpul în metanoat (formiat). 

Fa este fârte otrăvitâre și precipită azotatul de argint, formând 
cianura de argint. 

Ferocianurele și fericianurele. Acidul cianhidric pote da nascere, 
prin polimerizare, la corpuri mai complexe, a căror constituţie a fost 
indicată de Fyzede/ de la 1887, numite cianare duble. 

Aceste cianure duble (ferocianure şi fericianure), sunt datorite pre- 
zenței aczdului ferocianhidyic în moleculele lor: 

Tratând ferocianurele cu acid clorhidric, obținem acidul ferocian- 
hidric, a cărui constituție este următârea: 

C == Az—H C- VA 

H—Az- C  C--Az K.Az—C  Co-Az 
Ă 7 ! N 
i „Fe | Se 

H—Az-=C C--Az” K.Az—C  C-Az 

Cc: -Az—H C--AzK 
Acidul ferocianhidric Ferocianura de potasiă 

Acidul ferocianhidric este un corp alb cristalisat în lamele mici. 
Hidrogenul lui pote să fie înlocuit prin diferite metale, dând săruri 
numite fezoctanuri. 

Fevocianura de polastă se obţine tratând o sare fer6să prin cia- 
uura de potasiii. Soluţiunea fiind concentrată depune cristale galbene 
de ferocianură: (C Az), Fe K, + 3 HO. 

Ea dă prin dubla descompunere, numerâse săruri, din cauza acesta 
se întrebuințeză ca reactiv pentru a caracteriza diferite metale: 

(C Az), FeK, -t- 2(AzO,),Pb -: (C Az), Fe Pb: + 4 Az O, K. 

Cu sărurile de fer obținem două corpuri după cum se întrebuinţeză 
o sare fer6să sai o sare ferică: 

a) (C Az), Fe K, + 250, Fe —(0 Az),Fe; 4+- 250,K,. 
Farocianura de potasit. Yerocianura fer6să. 

b) 3|CAZ,Fe K, + 2(S0,), Fe: — [(CAz),Fel,(Fezi, + 6SO,K:. 
Ferocianura fericăz Albastru de Prusia. 

Ferocianura fer6să e un corp de coldre albă, pe când ferocianura 
ferică e un corp albastru, numit a/baszru de Prusia, fârte întrebuin- 
tat în văpsitorie. 

Ferocianura fer6să se oxideză cu încetul la aer transformându-se 
în ferocianură ferică și sesquioxid de fer. 

6(C Azyle, 4+- 30, —-2[(C Az)Fe], (Fe. + 2Fe0,. 
Yerocianură fer6să Ferocianură ferică



Ferocianura de potasiii se întrebuințeză la prepararea oxidului de carbon (Bunsen) şi a acidului cianhidric (IVollev) : 
a) (CAZ), FeK, -+- 650,H, -- 611,0 = 6CO + 350, (Az H,), 

+ 2S0,K, + SO,Fe. 
b) 2 (C Az),Fe K, —+ 3SO,H, = 6HC Az. + 350, h, -HC Az),Fe,K, 

Yerocianura de 
potasiu și fer. 

F'ericianurile sunt formate din acidul fericianhidric. Acest acid re- 
zultă din unirea a dou& molecule de acid ferocianhidric, pierdend 
hidrogen ; formula hui e următârea : 

(C Az)e Fe, II, = II, Fe (C Az),—(C Az), Fe II. 
Acidul fericianhidric se obţine tratând ferocianura de plumb cu 

acid clorhidric : 

IC Aza Fe, Pb, + 3S0, II, - (C Az),, Fe, II, +- 330, Pb. 
Acest acid e un corp instabil, cristalizat în ace de colore cafenie. 
fiericianura de potasiii, (C Az= Fe, K,, se obţine introducând un 

curent de clor într'o soluțiune de ferocianură de potasiă : 

2(C Az), Fe K, + CI, = (C Az), Fe, K, + 2K CI. 

Fericianura dă prin dubla discompunere diferite săruri, ast-fel cu 
sărurile ferâse dă un precipitat albastru, numit a/faszru/ luă Turnbull, 
pe când cu sărurile ferice nu se obține nici un precipitat, ci numai 
o colorațiune brună : 

a) (C Az). Fe, K, + 3S0, Fe=(C Az),> Fe, Fe, + 330, K,. 

(east Tal aere, 
Îutrebuinţarea. Ferocianura şi fericianura de potasiă se întrebuințeză ca, reac- tivi în laborator din cauză că dai precipitate sai coloraţiuni caracteristice cu numerose metale. Nici unul dintre aceste corpuri nu este otrăvitor, ceea ce do- 

vedesce mai mult că în cianurele duble nu mai avem acid cianhidric, ci numai 
elementele lui legate în mod diferit între ele. 

Metan nitrilolul = Acidul cianic 

Az 22 C—OH, 

Sunt numerdse corpuri, cari se asemenă prin constituţia lor cu 
metan nitrilul. Ast fel se cunosc următârele: 

H.CAz CL.CAz HO.CAz H, Az.CAz 
Metan nitril Metan nitril clorat Metan nitrilol Metan nitrilamina = Acid cianhidrie. =: Clorura de cianogen. = Acidul cianie. = Cianamida.
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Acidul cianic nu a fost izolat în stare pură, dar se cunosc fârte 

mulți derivați ai lui; ast-fel : 

CICAz + 2KO0H = AzC-O0N + KC+H,0. 
Metan nitril clvrat. Metan nitrilol potassic (Cianat de potasiii). 

Tot ast-fel tratând CI.CAz cu etanolul sodic vom avea metan ni- 
trilolul etilic (cianatul de etil): 

CI.CAz + CH. ONa = AzC—O0.CH, 4- NaCl. 
Etano! sodice Metan nitrilol etilic 

Oxidrilul metan nitrilolului (acidului cianic) pote fi înlocuit prin 

sulfhidril și se cunâsce ast-fel metan nitril thiol potassic (sulfocianatul 

de potasii): AzC—SK, care e un reactiv forte căutat pentru săru- 

rile de fer. 
Acidul cianic, care a fost descoperit de C/ois, la 1866, are ca iso- 

mer imida ureei numită carbimida sati acid îsoczanic: O=C=AzIl, 

descoperit de Zzzbzg şi Wohler (1822), cu care Wiirtz (1848) făcu 
aminele. Şi la acest corp hidrogenul azotului pâte fi înlocuit prin- 
trun metal saii radical lormând zsocianafii, isomeri cu czanafii, 
precum : 

O= C— AzK , 0O= C= Az.CH,. 
Carbimida potasică. Carbimida etilică. 

Etandinitil — Cianogenul (Nitrila oxalică). 

CAz—CAz. 

El a fost preparat de Gay-Lussac (1811), discompunend prin căl- 
dură metan nitrilul mercuric (cianura de mercur): 

(CAz), Hg — Hg + CAz—CAz 
Metan nitril xnercuric. " Etandinitril == Cianogen. 

Se mai pâte obţine prin distilația etandioatului (oxalatului) de 
amoniii : 

CO.O.AzII, CAz 

— 4H0= 
CO.O.Az |, CAz 

Etandinitrilul = Cianogenul, e un corp gazos, se licheface la —250 
la presiunea normală saă la temperatira ordinară sub presiunea de 4 
atmosfere. EI fierbe la —210€ și cristaliseză la —340%. Este forte otrăvitor 

"şi arde cu flacăra roză. Trecut peste potasiii încăldit într'o ţevă, dă 
cianura. de potasiii. Tratat cu KOIH dă cianura și cianatul de potasiii: 

CAz — CAz + 2KOII = CAzK + CAzOR + HO 
Etandinitril Metan nitril potassie Metan nitrilol potassie.
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Soluţiunea lui apâsă, lăsată la lumină, se înegresce dând mai multe 
corpuri, între care găsim și etandioatul de amoniiă: 

CAz CO. O Azi, 
| + 4, 0= | 
CAz CO. O AZII, 

Etandinitril. Ftandioat de amoniu. 

Cianogenul, în contact cu hidrogenul în stare născândă, dă dia- 
nina glicolului: 

CAz CI. Azi, 
| + 4H, — | 
CAz CH,. AzII, 

Etandinitri] Ytandiamina. 

Piridine și Chinoleine. 

Paralel cu seria benzenului și a naftalenului s'a găsit două alte serii aprope identice cu acestea, cu singura deosebire numai, că ter- menii lor sunt corpuri azotate, cari diferă în mod teoretic de benzen, naftalen și homologii lor prin faptul că un grup CII, din catena închisă este înlocuit prin azot. Capii acestor serii sunt: Pirin și Ch:noleina. 

Az CII  Az 

IC: CI IIC C CII 

i | | | 
IIC CII IIC C CII 

cul “CU AH 
Piridina. Chinoleina. 

Ambele aceste corpuri pot primi substituțiuni în locul hidrogenului ce au în moleculă; ast-fel înlocuindu-l prin radicali hidrocarbonați 
obţinem homologii lor, iar înlocuindu-l prin OH, O, CO.OH, etc., vom avea corpuri asemenea celor ce se obţin de la benzen. 

Homologii a frte mulţi isomeri în aceste serii, ast-fel productele monosubstituite ale piridinei, d.e. metilpiridina (picolina), sunt în număr 
de trei, după poziţiile pe cari le ocupă grupul CH, față cu azotul 

Az Az Az 
DN SL Sa ud În 

IICs 1C.CI1, IICs CH HC5 CH 
| IN i | | i IIC4 2CII NICA 2C.CH, HC4 2CH 
Na Na N3Z 
CH CH -C. CH, 

Picolina 1, Picolina 2, Picolina 3. 

Numărul isomerilor pentru metilchinoleină se ridică la șcpte.



576 
  

Piridina este o substanță lichidă cu densitatea 0,986 la o? și fierbe 
la 116%7. Ea se extrage din oleurile obținute prin distilaţia cârnelor, 
6selor și altor substanțe organice, în cari se găsesce alăturea cu mai 
mulţi homologi. 

In stare pură se obţine prin distilația acidilor carbopiridici cu oxid 
de calciă: 

C, H, Az—CO.OH + Ca O -- C, H, Az-4 CO, Ca 
Piridin metanoie (Acidul carbopiridic). Pividina. 

Chinole:na este un lichid cu densitatea 1,093 la 200? și fierbe la 
239%. Ea se obţine prin distilaţia oleurilor de se, gudrânelor de la 
distilația cărbunilor de pămînt saă prin distilația cu KOII a unor al- 
caloidi ca: cinconina, chinina, strichnina, etc. 

Se cunosc următorii derivați mai principali de la aceste corpuri: 
Piridina monobromată . . . . . . . . C, Il, Az Br(2) 
Derivatul sulfonic al piridinei . . . . . C; ll, Az (SO, H) (2) 
Acidul carbopiridic: - acidul nicotianic . C; II, Az.CO.OH (2) 
Acidul pentacarbopiridic . . . . . . . Cg Az.(CO. OI) 

Piridona. eee e CH ZEII CO Azul 
Chinoleina biclorată . . . . . . . . + Cy Hs Az Cl, (1.2) 
Oxichinoleina . . . . i. „Cs Ile Az-(0H1) (1) 
Acidul carbochinoleic - — acidul cinconic. C Il; Az (CO.ONI! (3) 

Alcaloidii. 

Alcaloidii suut compuși azotați cu constituţie nu tot-d'a-una bine 
cunoscută, cari se produc: în plante (alcaloidi naturali), în animale 
(lencomaine), în timpul putredirii materiilor organice (ptomaine) și prin 
sinteză în laboratâre (alcaloidi artificiali). 

Sa reușit a se face în mod sintetic mai mulți dintre alcaloidii na- 
turali și a se afla prin discompuneri constituția unui mare număr 
dintre cei-Valți. Din tâte aceste lucrări sa putut vedea că alcaloidii 
sunt substanțe forte complexe, mai în tot-d'a-una cu funcțiuni mul- 
tiple, d. e. fenoli, alcooli, eteri, acidi, amine, amide, etc., substituite 
în catena piridinei, chinoleinei și a homologilor lor. 

Istoricul. La 1792 Fourcroy observă mai întâiii că apa, în care macerase câja 
arborelui Cinconia era alcalină și dedea un mic precipitat. La 1804 Siza des- 
coperi o substanță cristalină în opî. Serzuerner între 1S04 și 1517 izolă perfect 
substanța lui S4 îmi pe care o numi mo „fină şi pe care O caracteriză ca o bază 
alcalină, apropiind'o de amoniac. De la acestă dată începură a se găsi alcaloidi 
în multe plante întrebuințate în medicină. Ast-fel la 1820, Pe//etzer şi Caventou 
izolară chinina din coja de Cinconia. Lucrările lui IViirts şi Zo/manu de la 1549 
asupra amoniacilor compuși, faptul că chinoleina fusese descoperită de Gerhart 
la 1845 prin distilarea chininci, strichninei, etc., cu KOH, precum şi prezența 
bazelor piridice descoperite de Anderson la 1851 în oleurile animale, făcură ca stu- 
diul alcaloidilor să fie reluat. La acestea se adaogară în urma descoperirilor lui 
Selmi (1872) din Italia ptomainele și leucomainele în urma lucrărilor lui Cautizr (1860).



Starea naturală. In numerose plante se găsesc unul sait mai mulți 
alcaloidi, adesea combinați cu taninul sai cu corpuri analoage acestuia. 

In lichidele otrăvitâre, secretate de diferite animale : șerpi, scorpii, 
etc., precum și în lichidele putredirei cadavrelor, există numerâse leu- 
comaine și ptomaine în stare liberă sau combinate cu diferiţi acidi. 

Latragerra alealoidilor. In genere, prepararea alcaloidilor naturali 
se face în dou& moduri: 

1. Făcând să lucreze asupra plantei Ş 
pulverizate o bază puternică ca hi- i 
dratul de calciii, care se combină cu S 
acidul alcaloidului, pe când acesta este CI 
izolat prin diferiți disolvanți (benzen, 
metan triclorat, etc.), sau prin disti- 
laţie dacă e volatil. 

Se pote face și în mic acestă ex- 
tracție, punend pulberea care a fost 
tratată cu Ca(OH), (și uscată în urmă) 
în vasul B (fig. 211), din care eterul 
sait alcoolul extrag alcaloidul distilând 
din vasul A prin tubul / și conden- 
sându-se în balonul C, de unde curge 
peste substanţa din B. 

2. Se mai pâte trata planta pulve- 
rizată cu acid sulfuric diluat, care for- 
meză cu alcaloidul un sulfat solubil 
în apă. 

Acestă soluțiune izolată prin filtrare 
de restul pulberei, se trateză cu KOH 
sait Ca(OH), pentru a se izola alca- 
loidul. 

Alcaloidii se împart în două părți 
după cum ei sunt făcuți numai din 
carbon, hidrogen și azot sait din car- 
bon, hidrogen, azot și oxigen. Cei 
dintâi se numesc și a/caoidi volatili, 
iar cei-talți alcaloidi ficși. Fig. 241. Extragerea alcaloiilor. 

Principalii alcaloidi volatili sunt următorii: 

  
Piperidina . . . . C; Hi, Az în gzzer uâger (piper). 

Conicina + o e pu Az | din cicuza virosa (cucută ). 
Nicotina . . . . . CioHiu Az, din nicotiana fabacun (tutun). 
Cadaverina. . . . CH, Az, 
Putrescina . . . . CH, A4 
Hidrocolidina . . . C, H,, Az 
Parvolina .. . . . Ce Hy, Az 
Corindina . . . . CH, Az 

produse prin fermentația bacte- 
| riană,
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Printre alcaloidii ficși mai însemnați sunt : 

Atropina. 
Aconitina 
Piperina . . 
Morfna . , 
Pseudomorfina . 
Apomorfina 
Codeina . 
Tebaina , 
Papeverina . 
Laudanosina . 
Narcotina . 
Narceina . . 

etc. 
Pillocarpina. . 
Chinina . 
Chinidina 
Chinicina.. . 
Cinconina 
Cinconidina. . . 
Cinconicina. . 
Paricina , 

Aricina , 
etc. 

Strichnina . . 
Brucina . . 

Muscarina . 
Tifotoxina . . , 
Tetanina . . 

etc. 

2 CAH AzO, | 

- Cs Ha AzO 

Ca Ha, Az.O0, ) 
-  CasHas Az20, | 
. C, His AzO, 
. C, H,, AzO, 

- CasHso Az0, 

» CsHas Az O; din atropa beladona (mătrăgună) 
Cs3Hss Az O,» din aconztum napelus (spânz). 

» Caz Has Az O, din gzper mager (piper). 
+ Car Huo Az Os | 
CH AzO, 
. Cs Ha, Az O, 
. CusHaa AzO, 
. Cus Ha Az O, 
* Cao Ha AzO, 

din papaver somniferum (mac). 

Ca Ha, AzO, 
JaH s AzO; 

4 

din pr/locarpus pennat îfelius. 
- CaoHaa Aza0e i 

> 

“ din Czuchonec. 
> 

. . Cs Has Az,O 

Homocinconidina . Cs Ho AZ20 

Cos Has Az20, 

din sfychnos nu vomica. 

plomaine. 

Piperidina se obține tratând zzperiua cu KROH (Cahours) |vedi 
piperina). Ea e lichidă, cu proprietăți bazice pronunțate și fierbe 
la 1060. 

Ladenburg la 1884 a dovedit că piperidina este hexahidropiridina: 

Az AzH 

Pa ÎS Fr N 
HC CH H,C CH. 

| | 
IC CH IC CII, 
N N/A 

CH CH, 
Piridina Piperidiua 

Conicina (conzua sai cicufina) se extrage din conum maculatuin.
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Ea se mai găsesce în cucută alăturea cu metil-conicina. Este fârte 
otrăvitâre, fierbe la 1670, este dextrogiră și are densitatea 0,886. 
Formula ei este C, H,, Az și sa dovedit că este propilpiperidina: 

AzII 
ZI 

II, C CIIL—CH — CI —CII, 

| 

HI C CI 

C Il, 
Cunicina -- Propil-piperidina. 

Sinteza ei a fost făcută de Ladenbung hidrogenând alilpiperidina. 
Conicina este ultimul termen de hidrogenare al propilpiridinei homo- 
logul piridinei: 

C Ia, Az Cs Hs Az OC Hi Az OC, [la Az 
CHIC) Az 

Propilpiridina == conyrina, 'Tropidina. Paraconicina. Conicina. 

Nicotina se găsesce în foile de tutun. Ea are un miros forte .ne- 
plăcut, densitatea 1,01 (la 15%), e solubilă în etanol și fierbe la 2410. 
Este levogiră şi fOrte alcalină. Prin oxidaţiune cu Az O, H dă acz- 
dul carbopiridic sati nicotianic: C, H, (CO.OH) Az. 

Prin acțiunea sodiului asupra soluțiunei alcoolice de nicotină se 
formeză dzpiperudilul. Formula de constituție a nicotinei este urmă- 
târea (Cahours şi Litard): 

HI II 

” C . C = Ca i y + + MG cu CICI CIls Cl, 
: Az. SC—C.. „AZI 

Az CO Clls CICI CH, CI, 
Cc “Az II Isonicotina 

Il 
Nicotina, 

Nicotina se combină cu două molecule de acid clorhidric dând o 
sare neutră. Ă 

Atropina se găsesce în a/ropa be/ladona, cristaliseză în ace mătă- 
s6se puțin solubile în apă, solubilă în eter și mai cu semă în etanol. 

Fa este alcalină, cu gust amar și se combină ușor cu acidii. La 900 
se topesce, iar la 140% se volatilizeză. Fiartă cu acidul clorhidric se 
hidrateză și se discompune în modul următor: 

Cs; Iss Az 0, —- Il, O = Ga His Os + Ca Is Az0 
Fenil 2, propanol 3, oic. “Yropina. 

= Acidul tropic,
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Sinteza atropinei a fost făcută la 1879 (Landenburg și Riigheiner) 
combinându-se acidul tropic cu tropina. 

Az—0H, CIL.OIN 

N | CH=.01I NOII, GH, i>e GH GUCuul 
| Az- CIJ, 
CH.C, Il; = Ri IL O 

CO.0LH - : 
| CH IC CU 

Fenil 2, propanol 3 vic. 'Fropina. ” 7 
- Acid tropice, Z 

CU, 
Tropatul de tropină - Atropina. 

Atropina este forte otrăvit6re, are proprietatea de a dilata pupila 
și produce uscăciunea în gât. 

Piperina a fost estrasă din piper de Oersted (1319). Ea este o sub- 
stanță fără gust, cristaliseză în prisme clinorombice, fuzibile la 1280, 
Este o bază. slabă, se disolvă în etanol, eter și apă fierbinte. Solu- 
țiunea alcoolică are gust înțepător şi pipărat. 

Piperina se discompune prin KOIH (în etanol) în modul următor 
(on Bato și Keller, 1856). 

7 Oa —CO, K 
Cs Ilas Az O; -F- ROI CUI, T0> GH, Cs Hi, Az. 

Piperina, Piperonatul de potasiă. Piperidina. 

Formula piperinei este următârea: 

CU Ci, 
„CH = CH—CH CH—CO—Az < > Cl 

. N a 

Cal Os cr, Cui, cil, 
Piperonatul de piperidină - : Piperiua. 

Morfina este în cantitate de 10—159%, în opiul de Smirna, care e 
sucul uscat al macului (/apazer sormniferum). Ea cristaliseză în prisme 
mici, are gust amar și produce somnul când e luată în cantitate mică. 

Tratată cu pulbere de zinc la cald, dă fenantrenul. Din reacțiunile 
sale rezultă că în molecula ei avem 2(0H), al căror hidrogen pote fi 
înlocuit prin potasiii sati eterificat. 

Ast-fel Grimauz la 1882, tratând o soluțiune de morfină în ROH 
și cu CHI, a obţinut codeina: 

CB AzO COE 0,1: Cu Has Az0 < Oc, INI 
Morfina monopotasică, Morfina monometilică =- Codeina.
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Se cunssce de asemenea metilcodeina sai dimetilmorfina: C 
Az O. (OCH,),. 

Incăldită fiind, perde II, O transformându-se în afomorfină : CC, 
1, AzO,, care se întrebuințeză în medicină ca vomitiv: 

Morfina dă coloraţiune roșie cu Az O,H și albastră cu Au CI. Ea 
e forte otrăvitâre; antidotul ei este cafeaua. 

Codeina sai metilmorfina cristalizeză în prisme gr6se ortorombice, 
fuzibile la 150%, solubile în eter. Ea se întrebuințeză în medicină şi 
ce otrăvitâre. 

17 1.7 

Pilocarpina se extrage din pi//ocarpus penatifolius. Ea este lichidă 
dextrogiră, solubilă în apă, etanol și cloroform. Cu H CI și Az O, H 
dă săruri bine cristalizate. Fiartă cu apă se discompune în trimetil- 
amină și acid piridinlactic (corespundător acidului lactic de fermentație) : 

“Cal, 
C,, His Az 0, -+-H, 0 = Az (CH), + C, H,.Az — C(OH) 

_„COOH 
Pilocarpina. Trimetilamina. Acid piridinlactic. 

Acidii hidrateză pilocarpina, transformând-o în Pilocarpidină şi 
metanol: 

Ca, Has Az 0 -+ H, O == Cs Hu, Az 0, -CH,.OH 
Pilocarpina. Jilocarpidina Metanol 

Formula de constituție a acestor corpuri e următârea: 

cu cu CH caca CH 
HC:  Az=C—Az<Clk pc SMAz—C—Az CH, 2 3 If CH 

CHCH con CHEC  coo 
Pilocarpidiua. Pilocarpina. 

Pilocarpina produce transpiraţie abundentă și sialoree (abundența 
salivei). Ea e fârte otrăvitore. 

Chinina se găsesce dimpreună cu alți alcaloidi în speciile Cinc/ona 
calisaya, Cinchona succirubra și C Huanuco, care cresc pe înălțimi 
de 1600”-—2500",. C6ja acestor arbori conţine aprâpe 1 %/, chinină. 

Chinina este o substanță amorfă, fără colre și miros, cu gust forte 
amar, se topesce la 1770. Disolvată îî acidi este levogiră. Soluţiunea 
ei în apă este forte alcalină și absrbe CO, transformându-se în car- 
bonat de chinină solubil. Cu acidii dă săruri solubile, între cari mai 
însemnate sunt s7/fafi de chinină : 

Sulfatul bazic de chinină saă sulfatul ordinar, Co Hz (Az O.) 
SO, H, + 7H, O, cristalizeză în ace prismatice fine mătăsose, este
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eflorescent, pierdend la aer 14,13%, apă «din greutatea sa. El este 
grei solubil în apă (1 parte sulfat în 581 părți apă la 15%. 

In apa acidulată cu SO, H, se disolvă ușor dând s//azu/ neutru. 
Soluţiunea acestuia este forte amară. 

Sulfatul bazic este forma sub care se întrebuințeză chinina de oti- 
ceiii în medicină. 

Sulfatul neutru de chinină (numit improprii sulfat acid): 
Co Has(Aza 02), SO, HI, + 8H.0O se disolvă fârte ușor în apă și 
se obține disolvând sulfatul bazic in acid sulfuric. Distilând chinina 
cu KOII, obținem chinoleină, metilchinoleină (lepidină) și metanoat 
de potasiul. 

Chinina este o metilcinconină, întocmai după cum codeina este 
metilmorfină. 

Formulele de constituţie ale chininei și cinconinei, par a fi următorele: 

Az CH Az CH 
HO pi SI rr N HO p NE a | 

CH, >e C CH CHE CC  COCH, 
| , : | 

H,C CH CH H,C CH CH 
NL Nae 

C-H CH C-H CH 

| 
C CH, C CH; 
N/IN PE ONAN 

HC CHU CH, | NC CH Cl, 

| | | | | | 
HC Cc cu, HC CC CH, 
ANA N 
CH Az CH  Az 

Cinconiva. Chinina. 

Strichnina Cp, Hop Aza O, se extrage din s7rpc/hnos nu voniica. La 
este o substanță solidă, cristaliseză în octaedrii cu baza dreptunghiu- 
lară, este incoloră, fără miros, cu gust forte amar. Se topesce la 2840 
și fierbe în vid la 270%, este lovogiră, puţin solubilă în apă, etanol 
și eter și forte otrăvitâre. Distilată cu KOII (în etanol) dă chinoleina. 
și homologii acesteia. Ea pâte da producte de substiuțiune; ast-iel 
se cunbsce mononitro și dinitro-strichnina. 

Brucina este strichnina, în care 2[H sunt înlocuiţi prin 2 grupuri. 
(O.CH,): 

Cea Has Aza 0, = Cs Hs (CH, < GC) Aa 0, (4, Sterea 
Qisen).
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Substanțe gelatin6se și albuminâse. 

In sucurile econoimiei animalelor și plantelor, precum şi în țesu- 
turile insolubile ale lor se găsesc substanțe azotate forte complexe, 
conținînd sulf şi fosfor, care nu se apropie de nici una din funcţiu- 
nile studiate până acum. Aceste corpuri aă fost studiate în timpul 
din urmă de Sc/ii/cenberger. Prin distilaţia lor se obțin corpuri fârte 
variate între cari: amide, amine și compuși din seria piridinei pre- 

. cum și sulfură și cianură de amoniti. Ele sat împărțit în două grupe: 
1. Substanțe gelatinose saii cleiăse, între cari avem următrele cor- 

puri : 
Gelatina, care există în grâne şi în special în grâă (în gluten) și 

Gelatina care se găsesce în 6se. 
Ele se precipită prin etanol din soluţiunea ap6să dând o masă 

solidă transparentă, fără gust și fără miros .Disolvate în apă caldă 
ele produc pzf/za. Acestă proprietate o pierd daca le fierbem cu 
etanoic concentrat saă cu acid azotic. Taninul precipită gelatina din 
soluțiune, formând cu ea o combinație imputrescibilă : din cauza 
acesta se tăbăcesc cu tanin peile, cari conţin puţină gelatină. 

Fierte în acid sulfuric ele dai glicocol, leucină și alți acidi ami- 
dici precum și corpuri din seria piridică. 

In comerț se extrage gelatina fierbând 6sele în vase închise (au- 
toclave). Cieiul de pesce [ichtiocolul) este gelatină pură, care se ob- 
ține din membrana internă a bășicei înotătâre a morunului. Ea este 
decolorată prin acid sulfuric. Cleiul ordinar (colle forte) se fabrică 
cu resturi de piele, corne, etc, 

Chondrina se extrage prin fierbere din sgârciuri și tendâne. Şi 
ea produce piftie cu apă fierbinte, se deosebesce de primele prin 
faptul că ea se precipită din soluțiunea apsă prin alaun, etanoat de 
plumb și alte săruri metalice. Clorura mercurică nu o precipită, ca 
pe cele d'intâii și fiartă cu acid sulfuric dă numai leucină și nu dă 
glicocol. 

2. Substanfe albumindse, cari se împart în trei grupe: 
dlbumine, fibrine şi caseine. Schiitsenberger le dă următârea for- 

muiă generală: C,,, Hsso Azzs Osu. , 
Discompuse cu SO, H, sati Ba (OII), la cald, ele dai glicocol, 

leucină, acid aspartic, etc., iar prin fermentația putredă dai fenol și 
ptomaine. 

a) Intre a/frne sunt următârele substanțe: 
Albumina din albușul oului, care se coaguleză la 720, se precipită 

Prin etanoatul de plumb şi este dextrogiră. Ea se disolvă în alcalii 
și se precipită prin acidi, etanol şi eter. Gazv/hizr (1869) şi Bechamp 
au dovedit că în albușul oului sunt mai multe feluri de albumină, 
cari se deosebesc unele de altele prin puterea rotatore. 
"Albumina din serul sângelui numită serină diferă puţin de cea d'intâiit



prin puterea rotatâre și prin proprietatea că: injectată fiind în vi- 
nele unui animal, se asimileză, pe când cea-taltă este dată afară prin 
rinichi. 
Alumina din planie are mare asemătăte cu albumina din oi Și 

se găsesce în sucurile plantelor. Wzze/iza, care se găsesce disolvată 
în gălbenușul oului, este un amestec de albumină şi caseină. 

b) Fzbrinele, din punctul de vedere chimic, se comportă ca albu- 
mina insolubilă, de care se deosibesce prin structura sa fibrosă și 
prin proprietatea ce are a discompune apa oxigenată. 

Fibrina din sânge se coaguleză, când ese sângele în contact cu 
aerul, dând o masă fibrâsă, elastică. Uscată fiind, devine dură și fra- . 
gilă, este insolubilă în apă, și în acid clorhidric diluat, 

Fibrina din muschi numită miosină se află în stare disolvată în: 
masa musculară, de unde pste fi precipitată prin o soluţiune diluată 
de clorură de sodiii. 

Fibrina vegetală există in glutenul din grăunțele cerealelor alăturea 
cu glutina (Ritthausen), 

c) Caseinele coprind următorele două substanţe : 
Caseina din lapte, pare a fi albumina disolvată în alcalii. Acidii 

și chiagul precipită o substanţă care conține puţin acid lactic şi fer- 
mentul lactic, căldura însă nu o coaguleză de cât la 130%—140%. 

Caseina din plante, numită degumină, se găsesce în grăunţele le- 
gumindselor, este identică cu cea-laltă și se precipită prin acidi.
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UNORA DIN CEI MAI MARI CHIMIŞTI: 
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Baeyer, ddolf v. sa născut în 30 Noembre 1833 la Berlin. Ta- 

tăl săi a fost un erudit general prusian. EI a debutat mai întâiă ca 

profesor la Academia comercială din Berlin şi a trecut în urmă ca 

profesor la Universitatea din Strassburg. Acum ocupă catedra de 

chimie de la Miinich, pe care a avuto marele Liebig. Este unul dintre 

cei mai mari chimiști ai Germaniei. El a descoperit fluoresceinele și 

25 *



scatolul, a introdus pulberea de zinc ca reductor şi a făcut numerâse 
sinteze însemnate, între cari: a oxiindolului, a isatinei și a albastrului 
de indigo. La ultimul congres de chimie de la Geneva, din 1892, 
Baeyer a luat partea cea mai activă. 

Ballard, Antoine Gerome, sa născut la 30 Septembre 1802 la Mont- 
pellier și a murit la Paris în Aprilie 1876. El a succedat pe Z/enard 
ca profesor de chimie la Sorbona și la 1850 a ocupat locul lui 
Pellouge la College de France. 

El a descoperit bromul la 1826 și a studiat în special derivații 
bromați şi extracțiunea sărurilor din apa de mare. 

Berthelot, Marcelin Pierre Eug. sa născut la 29 Octombre 1827 
la Paris. El ocupă locul de profesor la College de France, este 
membru și secretar perpetuii al Academiei de Sciinţe şi a fost mi- 
nistru al instrucţiunii publice în Franţa. La 1848, făcând sinteza 
etinei, a deschis o cale nouă chimiei organice, care este în mare 
parte creatiunea sa. El este nu numai cel mai mare chimist al 
Franței, dar unul dintre cei mai mari chimiști ai timpului nostru. 
De mai bine de 20 ani se află în fruntea 6menilor de sciință cari 
aă creat termochimia. Principalele publicaţiuni ale lui, sunt urmă- 
t6rele : 

  

Chimie organique fondee sur la synthese 1860. La syuthese chimni- 
gue 1875. Mecanigue chimitgue fondee sur la thermochimie 1879. Les 
orâgines de b Alchimie 1335. Cuimie des anciens 1889. La revoluizon 
chimigue-Lavoister 1890. 

Perthelot a spus acel admirabil adevăr: C/zza "şi creează obiectul 
studiilor sale.
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Berthollet, Claude Louis, (Comte de), sa născut la o Decembre 
1748, la Annecy, în Savoia și a murit la 6 Noembre 1822, la A7- ceutl, Paris. El a studiat mai întâiă medicina și la anul 1794 ear profesor de chimie la șcâla normală și la şc6la politechnică din Paris. A tost membru al Academiei şi unul dintre cei mai-mari chimiști ai secolului. Incă de la 1785, a împărtășit vederile marelui /avozszer asupra nouei direcțiuni dată chimiei. El a făcut cercetări asupra a- moniacului, acidului cianhidric, hidrogenului sulfurat, clorului şi ful- minatului de argint. A descoperit cloratul de potasiă și a formulat 
legile, după care se fac reacţiunile între corpuri, 

Elements de bart de la teinture 1791, Recherches sur la lo Zaf- finite 1807, Essai de sratigue chimigue 1803. 

Bersehius, Ious Iacob, sa născut la 29 August 17709, la Westerlâsa Ostgothland, și a murit la 7 August 1848, la Stockholm. A studiat medicina și chimia la Upsala și mai în urmă la Erlangen, în Ger- mania, a fost puțin timp medic militar în Stockholm. La 1807 fu 
numit profesor de chimie şi farmacie. 

El a creat teoria electrochimică, a determinat fârte multe greutăți atomice şi a simplificat metodele de analiză. A fost un eminent pro- 
fesor și a produs elevi ca: Rose, Mirscherlich, Wohler, Gmelin, Mag- 
1uS, Arfoedson, Kolbe, etc. 

Bunsen, Robert Wilhelm, este născut la 31 Martie 1811, la Got- 
tingen. A fost numit la 1836, profesor de chimie la Cassel, la 1838 
în Marburg, la 1851 în Breslau, la 1852 în Heidelberg, unde trăesce 
retras de la catedră din 1889. EI a lucrat puțin în chimia organică, 
studiind cacodilul şi derivații săi, dar a fost unul dintre cei mai mari 
cercetători în chimia analitică, unde a introdus numerâse metode 
pentru analiza corpurilor solide și a gazelor. A introdus împreună 
cu G. Kirchhoff analiza spectrală și a descoperit 7ubidzul şi cesiul, 
Lucrările lui principale sunt: 

Volumetrische Analyse 1834, Gasometrische Methoden 18 57, Chemische 
Analyse durch Spectralbetrachtung, mil Krchhof 1861, Anleitung su 
Untersuchung der Aschen und Mineralvasser 1875, Flammenreactio- 
en 1880. 

Chevreuil, Michel Eugbne, sa născut la 29 August 1786, la Angers 
şi a murit la 9 Aprilie 1889, la Paris, în vârstă de 103 ani. La 1810 
a fost profesor de chimie la institutul lui Fourcray. De la 1826 până 
la mârte a fost directorul manufacturei de gobelinuri din Paris, iar de la 1830—1879 a fost profesor de chimie la „Museum (grădina 
plantelor). La 1813 începu studiul s&ă asupra constituțiunei materiilor 
grase, în urmă se ocupă cu numerâse cestiuni de chimie pură şi apli- cată și consacră mai bine de 20 ani pentru studiul fizic și chimic at 
armoniei colorilor. EI a fost capul societăților de agricultură, dâna



o impulsiune puternică acestei ramuri, și membru al Academiei de 
sciințe. 

Recherches chimigues sur les corps gras 1823. Des conleurs ct de 
Jeurs applications auz ars îndustriels 1864. A 

Dalton, Fohn, sa născut la 5 Septembre 1766, la Eaglesfield, Cum- 
berland și a murit la 27 lulie 1844, la Manchester. A fost profesor de 

  

fizică și matematică la New- College din Manchester și a ținut multe 
conferinţe sciințifice în Anglia şi Scoţia. EI sa făcut renumit prin 
întroducerea teoriei atomice și prin aflarea legei proporțiunilor mul- 
tiple, după care se combină corpurile. 

Neso system of chemical philosophy 1808. 

Day Humphi , Sa născut în 17 Decembre 1778, la Penzance, 
Cornwall, și a murit la 29 Maiii 1829, la Geneva. A învățat chirur- 
gia şi farmacia. La 1802, a fost profesor de chimie la Royal lnsti- 
tution din Londra. A călătorit mult prin Franţa și Italia și a tăcut 
lucrări de cea mai mare însemnătate în sciință, Electrochimia este 
creațiunea sa; în acest mod a izolat potasiul, sodiul, calciul, magne- 
siul, bariul, etc. El a preparat clorura de carbonil, hidrogenul fosfo- 
rat solid, amalgamul de amoniii și a dovedit că sunt și acidi fără 
oxigen lacidii haloidi). Sa ocupat și cu chimia agricolă și a inventat 
lampa de siguranță. 

Elements of chemical Philosophy, 1810—1812.
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Dumas Jean PBapiiste născut la 14 lulie 1800, la Alais, a murit la 11 Aprilie 1884, la Cannes. A fost farmacist la Geneva, unde a publicat lucrări asupra sângelui şi în urma sfatului lui Humboldt, sa dus la Paris, la 1823. JE este unul din întemeietorii șcâlei cen- trale, a fost profesor la Sorbona și la facultatea de medicină. De la 1540—1852, a fost ministru al Agriculturei și Comerciului. EI a luat parte activă la desvoltarea chimiei organice, făcând numerâse sinteze, și introduse la 1834 teoria substituțiunei. El a făcut analiza apei, a 

  

aerului, a bioxidului de carbon. a determinat greutatea atomică a 
iodului, fosforului, sulfului, mercuriului, etc., și este întemeietorul teo- 
rici homologilor. 

Ivaite de chimie ajpliguce aux arts, 1828. Lecons sur la Philo- 
0phie chimigue, 1837. 

Friedel Charles, profesor de chimie organică la Sorbona, unde a 
înlocuit în 1885 pe amicul săă Wiiz/s. Inaintea acestei date era pro- 
fesor de mineralogie la aceeași universitate. Este membru al Acade- 
miei de sciințe și sa distins în mod cu totul superior pe terenuri 
sciinţifice forte variate, ilustrând universitatea Parisului, atât în do- 
meniul mineralogiei cât și al chimiei organice. A reprodus pe cale ar- 
tificială fârte multe minerale şi a făcut numerdse sinteze, între cari 
cu deosebire a glicerinei. Prin introducerea clorurei de aluminiă a 
pus la dispoziția chimiştilor una dintre metodele cele mai generale 
și simple în același timp, prin care s'a îmbogăţit fârte mult numărul 
corpurilor, cu deosebire dintre cele cu catena ciclică, 

Laboratorul de chimie organică, pe care "| conduce acum ia Sor-



bona este punctul de plecare al celor mai însemnate lucrări de chimie 

  

organică şi locul unde generaţiunile noui ai căpătat mai mult în 
Franţa direcţiunea nouă în chimie. 

Cours de chimie organigue, scrie grasse 1887. 
Cours de chimie organique, Serie aromaligue 1857. 
Cours de mindvalogie. Mincralogie gintrale. Paris 1993. 

Gay-Lussac, Louis Joseph, s'a născut la 6 Decembre 1778, la St. 
Leonard în Limousin, și a murit la 9 Mai 1850 la Paris. La 1798 
intră în scâla politecnică, fu cel mai apropiat și distins elev al lui 
Bertholet, și la 1808 a fost numit profesor de fizică la Sorbona. El 
descoperi borul la 1808, studiă iodul și descoperi etandinitrilul la 
1815. Lui se datoresce titrometria și construirea eudiomsetrelor. La 
24 August 1804 făcu dimpreună cu Bzoz o ascensiune cu balonul, 
la 16 Septembre (acelaşi an), făcu singur aceeași ascensiune pentru 
observațiuni sciințifice. La 1808 el formulă legea după care se com- 
bină gazele. Intre alți elevi distinși a avut pe Lzebzg. 

Hofmann, August Wilhelm von, sa născut la $ Aprilie 1818, la 
Giesen și a murit ia 5 Maiu 1892 la Berlin. El s'a ocupat mai întâi 
cu filosofia şi dreptul, mai în urmă studiă chimia la Zzebag. La 1845 
a fost numit protesor la Bonn și la 1848 profesor la Royal College 
of chemistry şi la monetăria din Londra, de unde trecu ia Berlin la 
1863. Ela luat parte însemnată la desvoltarea chimiei organice și 
a studiat multă vreme, în același timp cu Wiirtz, amoniacii compuși 
unde ati făcut multe descoperiri asupra materiilor colorante (aniline).
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A fost unul din cei mai distinși chimiști din Germania, şi s'a aflat 
mult timp în capul unci pleiade de chimiști formați în laboratorul 

  

s&ii. Sa distins de asemenea ca scriitor cu deosebire în biografiile 
chimistilor : Wiirtz, Wohler, Dumas, Griess, etc. 

  Achule, August Friederich sa născut la 7 Septembre 1829 în Darm-
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stadt. Intre 1858—1863 a fost profesor la universitatea din Gant, 
iar în urmă la Bonn, unde sa ilustrat prin lucrările sale. La 1839, 
luând ca bază tetravalența carbonului, introduse în chimie teoria 
constituțiunei benzenului, prin care studiul chimiei organice a devenit 
ușor și forte interesant. Prin lucrările sale și cu deosebire prin ve- 
derile sale teoretice, a contribuit în mod prodigios la desvoltarea 
chimiei organice. 

Lehrbuch der organischen Chemie 1839. Chemie der Bensol-derivate, 
1857. 

Lavoisier, Antoine Laureni Sa născut la 26 August 1743, la Paris 
și a fost decapitat la 8 Maiă 1794 în acelaș oraș. 

Lavoisier este unul dintre cei mai mari 6meni ce a avut Francia, 
și din cei mai iluștri cu care se fălesce omenirea. Chimia începe cu 
Lavoisier ca sciință, el a scos'o din calea veche și obscură pentru 
a arăta importantul săii rol în sciințe, şi viitorul măreț la care trebue 
să tindă. Numerâse descoperiri fură făcute de el într'un timp relativ 
scurt. lată de ce ilustrul chimist Wiirtz dicea la începutul dicţionaru- 
lui de Chimie că La c/imze est une science fraucazse. Lavoisier a in- 
trodus cumpena în Chimie, el a formulat legea conservării materiei: 
« imic nu se pierde, nimic nu se creasă în natură.» Lucrările sale 
asupra oxigenului, aerului, apei, combustiunei și respirațiunei, fac 
epocă în sciință prin claritatea și profunditatea cugetărei și prin exac- 
titatea metodelor. Nomenclatura inodernă începe tot de la el. 

  
Lavoisier iubia sciința şi o cultiva cu pasiune. EI era avut și 

ocupa cele mai înalte situațiuni financiare. Era unul dintre ferntiers 
generau adică din acei ce luaii cu arendă vămile și contribuțiunile
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indirecte ca: tutunul, spirtuoasele, etc. Cu tâtă cinstea sa dovedită, 
el plăti cu viața faptul de a fi fost alături cu cei-l'alți /erzzzzrs, cară 
abuzaseră de situația lor. Ura contra acestor 6meni fu atât de mare, 
în cât /Lawoisier, care incontestabil e unul din cei mai mari 6meni 
geniali ce a avut Francia, încă nu'și are statua sa, cu tote că e ab- 
solut dovedit că era un suflet nobil, un caracter integru, şi mai 
presus de tote, un pasionat admirator şi cercetător în sciinţe. 

S'aii găsit mai tte scriptele şi instrumentele, care prin îngrijirea 
d-lui Grimaur, chimist de elită, ati lost expuse la Paris în 1889. Cea 
mai bună biografie a lui Lavoisier, în care se pote ved€ viaţa acestui 
măreț și nefericit om, este: 

Lavoisier 1743-1794, d'apres sa corvesfondance, ses manuscris, Ses 
pabiers de Jamille et d'autres documents incdits, par I-donard Grimau, 
Professeur ă Vecole Polytechnigue et ă Î Institut Agronomigue, slgrege 
de da faculte de Madecine. Paris 1885. 

Lucrările lui Lavoisier încep a fi presentate Academiei de sciinţe, 
care a avut în urmă ondrea de al avea membru, la 1763, şi se ter- 
mină cu diua morței sale. Ele s'aă publicat de Ministerul instrucţiunii 
publice Oeuores de Lavoisier. Paris, MDCCCLAIV, 4 volume. 

D-na Lavoisier lucra cu soțul săi în laborator și ţinea registrul 
cercetărilor nou&. Ea a publicat dup& morte, mare parte din lucrările 
soțului s&ă, din care multe scrise până în momentul execuțiunii și 
ne terminate încă. 

Liebig lustus. Sa născut la 15 Maiă 1S03 la Darmstadt, șia 
murit la 18 Aprilie 1873, la Munchen. E! studiă mai întâiă farmacia 

   
și în urmă chimia la Bonn, Erlangen și Miinchen. De la 1822 până
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la 1824, fu trimis să studieze la Paris. unde se aflai pentru același 
scop Mitscherlich, Gustav și Heinrich Ros€, Runge, etc. Parisul în 
acea epocă avea un mănunchiit de 6meni de sciință superiori ca Gay- 
Lussac, Thenard, Dulong. Chevreul, Vauqnuelin și Al. de Humboldt, 
care a locuit și lucrat multă vreme în capitala Franciei. 

La 1824 a fost numit profesor la Universitatea din Giessen, unde 
prin importanţa lucrărilor sale de chimie organică, cu deosebire, fundă 
o adevărată școlă de chimie, la care se formară: Fehling, Frankland, 
Fresenius, Gerhardt, Hofmann, H. Kopp, Muspratt, Regnault, Sten- 
house, Strecker, Williamson, Wurtz, etc. 

El a indicat separarea nichelului de cobalt și a fost unul dintre 
începătorii teoriei radicalilor, a lucrat asupra cianurilor, arătând im- 
portanța lor în galvanoplastie și asupra etanalului (aldehidei), arătând 
întrebuințarea lui în argintuire. Liebig a luat parte activă la progresele 
chimici fisiologice. 

Die Chemie în îhren Anivendungen auf Agrikultur und Phystologie 
1876. Organasche Chemie în zhrecu Anwendungen auf Physiologie und 
Pathologie 1846. Chemische Briefe 1373. Waturzissenschafiliche 
Briefe fiir moderne Landvirthshaft 1859. Suppe fiir Săuglinge. lahres- 
berichte îiber die Forischritte der Chemie 1347—1837. Fanavărterbuch 
der zeinen und angevandlen Chemie 1842—1856. Annalen der Chemie 
and Pharmacie 1832. 

  
Aendeljeefi, Demetrius, este unul din cei mai mari chimişti ai Ru- 

siei. E profesor la șcâla politechnică din St. Petersburg. Sa ocupat 
de Fizică și a făcut cercetări asupra Capilarităţii. După încercările
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lui Chancourtois (1862), Nevlauds (1863) şi Lothar Meyer (1369). 
Mendelejefi încă din 1869 propuse o clasificație a elementelor după 
ponderea lor atomică. Acestă clasificație e de o mare utilitate. 

Galhium, descoperit la 1875 de Lecog de Boisbaudran, şi Germaniunt 
descoperit la 1886 de Wzn/'/er, erai deja prevădute în sisfemul sei 
fertodic al elementelor. 

Tratatul s&ă de Chimie, a fost de curând tradus în limba germană 
(Grundagen der Chemie, 1892, Leipzig) 

Pasteur, Louis, sa născut la 27 Decembre 1822 la Dle în Jura. 
El ocupă în Franța și în lumea sciințifică aceeași situaţiune, pe care 

a avut'o Lavoisier în secolul trecut. La 1848 a fost profesor la liceul 
din Dijon, iar de la 1849—1854 la universitatea din Strassburg. Pri- 
mele sale lucrări sunt relative la cristalografie și la polarisaţiunea 
votatâre. Acestea '] conduseră la studiul fermentațiunei, producând 
lucrări, care ai contribuit mult la avuţia Franței prin faptul că a arătat 
metodele sciinţifice de a păstra vinul, a face berea, oţetul, etc. In 
aceeași direcție se ocupă cu bâla gândacilor de mătase şi în urmă 
afiă altoirea contra turbărei şi cărbunelui la vite. Astădi se află în 
-capul institutului, ce pârtă numele să, în care se fac cele mai în- 
“semnate lucrări de bacteriologie. 

Etude sur le vinaigre, 1868. Fiude sur le viu, 1872. Ftude sur la 
brere 1876. 

Sainte Claire Deville, sa născut la 11 Martie 1818, la St. Thomas 
în Antile şi a murit la 1 lulie 1881 la Paris. El a fost profesor la 
Sorbona și director al laboratorului de la șcâla normală, s'a ilustrat 
prin cercetări asupra disociațiunei și asupra aluminiului, siliciului, bo- 
'rului și platinei 

Scheele, Karl Wilhelm, sa născut la 19 Decembre 1742 la Stral- 
'sund, și a murit la 21 Mai 1786 la Kâping, în Suedia. A trăit tâtă 
viaţa ca farmacist în condiţiile cele mai modeste și a fost aprâpe ne- 
cunoscut de compatrioții săi. Cu tote că a trăit puţin, lucrările sale 
sunt atât de variate şi numerâse, în cât, după Lavoisier ocupă întâiul 
loc de ondre între chimiştii secolului trecut El a descoperit: oxigenul, 
<lorul, fluorura de siliciă, hidrogenul arseniat, acidii manganului, mo- 
libdenului, wolframului și arsenicului. În chimia organică făcu nume- 
r6se descoperiri ca: glicerina, acidul tartric, acidul lactic, acidul uric, 
acidul malic, acidul citric, acidul galic și acidul tanic. 

Chemische Abhandlung von der Luji! und dem Peuer 1708. 

Schiitsenberger, Paul, născut la 1827 la Colmar. A fost profesor 
la șc6la industrială din Mihlhausen și până la 1870 la universitatea 
din Strassburg. La 1876 a fost numit profesor la College de France 
în locul lui Balard. El a făcut numerose lucrări, între care cu deo- 
sebire: Memoire sur les maftitres albuminoides. 1879. 

Traitt de chimie gendrale, 6 vol., 1879—1886.
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IFohler, Friederich, sa născut la 31 Iulie 1800, la Eschersheim, 

lângă Frankfurt a. M. și a murit la 23 Septembre 1882 la Gâttingen. 
A studiat mai întâiii medicina și în urmă chimia cu Ghzelzu și Per- 
selius. El a fost profesor la șc6la profesională din Berlin la 1825— 
1831, iar la 1836 a fost profesor la Cassel. A avut un rol aprâpe 
tot atât de mare ca și Liebig, producâhd numeroși chimiști mari ca 
Beilstezn, Fithig, Anop, holbe, Limprichi, Scheerer şi Staedeler, etc. 
EI a cultivat chimia minerală și organică ; a făcut sinteza ureei (1328), 
a descoperit azotura de bor, a izolat aluminiul şi a arătat asemenarea 
dintre siliciă, carbon și titan. 

Grundriss der Chemie, 1833. Die Mineralanalyse în Beispiclen 1861. 
Lehrbuch der Chemie. 

IViirts, Charles Adolphe, sa născut la 17 Noembre 1817 la Stras- 
burg și a murit la 12 Mai 1884 la Paris. A studiat farmacia și me- 
dicina și a fost elevul lui Zzebze, Balard și Dumas. 

El a urmat lui Dumas ca profesor la facultatea de medicină din 
Paris iar la 1877 i sa creat o catedră de chiinie organică la Sorbona. 

  

A fost profesor ilustru și lucrător neobosit, a jucat un rol însemnat 
în desvoltarea chimiei. Lui se datoresce în mare parte introducerea 
teoriei atomice în Franţa. La 1849 a descoperit carbimidele și amo- 
niacii compuși, la 1856 a preparat glicolii, în urmă aldolul, etc, 

Lecous de philosophie chimizue 1864. La theorie atomigue 1379. 
PDielionnaire de chimie pure et appliquce 1868. Traite elementaiie de 
chimze modcale 1364.



NOUA NOMENCLATURA IN CHIMIA ORGANICA. 

RESOLUTIUNILE 
luate de Comisiunea internațională pentru reforma nomenclaturei chimice veuntă 

la Geneva de la 19 la 22 Aprilie 1992, 

1. Alăturea cu procedeele obicinuite de nomenclatură, se va stabili pentru 
fie-care compus organic un nume afiia/ permiţend de a-l găsi sub o rubrică 
unică în table și dicționare. 

Comisiunea exprimă dorința ca autorii să iea deprinderea de a menţiona în 
memoriile lor. între parantese, numele oficial alăturea cu numele ales de ej. 

2. Se decide a nu se ocupa, pentru moment, de cât de nomenclatura com- 
pușilor cu constituție cunoscută, și de a lăsa pentru mai târdiă chestiunea cor- 
pilor cu constituția necunoscută. 

1. Bidrocarburi. 

3. Desinenţa-an este adoptată pentru tâte hidrocarburele saturate. 
4. Numirile actuale ale celor patru prime hdrocarburi normale saturate (e 

tan, tan, propan, bulanuj, sunt conservate; se va întrebuința numele scâse din 
numiriie grece pentru cele-ce aă mai mult de patru atomi de carbon. 

ş. Hidrocarburele cu catenă arborescentă sunt privite ca derivate din hidro- 
carburele normale, și se va raporta numele lor la catena normală cea mai lungă, 
ce se pâte stabili în formula lor, adăogându-i designaţia catenelor laterale. 

Cap > CU--CH, Metilpropan 3 

6. Când un radical hidrocarbonat e introdus în o catenă laterală, se va în- 
trebuința psefo-, 20-, etc, în loc de mail, eril-. prefixe reservate pentru casurile 
unde substituția se face în catena principală 

CH, — CU, —CH, 

CEI: > CICI —0I1,—CH,—CH, Motoetih Ca > | — CI, — CH — CH, Motoetiheptan 

7. Posiţiunea catenelor laterale va fi designată prin cifre indicând de care 
atom de carbon al catenei principale sunt cele legate. Numărarea se va face de 
da extremitatea catenei principale cea mai apropiată de o catenă laterală; în
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casul când ambele catene laterale, cele mai vecine de extremităţi, ar fi dispuse 
simetric, cea mai simplă va decide alegerea, 

(d (2 
N (3) (4) (5) (6) 

CH4— CH > 0H—CH,—CH,—CH, Metil-3-hexan. 
3 

(2) % (3) 44) (5) (6) 

CI, cuc > CELE Metil-3-etil-4-hexan. 

8 Atomii de carbon ai unei catene laterale vor fi designați prin aceeași cilră 
ca atomul de carbon de care catena e anexată. Ei vor purta un indice care va 
fixa locul lor în catena laterală, plecând de la locul de unire, 

Goo wo o o 
CH, > CH— CH, — CH —CH,—CH,—CH, 
1 

o UCB, 
| 

4CH, 
9. In casul când două catene laterale vor fi legate de acelaș atom de carbon 

ordinea în care aceste catene vor fi enunciate va corespunde stărei lor de com- 
plicație și indicii celei mai simple vor fi accentuate. 

10. Acelaş mod de numerotare este adoptat pentru catenele laterale legate: 
de catene închise. 

II. În hidrocarburele ne saturate cu catenă deschisă având o singură dublă 
legătură, se va înlocui terminațiunea -ax a hidrocarburei saturate corespondente 
prin terminațiunea -e; dacă sunt două duble legături, se va termina în -drz, 
dacă vor fi trei în -7r7ez, etc. 

CIL=C, Eten. 
CH,=C=CH, Propadien 

12. Numele hidrocarburelor cu legătură triplă se vor termina în -zua, -diina, 
-Zriina. 

CH, CH Etina. 

CH-=—C— CH, — CH, —C0=CH Hexadiina, 

13. Dacă vom avea și legături duble și triple în acelaș timp vom întrebuința: 
terminațiunile, -erzna, -diexina, etc. 

14. Hidrocarburele nesaturate se vor numerota ca şi hidrocarburele saturate 
corespundătâre. In casuri de ambiguitate sai când catenele secundare lipsesc, se. 
va pune numărul 1 la carbonul terminal, care e mai aprâpe de legătura de or- 
dinul cel mai înalt. 

0) “ 
(2) (3) (4) (5) 

Elie 0H—CH,—CH=CH, 

(1) 2) (3) '4) (5) 
CH = C—CH,—CH= CH, 

15. Dacă va fi necesar, se va indica locul legăturei duble sati triple pri 
nume&rul primului atom de carbon, de care e făcută. 

CH;=CH—CH,—CH, buten 1. 
CH;—CH=CH —CH, .  buten 2, 

16. Hidrocarburele saturate cu catenă închisă vor purta numele hidrocarbu=
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relor saturate corespundătâre din seria grasă, precedate de prefixul ciz/o (ciclohe- 
xan în loc de hexametilenă). 

17. Numerotarea hidrocarburelor se conservă și la productele de substituție 
ale acestora. 

II. Funcţiuni. 

18. Se va "da fie-cărui a/coo? şi fenol numele hidrocarburei din care derivă, 
urmat de sufixul -o/ (metanol, penteno!). 

19. Când avem a face cu alcooli saii fenoli poliatomici, vom intercala, între: 
numele hidrocarburei fundamentale şi sufix, una din particulele di, tri, tetra, care: 
ne arată atomicitatea (propantriol pentru glicerină, hexan-hexol pentru manită). 

20. Numele mercaptan se va înlătura, și acestă funcțiune se va exprima prin 
sufixul -zi07 (etantiol). 

21. Eterii-oxidi vor fi designați prin numele hidrocarburelor din care sunt făcuți, 
legate prin particula -ox- (decisiune provisorie). 

CH, —0—C,H, Pentan-oxi-etan. 
CH; —O0—CII, Benzen-oxi-metan,. 

22. Sulfurile vor fi desiguate în acelaș mod prin silaba -/0-, disulfurile prin 
-ditio-, sulfonele prin -su7/on- (decisiune provisorie). 

CI, —S—C,H, Benzen-tio-etan. 
CI, —85—5—C0,H, Benzen-ditio-benzen. 
C,H,—S0,—C,1l, Benzen-sulfon-benzen 

23. Aldehidele vor fi caracterisate prin sufixul -a/, adăogat la numele hidro- 
carburei din care derivă; aldehidele sulfurate prin sufixul -/a/. 

HCIIO metanal 
CHI, —CSII etantial 

24. Cetonele vor primi terminațiunea -ozza. 

CII,—CO—CH, propanona 
CH, —CO—CI1,— CH, —CII, pentanona 2. 

Dicetonele, tricetonele, tiocetonele, vor fi designate prin sufixele -ziona, -1rione. 
-tiona. 

25. Nomenclatura actuală a chinonelor se păstreză în viitor, 
26. Numele acidilor monobazici din seria grasă se va forma din numele hi- 

drocarburei corespunuetâre urmat de prefixul -oic. 
Vom designa de asemenea acidi polibazici prin terminaţiunile -zoic, -Zioiz, -te/roic: 

CH,—CO,I etanoic. . 
CO.H—CH,— CH, — CO. butandioic 

27. La acidii din seria grasă, carboxilul va fi considerat ca făcând parte in- 
tegrantă din scheletul de carbon. 

28. Acidii în care unul saă doui atomi de sulf înlocuesc atomii de oxigen din: 
carboxil se vor numi precum urmeză: când legătura sulfului cu carbonul va fi 
simplă, "1 vom designa prin -f0/-, când legătura este dublă vom întrebuința par- 
ticula-/zozz-. 

CH,—CO—SH etan-tiolic, 
CH, —CS—0IH etan-tionic. 
CH, —CS—SH etan-tion-tiolic.
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29, La acidii monobazici, al căror schelet corespunde la o catenă normală sai 

simetrică, carbonul din grupul carboxil are numărul 1. În cele-l'alte cazuri, se 

conservă numerotarea hidrocarburei corespundătâre . 

3) (A (a (ID) 
CH, — CUL — CI, — CON 

(D (2 i) (4) 
CUL = CH — CI, — CO, - 

4) 
CII, € (5) 3 2 (4) 

DCL — CU, — COL 
3 

(21 
CH 

30. Se păstreză convențiile actuale pentru săruri și pentru eterii compuși. 

31. Anhidridele acide păstreză modul de numire actual, după numele acidilor 

corespundători (anhidridă etanoică). 
32. Lactonele vor îi designate prin sufixul -oida, Posițiunea ocupată de oxi- 

genul alcoolic în raport cu carbonilul, în catena principală, se va putea indica 

prin literile grecesci 7, $, 'j, 5, afară de numerotarea obicinuită. 

O0————— CO Petanolida 1, 4 
| i 

CII, — CUL — CH, — CII, sai ş- Pentanolida 1, 4- 

Acidii lactonici, derivați din acidii bibazici, se vor numi ca și lactonele din 

care derivă, adăogându-le sufixul -or. 

O _______CO 
! | 

CO,H--CH — CI — CI 
Pentanolidoic 1. 4. 

33. Amine: Nici o schimbare pentru amomacii compuși (etilamina, etilmetila- 

mina, eten-diamina). Când grupul NII, se va considera ca grup substituit, el se 

va exprima prin prefixul azzno. 

NII,—CI1,--CO,II Amino-etanoic. 

Corpurile în care grupul bivalent NII închide o catenă formată din radicali 

positivi, se vor numi îmâze. 

A 
| NII Eten-imină. 
CI, 

Comisiunea propune pentru grupul NII, numele amișea iar pentru grupul NIL 

27j2yen. 

34. Nomenclatura obicinuită pentru fosfine, arsine, stibine, sulfine, se păstreză 

şi pe viitor. 
53. Compuşii derivați din fizroxilamină prin înlocuirea hidrogenului din grupul 

“OH, se vor designa prin sufixul Ziroxzlamina: 

CL,—O0—NII, Etilhidroxiiamina. 

Oximele se vor numi adăogându-se sufixul, axima ia numele hidrocarburei co- 

respundâtâre. 

CH, — CI, — CH,—CII=NOH Butanoxima 1. 
CH,—CH,—C (NOII) —CI1,  Butanoxima 2.
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36. Numirile: amidă, îmidă, amidovimă se păstreză, 

CI, — CO —NII, Etanamida 
NI, — CO— CIL, — CH, — CO —NII, Butan-diamida 
NIL, — CO — CI, — CI, — CO Acid butanamidoic. 

CII,— CO NOII 
| NI  Butanimiga. CI, —C022 Etanamidoxima 
CIL — CO O NH, 

37. Termenul generic uree se păstreză. EI se va întrebuința și ca sufix pentru 
derivații alcoolici ai ureei, iar derivații formați prin substituție acidă se vor 
numi ureide. | 

Corhpușii derivați din donă molecule de uree vor fi designați prin sufixele: 
diurea, -diureide. Ureidele acide se vor numi aczgi urii. 'Terminaţiunile: uric și 
uramie vor fi înlăturate. 

38. Amidine. Sufixul acesta se păstreză. 

NH 
CL Etanamidina 

2 

39. Termenul guanidină se păstreză, dar diferitele guanidine se vor numi ca 
derivați de substituție ai diamido-carbo-imidinei. 

40. Befaina Sufixul -fazna, 

(011), N——0 -   

CH, — CO Etanoiltrimetiltaina. 

41. Witrili. Pentru derivații din seria grasă, în care grupul CN face parte din 
catena principală, vom adăoga la numele hidrocarburei sufixul -247%7, 

CII,— ON Etan-nitril. 

Cestiunea s'a: lăsat în suspensie pentru casul când acest grup face parte din- 

tr'o catenă laterală. 
In seria aromatică se va adopta prefixul ciane-. 

0.11; -CN Cianobenzen, 

42. Cabilamina. Se păstreză nomenclatura actuală. 
43. Zleri isoczanici. Sufixul -carbonimida, 

"CO=N —QII, Entilcarbonimida. 
CS=N—C,H, Etiltion-carbonimida. 

44. Ciunaţi. Numele acesta se reservă pentru eterii adeverați, cari prin sapo- 

nificare, daă acid cianic sa vre-unul dintre productele pe hidratare ale acestuia, 

Numele su/focianat se va înlocui prin fiocianat. _ 
45. Deridati nitrici. Nu se schimbă nimic din nomenclatura actuală. 

46. Derivați asotci. Denumirile ao, diazo, hidrazoe, aoxi, Se păstreză, dar mo- 

dul de enunţare al acestor compuși se modifică precum urmeză : 

CH — NACL Clorur de diazoben. 

CH, — NCH Benzen-azo-benzen. 

CI — NCN — CI Benzen-azo-benzen-azo-benzen. 

47. Pidrazinele simetrice vor fi considerate ca derivați hidrazoici și numiţi ca 

atare. Ilidrazinele asimetrice vor fi numite prin numele radicalilor, pe care îi 

coprind urmate de sufixul -/idrazzza. , 

26
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CUI, — NIL — NIL — CIL, Benzen-hidrazo-metan. 

GI >N—NII, Fenilmetilhidrazina 
3 

CI, — GI, — NU — NII, Metofenithidrazina. 

48. Numele fidrazonelor se formeză înlocuind terminațiunea -a/ saă -oua a al- 
dehidelor și a cetonelor prin sufixul -/itrazona. 

CU, — CIL, -- CH =N — NIL — C4II, Propanhidrazona 1. 
CH > 0—N— NE — 04, Propânhidrazona 2. 

3 

Termenul osazona se înlocuesce prin drhidrazona. | 
49. Discuţiunea mai profundă asupra nomenclaturei compușilor cu funcțiunea 

complexă este prematură; studiul acestei cestiuni se trimete comisiunci interna: 
ționale, care va pregăti un proiect în acestă privinţă și îl va presenta la un con- 
gres viitor. Comisiunea va trebui să caute a satisface cerințele nomenclaturci 
vorbite și ale terminologiei dicționarelor. 

Il. Radical, 

50. Numele radicalilor monovalenți, derivați din hidrocarbure prin scâterea 
unui atom de hidrogen, se vor termina în î/. Acestă terminaţiune va înlocui pe 
-an din numele hidrocarburelor saturate; ea se va adăoga la numele întreg al 
hidrocarburei, când acâsta va fi nesaturată 

CIL, — CI, — Euil. 
CH,=—CH —.  Etenil. 
CH =C — Etinil. 

şt. Radicalii cu funcţiune alcoolică, adică aceia care derivă din alcooli prin 
scoterea unui atom de hidrogen, unit direct cu carbonul, se vor numi adăogând 
terminaţiunea -o/ la numele radicalului hidrocarburei corespundătâre. 

—CII, — CII,.OIL Etilol. 
—CIL = CI, OIL Etenilol. 

52. Radicalii aldehidelor se vor numi ca și ai alcoolilor, înlocuind -e2 prin -a7 

— CH, — COII Etilal. 

53. Radicalii acidilor cari aă funcțiunea acidă, adică aceia cari se formuză din 
acidii corespundători prin eliminarea unui atom de hidrogen legat direct cu car- 
bonul, se vor numi în acelaș mod, înlocuind -o7 prin -o;e. 

" — CH, — COOH Etiloic. 

> 
numi transformând terminațiunea -oe din numele acidului în -e:7, 

CII, — CO — Etanoil, 

Aceia însă, cari derivă din acidi prin scoterea oxidrilului din carboxil, se vor 

54 Când avem doi radicali legați la acelaș atom, cel mai complicat din ei se 
enunță mai întâi (feniletiihidrazina, pentilmetilamina). _
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IV. Seria aromatică. 

55. La derivații aromatici și la tote corpurile cu catenă închisă, tâte catenele 
se vor considera ca grupuri substituie, 

CA, — CIIO Benzcn-metilal. 
CH, — CIL, — CII, OIL Benzen-etilol. 
CU, — CO, HI Acid benzen-carbonic (sa carboxilic). 
3, — N (COT), Acid piridin dicarbonic (sai dicarboxilic) 

(cerinţele limbei vor decide în privința alegerei între aceste donă expresiuni). 
56. Atomii de carbon din nucleul benzenic, și catencle laterale legate de a- 

ceștia, se numeroteză cu cifrele r—6 
57. Într'un derivat polisubstituit al benzenului, se va atribui indicele 1 aceluia 

„dintre grupurile substituite, în care atomul legat direct cu nucleul va avea greu- 
tatea atomică cea mai mică. 

58. Când avem mai multe catene laterale vom pune în prima linie pe acelea 
cari ai numai un singur atom de carbon. 

Pentru a clasa catencle între ele, vom avea în vedere dacă ele derivă din 
CH, prin înlocuirea a 1, 2, 3 atomi de hidrogen și în fie-care din aceste cate- 
gorii, modificarea care va aduce cu sine crescerea cea mai mică în greutatea 
moleculară va fi pusă mai întâi; catenele cu mai mulţi atomi de carbon vor fi 
clasate în mod analog. ” 

            

  

CI CII,NII, CILOII 
l | | | | 

LIN „IN LIN 
6 2 ip 2 6 

3 si—CIl, OU 3 3—CIL OIL 6 a-—COII 
N SI N 

CII, CI, CII, 
| „ | |] 

/ TI T ! 
(6 N , d 1) NO, 4 06411, 

5 3—CIl, | 3/—-CI12— CO, 5 | -cosn 
S 4, , N / N + 

OH 

Acid metil-oxi:etoxi-nitro- 
benzen carbonic 1. 3. 6. 4. 2. 

59. Când acelaș grup substituit se repeteză de mai multe ori, vom adopta, 
pentru a-i da indicele r, pe acela care va da grupului de specie diferită, indi-- 
cele cel mai mic. 

—CII 

/ 1 

6 2 

  

  

3 3 —CH, Amino-dimetilbenzen 1, 3. 4. 

SI | 
| 

NE, 
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60. Când avem doui nuclei benzenici legați în mod direct saă indirect, indicii 
nucleului enunțat în urmă vor primi accente, 

AO au 

a 7 A 
61. Discuţiunea nomenclaturei corpurilor, care ai catene închise nesaturate, e 

prematură până când publicațiunea ideilor d-lui Armstrong asupra acestui subiect 
va permite comisiunei de a le compara pe acestea cu propunerile d-lui Bouveault. 

62. Comisiunea invită pe redactorii revistelor mari de chimie să se înțelcgă 
în privința aplicărei principiilor, pe cari le-a adoptat. 

Naftilfenilamina 2. Y/. 
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