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PREFAŢĂ 

Fata de față se prezintă cu mai multe îmbunătă biri. 
Am înmultit experientele de curs, am tratat unele che- 
shiuni nouă, am prescurtat unele amănunte si am lăsat 
la o parte altele. Am introdus mai multe figuri desenate 
de-a dreptul în laborator de elevii Creangă Horia şi Ga- 
brielescu Adrian din clasa VIII a Liceului Mihaiu Vi 
feazul. Aceste figuri ne-au înlesnit exphcarea multor 
experiente şi vor fi de mare folos la facerea acestora. 
Această încercare Sar putcă generahiză în cărțile noastre 
de scoală. 

Multumim d-Iui Dr. G. Theodorescu, se/ de lucrări în 
laboratorul de chimie neorganică, pentru bună-voința cu 
care ne-a ajutat la controlarea şi descrierea experientelor, 
la redactarea şi tipărirea acestui curs.



„APA. 

Apa în natură. Apa este unul din corpii cei mai răspândiţi la 
suprafața pământului, unde se găseşte în cele trei stări : Pazoasă, 
lichidă și solidă. 

Experienţe. O eprubetă este un tub de sticlă, închis la un capăt și 
deschis la cellalt. Epru- 

betele, mai mari sau mai 

mici, sunt foarte între- 

buinţate în experien- 

ţele de laborator, Fi: 

gura 1 ne arată un 

stativ cu eprubete. 

Punem într'o epru- 

betă uscată puţină (2—3 

gr.) piatră acră (alaun). 

Incălzim eprubeta în 

  

Fig, 2, Incălzirea unei eprubete 
în flacăra unei lămpi cu gaz. 

Dr. C.I, Istrati şi_G.IG. Longinescu, 

  

N SENEI 

Fig. 1. Stativ cu eprubete. 

flacăra unei lămpi cu spirt sau a unei kimpi 
cu gaz, fig. 2. După câtevă minute de încăl- 
zire, observăm pe părţile de sus ale epru- 
betei o ceață de apă şi în urmă Chiar picături 
mici de apă. , 

Punem în altă eprubetă puţină fiatră 
văânătă (sulfat de cupru). Incălzim epru- 
beta. După câtevă minute observăm și în 
acest caz ceaţă sau picături de apă, 

incălzim la fel, în câte o eprubetă, puțin 
8£i25, puţin ofal, câtevă boabe de rău, un 
bob de forumb, un bob de fasole, o așchie 
de Jen, o bucăţică de hârtie, o bucăţică de 
Pâine. In toate aceste experienţi observăm 
formarea ceţei sau picăturelor de apă pe păr- 
țile neîncălzite și deci mai reci, ale epru- 
betelor. 

Aceste experienţe ne arată, că piatra 
acră, piatra vânătă, gipsul, opalul, 

1»
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grâul, forumbul, fasolea, lemnul, hârtia, pâinea, cuprind afă. 
Această apă trece, prin încălzirea corpilor pomeniţi, în stare de 
vapori ; vaporii de apă dând de părțile reci ale eprubetelor, trec 
în stare lichidă, se condensează. 

Experiențele făcute de învățați au arătat, că apa intră în alcă- 
tuirea unui mare număr de minerale și, în cantitate de 50--70% 
în plante și animale, 

Un om de 7o ker. cuprinde cam jo litri de apă, fig. 3. 

  

Fig. 3. Un om de 70 kgr. cuprinde cam 50 litri de apă. 

Apa cuprinsă în a/smente este de cea mai mare nevoie pentru 
mistuirea lor. Carnea slabă cuprinde mai multă apă decât cea grasă. 
Așă, pe când carnea de vacă are 75%, apă din greutatea ei, carnea 
de porc are cam 50%, apă și carnea de gâscă grasă numai 40%, 
apă. Laptele cuprinde între 86%, și 90%, apă. Alimentele vegetale 
cuprind și mai multă apă, decât alimentele animale. Așă, sfecla, 
varza și fragii cuprind cam 90%/, apă. Castraveţii, pe care îi ținem 
drept un aliment solid, cuprind 95%. apă, întrecând cu 7—9%/, 
laptele, care e un aliment lichid. Mărul cuprinde 82%/, apă. Foarte 
puţină apă, 120%, are făina de grâu uscată. Tocmai din această 
cauză ea nu poate fi mâncată de-a dreptul. Pâinea cuprinde cam 
50%/, apă. 

Corpi solizi dizolvaţi în apa naturală. Experiența de toate 
zilele ne arată, că în sticlele şi paharele în care a stat mai multă 
vreme apă se așează pe păreții lor câte o cojiță albicioasă ; aceasta
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este formată din corpii solizi, pe care îi cuprinde în so/ufiune apa 
naturală, Coaja formată se vede și mai bine când apa din vase:se 
evaporă în întregime. 

Experienţe, Punem câtevă picături de apă de băut pe o sficlă de 

ceasornic sau chiar pe o bucată de geam. Aşezăm totul pe o pânză de 
fer pusă pe niște zirostrii, fig. 4. — Așezăm dedesubt o lampă cu gaz 
potrivită aşă în cât vârful Aa- 

cărei să fie puţin mai jos de 

pânza de fer. După câtevă 

minute de încălzire, apa se 

evaporă în întregime. Pe sticla 

de ceasornic sau pe bucata 

de geam rămân inele albe sau 

gălbui, mai groase sau mai 

subțiri, după felul apei. Aceste 

inele sunt formate din corpii 

solizi care erau dizolvaţi în 

apa evaporată. 

Repeţim această expe- 

riență cu ape minerale, — 

Breaza, Vichy, etc. — In 

aceste cazuri căpătăm mai 

multă rămăşită.   Chimiştii se servesc pentru 
experiențe de acest fel de 
capsule, încălzite numai până == 
la 1000 pe baia de afă, fig. 5. Fig. 4 Apa naturală cuprinde corpi solizi în soluţiune. 

Aceste experiențe au dovedit, 
că apa de râuri sau de izvoare cuprinde z—6 decsgrame corpi 
solizi dizolvaţi la litru. Apa /immpede de râuri lasă mai puţină rămășiță, 
din cauză că în curgerea ei o parte din corpii cuprinși în ca se 

așează pe fund. Apa de mare cu- 
prinde o cantitate mai mare de 
corpi dizolvaţi ; din această cauză 
ea.are și o densitate mai mare. Apa 
Mărei Negrecuprinde 18 grame 
la. litru, iar aceia a Oceanului 

Atlantic 35 
o grame la li- 

tru, aproape 

de două ori 
mai mult, 
Lacurile 
fără scur- 

gere au o apă care lasă şi mai multă rămăşiţă. Așă, apa din Lacul 7 

  

    
* 

Fig. 5. Incălzirea pe baia de apă.
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sărat. din Statele unite cuprinde 735 grame la litru, iar apa din 
Marea moartă cuprinde 200 grame la litru. 

Corpi gazoși dizolvaţi în apă. Experiența de toate zilele ne 
arată, că pe pereţii unui pahar sau a unei sticle cu apă se lipesc 
nişte beşicuțe, dacă stă mai multă vreme liniștită, mai alee întrun 
loc cald. Acestea sunt corfi gazoş:, care se găsesc disolvați în apa 
naturală, Prin încălzire și fierbere aceste gaze es şi mai repede 
din apă. 

Experienţe. In balonul de sticlă B (de 500 cmc.), punem apă de 

băut până se umple ochiu. Astupăm balonul cu un dop de plută sau mai 

bine de cauciuc în care intră unul din capetele unei ţevi de sticlă 7 în- 

doită, ca pe figura 6. Această ţeavă trebue să fie și ea plină cu apă în în- 

tregime. Sub dop nu trebue să rămâe de fel aer. Așezăm balonul pe niște . 

    
  

          
Fig. 6. Apa naturală cuprinde corpi gazoși în soluțiune, 

pirostrii, pe care se află şi o pânză de fer. Punem un vas adânc C cu apă 

sub capătul ţevei 'de sticlă întors ca o lulea ; acest capăt trebue să intre 

în apa din vasul C așă ca să fie acoperit, Umplem cu âpă o eprubetă £
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cam de 30 cmc. şi o aşezăm cu gura în jos d'asupra capătului întors în 

lulea. Balonul și eprubeta sunt înțepenite cu nişte cleşte de suporturile S 

aşă cum se vede pe figură. Aşezăm sub balon o lampă cu gaz (Tech) şi 

potrivim caTvârful flacărei să atingă fufin pânza de fer. Balonul şi apa 

din el se încălzesc astfel încetul cu încetul. După câtvâ timp putem mări 

flacăra şi încălzi mai tare. După vre-un sfert de ceas de încălzire încep să 

se ridice din apă beşicuțe de corpi gazoși. Dela o vreme, aceste beşicuțe 

tot înmulțindu-se trec prin țeava de sticlă, se urcă în apa din eprubetă 

şi se adună în partea de sus a acesteia. După un ceas de încălzire toate 

gazele din apa din balon se adună în eprubetă. Cunoaştem că experiența 

e sfârşită, când nu se mai ridică beşicute nici în apa din balon nici în 

cea din eprubetă. În acest moment stingem flacăra şi lăsăm totul să se 

răcească în linişte. Dacă eprubeta £ în care am cules gazele e gradată 

în centimetri cubici, ea ne arată de-a dreptul volumul gazelor scoase din 

apa încălzită. Acest volum e de vre-o 20 cmc. pentru 500 cmc. apă în- 

călzită. Aceasta înseamnă, că apa întrebuințată cuprinde cam 4 cmc, la 

sută corpi gazoşi. Zicem într'adins corpi gazoși, fiindcă în eprubetă se 

găsesc trei corpi gazoși: bioxid de carbon, oxigen şi azol. lată cum putem 

arătă aceasta. Facem un semn pe eprubetă în dreptul apei din ea. Pentru 

aceasta legăm eprubeta cu un fir de aţă în dreptul apei din ea, sau fixăm 

în dreptul apei un inel de gumă tăiat dintr'un tub de gumă. Desfacem 

cleştele în care am înţepenii eprubeta, vârâm în eprubetă o bucăţică de 

hidrat de sodiu, cam cât un bob de fasole, astupăm gura eprubetei cu 

degetul cel gros, ridicăm eprubeta în sus, o scuturăm bine de câtevă ori, 

o cufundăm din nou în apa din vasul C şi luăm degetul dela gura ei. 

Observăm, că apa se ridică d'asupra semnului fâcut pe eprubetă, Aceasta 

înseamnă că bioxidul de carbon a fost absorbit de hidratul de sodiu. E 

bine să repetăm a doua oară scuturarea eprubetei şi să ne încredinţăm, 

că apa nu se ridică mai sus decât întâia oară în lăuntru eprubetei şi că 

prin urmare n'a mai rămas bioxid de carbon neabsorbit. Se observă astfel, 
că în gazele scoase din 500 cmc. apă se găsește cam 7,5 cmc. bioxid de 

carbon, ceia ce face cam 1,5 la o sută cmc. de apă. Gazele rămase ne- 

absorbite sunt oxigen şi azof; ele alcătuiesc aerul din apă. Pentru a află 

cătimea fiecăruia din ele lucrăm precum urmează. Facem al doilea semn 

pe eprubetă în dreptul unde apa s'a ridicat în ea, după ce am absorbit 

bioxidul de carbon. Vârâm sub eprubetă puţin zirogalol înfăşurat într'o 

bucăţică de hârtie (cam cât un bob de fasole), astupăm gura eprubetei 

cu degetul cel gros, scuturăm totul de mai multe ori, punem din nou 

eprubeta cu gura în apă și îndepărtăm degetul. Observăm, că apa se ri- 

dică în eprubetă şi mai sus de al doilea semn, Aceasta înseamnă că ozi- 

Qenui a fost absorbit de firogalol. Repeţim scuturarea până ce ne încre- 

dințăm, că tot oxigenul a fost absorbit și că apa nu se mai ridică în 

eprubetă. Gazul care rămâne este azof. Observăm, că volumul acestui 

azot este de două ori mai mare decât volumul oxigenului absorbit, că 

adică volumul gazului rămas e de două ori mai mare decât volumul cuprins 

dela semnul al doilea până la suprafaţa apei din eprubetă. 

Astupăm eprubeta cu degetul cel gros, o întoarcem cu gura în sus și,
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în timp ce îndepărtăm degetul, vârâm în gazul rămas în eprubetă un be- 

țișor de lemn uscat și aprins. Observăm, că flacăra lemnului se stinge. 
Ne încredințăm astfel, că acest gaz e azotul, care are tocmai proprietatea 
de a stinge flacăra unui corp aprins vârât în el. 

Aceste experienţe par cam lungi la întâia vedere, Stăruim din adins asupra 

lor și asupra însemnătăţei lor, Ele sunt destul de lesne de făcut, 

Aceste experiențe ne arată, că apa cuprinde şi corpi gazoși di- 
„zolvaţi în ea. Volumul acestor corpi gazoși a fost găsit, pentru apa 
întrebuințată de noi, cam 4%. Acest volum e schimbător în oare- 
care margini după felul apei cu care lucrăm. 

Aerul cuprins în apă e făcut din doră părți azot şi o parte 
oxigen. Aerul din apă cuprinde mai mult oxigen decât aerul 
din atmosferă, care e făcut din patru părți azot şi o parte oxigen. 
Oxigenul cuprins în aerul din apă e de neapărată trebuință pentru 
peștii care trăesc în ea. Intr'o apă din care am scos aerul, peștii 
mor întrun timp foarte scurt. 

n 

  
Fig. 7. Aparatul de distilat întrebuințat în laborator. 

Amintim, că apa de ploae cuprinde mai puţini corpi gazoși di- 
zolvați în ea și numai foarte puţin Bioxid de carbon.
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Distilarea apei. Din cauză că mai toată apa din natură cuprinde 
substanţe solide în soluțiune, ea nu e curată, din punctul de ve- 
dere chimic. Curăţirea ei se face prin Wsi/are. 

Experiență. Aparatul de care ne servim ca să distilăm apa e făcut 

aşă precum arată figura 7, In balonul de sticlă B, cam de 500 cmc. 

punem vreo 200 cmc. de apă de băut. Incălzim balonul B. Mercurul din 

termometru se ridică deia o vreme, arătând temperaturi din ce în ce mai 

înalte. Când termometrul arată 100%, vaporii de apă formaţi în balon trec 

în răcitorul R, C, se condensează şi picăturile de apă formate se adună 

în balonul de jos D. Răciforul e format dintr'o ţeavă de sticlă care intră 
într'o ţeavă mai largă de asemenea de sticlă. Apa rece care vine dela 

robinet şi care curge prin ţeava din afară răceşte pe cea din năuntru și 

prin urmare şi vaporii ce trec prin ea. Apa rece intră prin partea de jos 

R în răcitor şi apa caldă, fiind mai uşoară, ese pe partea de sus C. 

Observăm, că în tot timpul cât ţine distilarea apei, termome- 
trul ne arată aceiași temperatură, o sută de grade. Temperatura 
arătată de termometru e temperatura vaporilor de apă care ferbe. 
Această observare ne adevereşte legea din fizică care ne spune, 
că temperatura rămâne aceiași în tot timpul cât ferbe un lichid. 

Observăm de asemenea, după câtvă timp de încălzire, că apa 
din balonul B se turbură. Aceasta ne arată încă odată, că apa 
cuprinde şi corpi solizi -dizolvaţi în ea. 

Ne putem servi uneori la distilare, numai de balonul B din 
figura 7, fără răcitor. 

Distilarea apei în cantitate mai mare se face în aparatul numit 
alambic, fig. 8. In căldarea a se pune apa care ferbe prin căldura 
focului de sub ea. A: 
Vaporii de apă trec 
prin capacul 5, c în i 
țeava d, d, care e | 
întoarsă în spirală 
(serpentin sau trâm- 
nic) şi cufundată în 
vasul e prin care 
curge apă rece dela 
robinetul Z. Vaporii 
de apă se conden- 
sează prin răcire și 
curg în vasul g. 

Apa distilată esre 
apa formată numai 
din vaporii de apă N ANNA 
condeusați Brin ră- Fig. $, Alambic pentru distilarea apei, 

câre. Apa distilată nu 
lasă nici o rămășiță, când este evaporată pe o sticlă de ceasornic 
așă cum Sa arătat la fig. 4. 
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Distilarea esfe o operatie foarte des întrebuințată în labo- 
ratoare pentru curăţitul lichidelor de corpii solizi disolvaţi în ele. 

Determinarea temperaturei de ferbere a unui corp. Am văzut, 
că în timpul distilărei apei temperatura arătată de termometru este 
100%. Această temperatură, care rămâne constantă în tot timpul 
ferberei, se numește femperafura de ferbere. 

Dacă încălzim în balonul B alcool absolut, temperatura arătată de. 
termometru este '78%,4 în tot timpul ferberei. Zicem, că alcoolul 
ferbe la 78%4. 

Pentru alte lichide cu care am face experiența am găsi alte 
temperaturi de ferbere. 

Determinarea temperaturei de forbere a unui corp (solid sau 
lichid), este de cea mai mare însemnătate în chimie. Vama un 
corp cu totul curat ferbe şi distilă la o temperatură constaută. 
Un amestec de mai mulți corpi nu distilă la o temperatură constantă. 

Pentru determinări exacte se cere să ținem seamă de presiunea 
atmosferică și de alte împrejurări, în care are loc ferberea corpilor. 

Apa ferbe la 100 numai sub presiunea de 760 mm. Când 
presiunea e mai mică apa ferbe la temperaturi mai mici de 100%. 
Așă, se poate întâmplă să vedem, că apa ferbe și distilă în ex- 
periența arătată la 99%8, la 99%6 când presiunea atmosferică e 
cevă mai mică de 760 mm. 

Pe Mont blanc, unde presiunea atmosferică este numai de 417 
mm. apa ferbe la 840. Din această cauză carnea nu se frăgezește 
în de ajuns, când e feartă în oale deschise pe munți înalți. 

Din contră când presiunea e mai mare decât o atmosferă, apa 
ferbe la temperaturi mai mari de 100%, La 10 atmosfere apa ferbe 
la 180%, iar la 28 atmosfere la 230%,9. In cazanele dela mașinile cu 
aburi şi locomotive apa ferbe sub presiuni de mai multe atmosfere 
și prin urmare cu mult mai sus de 100, 

Distilarea fracționată. Am spus, că în tot timpul ferberei unui 
lichid temperatura de ferbere rămâne constantă. Ne-am așteptă, 
după această regulă, ca atunci când distilăm un amestec de două 
lichide cu temperaturi de ferbere diferite, să distile întâi numai 
lichidul care ferbe mai ușor și numai pe urmă să distile și lichidul 
care ferbe mai sus. Așă, ca să luăm un exemplu, distilând spirt 
(amestec de alcool și apă), ar trebui să distile întâi numai alcoolul 
singur, temperatura rămânând mereu 78%4, și numai în urmă să 
distile și apa, când temperatura ajunge 100, Lucrul acesta nu se 
întâmplă. lată ce ne arată experiența. 

Experiență. Punem în balonul B, fig. 7 200 cmc. de spirt 90%; 
Spirtul trebue să umple numai pe jumătate acest balon iar rezervorul 
termometrului trebue să fie puțin mai jos de tubul balonului pe unde es 
vaporii ; nici într'un caz termometrul nu trebue să intre în lichid. Lăsăm 
să curgă apă rece prin răcitorul R, C. Punem în D un balonaş curat. 
Incălzim cu încetul. Termometrul arată dela un timp 780,4, când încep să
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curgă picături în balonașul D. Temperatura se ridică însă repede la 79,5, 
când rămâne mai mult timp neschimbată și când trece în balonaş cam 
125 cmc. de lichid. Temperatura se ridică din nou. Schimbăm balonașul 
cu altul gol şi culegem lichidul care curge până când temperatura ajunge 
820. După câtvă timp, temperatura se ridică și mai sus; culegem în al 
treilea balon lichidul care distilă Până la 100 mai culegem încă vreo 
23 cmc. În balonul B rămân numai vreo 2 cmc. de apă. Ar trebui să 
rămână 20 cmc,, fiindcă cei 200 cmc. din spirtul pe care lam distilat cu- 
prindeă 180 părţi alcool curat şi 20 părţi apă. 

Experienţa ne arată prin urmare, că apa a distilat și ea înainte 
de 1009. Aceasta se explică prin faptul că lichidul care ferbe la o 
temperatură mai înaltă este târât de vaporii formaţi din lichidul 
care ferbe la o temperatură mai joasă, 

In această distilare am împărţit amestecul de alcool și apă în 3 
părți. In partea întâia avem cea mai mare parte din alcool, cu 
foarte puţină apă. In partea a treia avem mai multă apă decât 
alcool. Zicem, că am făcut o distilare fracionată; cele 3 părți se 
numesc fracțiuni de distilare. 

Distilând de mai multe ori fracțiunile căpătate ajungem în cele 
din urmă la fracțiuni, care distilă în întregime Ja una și aceiași 
temperatură neschimbătoare în tot timpul distilărei. In industria 
alcoolului se obține astăzi prin distilare fracționată alcool 96%/, 
dint”'un amestec care are numai 140%, alcool. 

Distilarea fracționată e foarte mult întrebuințată în chimie și în 
industrie. In fefrolul natural, de exemplu, se scot prin distilare 
fracționată diferitele produse, care se găsesc în comerţ, 

Proprietăţi fizice. Apa curată nare coloare, când e privită 
întrun strat subțire. Dacă privim prin transparență un strat mai 
mare de apă, îl vedem a/bastru. Coloarea apelor naturale stă în 

„ legătură cu natura substanțelor din ele. Se pare, că ea este o com- 
binare din coloarea a/bastră a apei curate şi coloarea galbenă ori 
brună a corpilor pe care îi cuprinde. Din combinarea acestor colori 
ar eși toate nuanțele a/basfre (lacul de Geneva și lacul Garda), 
verzi (apele Rinului), brune, ale apelor de râuri, de lacuri sau de mări. 

Apa se solidifică la 00. Ea poate să rămâe lichidă și până la —170, 
cu deosebire în tuburi capilare. Această proprietate ne explică 
pentru ce arborii nu înghiață iarna; în adevăr, vasele prin care 
circulă seva lor sunt vase capilare. 

Ghia'a se topește la zero grade. Sub apăsări mai mari decât o 
atmosferă, ea se topeşte la temperaturi mai joase de zero grade. 
Așă, sub o apăsare de 1.000 de atmosfere, ghiața se topește la —70, 
Această proprietate explică fenomenul Plasticităţei ghetei 

Densitatea apei la 0% este 0,9998, iar a gheței 0,9167 ; aceasta 
înseamnă că ghiața e mai ușoară decât apa și. ne explică de ce 
sloii de ghiață plutesc pe suprafața apelor ce se desghiață. 

la + 4" apa are densitatea cea mai mare. Greutatea unui cen-
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timetru cub de apă distilată, la această temperatură, e luată drept 
unitate; 1 cmc. = gr. Faţă cu aerul, apa este de 772 ori mai densă. 

Volumul vaporilor de apă e de 1650 ori mai mare decât volumul 
apei din care au luat naștere. Pe această creștere de volum se 
sprijină întrebuințarea vaporilor de apă în mașinile cu aburi. 

Apa îşi mai măreşte volumul și când îngheață. Această pro- 
prietate explică fenomenele cunoscute din fizică și care au loc iarna, 
când plesnesc tuburile prin care curge apă, când crafă pretrele, etc. 

Vaporii de apă sunt mai ușori decât aerul; densitatea lor față cu 
aerul este 0,623. Opt litri de vapori de apă cântăresc cât cinci litri de aer. 

Rolul apei în natură. 

Am spus dela început, că apa intră în alcătuirea plantelor și ani- 
malelor în proporție de 50—70%, din greutatea lor. Aceasta în- 
seamnă, că apa joacă un rol însemnat în vieață. Ea face cu putință 
disolvarea alimentelor și prefacerea lor în organism și este ea însăși 
un aliment prin corpii pe care îi cuprinde. 

:Proprietatea ei de a-și mări volumul, prin înghețare, joacă un rol 
însemnat la transformarea scoarței pământului. Pătrunzând în stare 
lichidă prin crăpăturile stâncilor și înghețând iarna, ea le sfarmă în 
bucăţi. Acestea se desfac primăvara, se rostogolesc în vale, sunt luate 
de ape şi prefăcute în nămol și în nisip care sunt târiîte în câmpuri. 

Plutirea gheței pe suprafața apei își are de asemenea însemnă- 
tatea ei. Apele râurilor și lacurilor înghiață, din această cauză, 
numai la suprafață. Ghiaţa formată apără fundul apelor, ținându-le 
pe acestea la temperatura de +49. Faptul acesta e important nu 
numai pentru peștii care mai pot trăi în aceste ape, sub ghiaţă, dar 
joacă un rol însemnat şi asupra climei. Dacă sar fi întâmplat, din 
contra, ca ghiața să fie mai grea decât apa, ea ar cădeă la fund, 
şi înghețarea râurilor ar fi totală. Cantitatea de ghiață formată 
astfel ar fi nespus de mare. Căldura verei nu ar fi în stare să o 
topească în întregime. Din an în an Sar îngrămădi ghiața pe su- 
prafața pământului și, după un timp oarecare, clima noastră ar îi 
aceia a ținuturilor polare. Primăvara, ar aveă loc revărsări mari de 
ape şi înecuri din cauza desgheţărei la suprafață și a gheţei ră- 
mase la fund. 

Prin curentii de mare, apa transportă căldura soarelui dela 
ecuator la poli. 

Golf Stream — Râul Golfului — de pildă, care pleacă din 
Pol ful de Mexic, este un adevărat calorifer cu apă caldă pentru 
coastele de apus ale Europei. 

Căderile de apă sunt un izvor nesecat de energie. Ele au fost 
numite, cu drept cuvânt, în mod figurat, cărbunele alb. Numărul 
fabricilor în care mașinăriile sunt puse în mișcare prin căderi de 
apă creşte din zi în zi. Cărbunele “alb e menit să schimbe, într'un 
viitor cât de apropiat, harta economică a lumii cu centrele ei industriale,



Evaporarea apelor, în sfârşit, din mări, din lacuri și din râuri, este 
o distilare naturală care răspândește pe toată suprafaţa pământului, 
sub formă de ploaie, apa atât de trebuincioasă creșterii plantelor. 

Apa în natură se află întro necontenită c?rculare. Ea se eva- 
poră de pe suprafața mărilor și râurilor, se ridică în atmosferă sub 
formă de vapori, cade din nou sub formă de ploaie și se întoarce 
prin râuri în marea din care sa evaporat. 

lată după Meinardus, câtevă socoteli interesante cu privire la 
circularea apei în natură. Cantitatea de apă cuprinsă în toate mă- 
rile şi oceanele ar fi de 7330 de milioane de chilometri cubici. 
Cantitatea de apă, care se evaporă întrun an de pe suprafaţa tu- 
taror mărilor și oceanelor ar fi de 384 de mi de chilometri 
cubici. Faţă cu suprafața acestor ape care este de 367 de mu- 
hoane de chilometri pătrați, urmează că întrun an se evaporă 
o pătură de apă înaltă de 706 centimetri. Prin ploi se întoarce din 
nou în mări întrun an 363.360 chilometri cubici, adică o pătură 
groasă numai de 98 de centimetri. Cealaltă parte din apa evapo- 
rată, 30.640 chilometri cubici, e adusă în mări de către râurile, care 
se varsă în ele. 

Cantitatea de apă care se evaporă întrun an de pe uscatar î 
de 827.360 de chilometri cubici. Această cantitate ar face un strat 
de apă. gros de şy centimetri, 

Cantitatea de apă care cade într'un an pe uscat ar fi de zr2 
mii de chilometri cubici, adică un strat gros de 75 centimetri. 

In ce privește timpul mijlociu cât o parte de apă stă în atmo- 
sferă, Meinardus îl socotește cam la zo z:/e. 

Dăm într'adins aceste cifre ca să arătăm prin ele proporţiile 
uriașe în care au loc fenomenele în natură. 

II. 

DISOLVAREA. 

Am întrebuințat, în cele spuse până aici, cuvintele so/ufiune și 
disolvat. Așă, am spus că apa naturală cuprinde în ea mai mulți 
corpi în solufiune. Să lămurim în paragraful de față înțelesul 
acestor cuvinte. 

Când punem o bucăţică de zahăr întrun pahar cu apă, când za- 
harul nu se mai vede și când apa a căpătat gustul lui dulce, zicem 
că zahărul s'a disolvat în apă. In vorbirea obișnuită zicem că za- 
harul s'a fopi/ în apă. In parte, expresiunea s'a fopit nu-i tocmai 
greşită. Intocmai ca la topire, avem aface și aici cu trecerea unui 
corp din starea solidă în starea lichidă. Intocmai ca la topire, de ase- 
menea, această trecere are loc cu o cheltuială de căldură. Această 

căldură însă nu se dă deadreptul corpului ce se disolvă. El o iă 
singur dela lichidul în care se disolvă şi care în unele cazuri se 
răcește destul de simţitor.
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Experienţă. Luăm o eprubetă umplută pe jumătate cu apă. Disolvăm 

în apă agotatde amoniu sau clorură de amoniu. Punând mâna pe eprubetă 

simţim răceală. 

Această scoborire de temperatură se explică prin căldura luată 
dela apă de corpul care sa disolvat. 

Dacă această experiență arată o asemănare între fofire și dis0l- 
vare, alte fapte arată în schimb o deosebire. Astfel, pe când un 
corp se topește la o temperatură hotărită, numită femferatura de 
fopire, şi care este schimbătoare numai dela un corp la altul, 
disolvarea unui corp în apă se poate face ia orice temperatură. 
Un corp ca apa, care poate aksolvă un alt corp se numeşte di- 
solvant. Corgul care se disolvă se numeşte corp. Solubil. Aa, 
alcoolul, eterul, sulfura de carbon, benzenul, sunt disolvanţi foarte 
des întrebuințați în chimie. 

Trebue să spunem, că nu numai corpii so/izz sunt solubili în 
apă sau în alți disolvanți. 

Și corpii lichizi şi corpii gazoşi suut solubili, fie în apă, fie 
în alt ahsolant. Aşă amoniacul, acidul clorhidric, care sunt corpi 
gazoși, se disolvă ușor în apă. Tot așă alcoolul, care este un corp 
lichid, se disolvă în apă (spirtul este o soluţie de alcool în apă), 
în eter, în benzen şi alți corpi lichizi. 

Amestecuri răcitoare. — Am văzut, că azofatul de amoniu se 
disolvă în apă producând răcire. EI se și întrebuințează în vase anu- 
mite pentru răcit și înghețat lichidele. În timpul verei, întrebuin- 
țarea lui în acest scop se poate repeţi de câteori vrem. În adevăr,. 
putem evaporă soluțiunea formată, la căldura soarelui. Apa evapo- 
rându-se, rămâne azotatul de amoniu solid, care poate fi întrebuințat 

a doua oară, și aşă mai departe. 
lată o listă de câţivă corpi care produc o scădere de tempera- 

tură prin disolvare : 

Scăderea de temperatură 
Amestec socotit în grame dela 130 în jos 

30 clurură de amoniu -+ 100 apă — 30 
250 clorură de calciu crist. + 100 apă — 8% 
25 clorură de amoniu + 100 zăpadă — 15 
45 azotat de amoniu + 100 zăpadă — IP 
33 sare + 100 zăpadă -— 209 
52 azotat de amoniu + 55 azotat de sodiu 

+ 100 zăpadă — 260 
100 acid sulfuric (66%) + 100 zăpadă „— 3810 

3 clorură de calciu crist, + 2 zăpadă — 49 
Bioxid de carbon solid + eter — 100 

Solubilitate. Experienţă. Să luăm un pahar cu apă și să punem 
într'insul pufin câte putin sare pisată. La început, toată sarea se disolvă 

și se disolvă lesne. Dela o vreme, sarea se disolvă mai anevoe; dacă 

amestecăm apa cu o vergea de sticlă, izbutim să o disolvăm. La sfârşit 

sarea nu se mai disolvă ori cât am amesteca:o cu vergeaua de sticlă.
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Această experiență se poate repeţi cu orice alt corp solubil în 
apă şi cu orice disolvant. În totdeauna vom găsi că diso/varea are 
o margine în ce priveşte cantitatea de corp disolvată. 

Soluţiune saturată se pumeşte solutiunea care conține canti- 
tatea cea mai mare de corp solubil în ea. Intro soluţiune satu- 
rată nu. mai putem disolvă, la acea temperatură, nici cea mai mică 
porțiune din corpul solubil. Toafe so/ufiunile care nu sunt saturate 
se numesc soluţiuni nesaturate. 

Solubilitatea unui corp se paemeşte cantitatea din acel corb, 
socotită în grame, care poale dă naştere la o soluțiune saturată. 
Cu alte cuvinte solubilitatea unui corp e cantitatea cea mai mare 
din acel corp care se poate disolvă într'o cantitate dată de disolvant 
la o temperatură anumită. De obiceiu solubilitatea se socoteşte 
Pentru o sută de grame de disolvant. 

Variaţiunea solubilităţii cu temperatura. Experienţă. Punem 
întrun pahar o sută de grame de apăşio sută grame de azofat de potasiu 

(salpetru, silitră). Amestecăm cu o vergea de sticlă. La temperatura obiș- 

nuită (150), salpetrul se disolvă în cantitatea corespunzătoare solubilității 

lui la această temperatură, adică 26 grame. Incălzim paharul. Pe măsură 

ce apa se încălzește, cantitatea care se disolvă creşte, iar aceia care ră- 

mâne nedisolvată se micșorează. Pe la 50% tor azotatul este disolvat. La 100% 

putem să mai adăogăm încă 100 grame de azotat şi se va disolvă și 

această cantitate, 

Această experiență ne arată, că solubilitatea azotatului de po- 
fasiu creşte cu temperatura. Acelaș lucru se observă și la alți 
corpi solubili, la unii într'un grad, la alţii în alt grad. 

La unii corpi solubilitatea merge crescând până la 100, la alții 
ea creşte până la o anumită temperatură, iar deasupra acestei tem- : 
peraturi solubilitatea se micșorează, In cazul întâiu avem a2ofa/u/ 
de potasiu, în cazul al doilea sulfatul de sodiu, al cărui maxim 
de solubilitate e la 33. 

Curbe de solubilitate. a Să tragem o linie orizontală pe o foaie de 
hârtie şi la capătul ei din stânga să ridicăm o perpendiculară pe ea, Să îm- 
părţim aceste linii în 10 pârţi egale. Pe linia orizontală să însemnâăm, din. 
zece în zece, gradele de temperatură dela 07—110%, iar pe cea verticală, tot 
din zece în zece, numărul de grame dela 0—80 grame. Să ridicăm perpendi- 
culare în dreptul diviziunilor orizontale şi să ducem paralelele la linia ori- 
zontală prin dreptul diviziunilor verticale. 8) Să luăm cazul azotatului de po- 
tasiu. La 00 s'a găsit că solubilitatea lui e 13,3. Ne ridicăm pe linia verticală 
din dreptul lui 0% și în dreptul lui 13 (între 10 și 15) însemnăm un punct. 
La 10” solubilitatea fiind 20, la 20%, 33, la 300, 49,: însemnăm câte un punct 
pe liniile verticale ce se ridică dela 10%, 20 şi 30% în dreptul liniilor orizon- 
tale 20, 33, 49. c) Unim aceste puncte printr'o linie, pe care o putem con- 
tinuă în acelaş mod până la o sută de grade. 

Această linie se numeşte curba de solubilitate. Ea ne arată, 
dintro singură privire, cum creşte solubilitatea azotatului de potasiu.
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Figura 9 arată curbele de solubilitate ale mai multor corpi. Linia 
azotatuiui de potasiu arată, că solubilitatea acestui corp crește dela 
10— 80 între temperaturile 0” şi 50. Linia clorurei de sodiu ne 

arată, că solubilitatea 
sărei crește foarte 
puțin cu tempera- 
tura, fiind aproape 
paralelă cu linia ori- 
zontală. 

Linia sulfafului 
de sodiu ne arată, 
că solubilitatea ace- 
stuia merge crescând 
până la 33%, când 
începe să descrească; 
la această tempera- 
tură linia se frânge 

10 20 20 +0 50 80 70 80 890 100 u% ȘI se coboară. 

Fig. 9. Curbele de solubilitate a câtorva corpi. Diagrame. A cea- 

stă nefodă grafică 
de a însemnă printr'o linie variațiunea unui fenomen, legat de o 
anume cauză, e foarte întrebuințată în știință. In Fizică se înseamnă 
astfel, între alte multe, variațiunea presiunii atmosferice din zi în 
zi și chiar din ceas în ceas, În statistică se înseamnă astfel va- 
riațiunea populațiunei, a încasărilor veniturilor, a producțiunei agri- 
cole, etc., din lună în lună sau din an în an. O simplă ochire pe 
aceste linii — diagrame — arată variațiunea studiată, mai deslușit 
ca înşirarea de cifre din tabelele cu ajutorul cărora au fost construite. 

__ Intrebuintarea dhsolvărei. Cu ajutorul disfilării am putut separă 
un corp lichid de un corp solid disolvat în el. Aşă, am putut cu- 
răți apa naturală de corpii care se găsesc în soluțiune în ea. Tot 
cu ajutorul distilării am putut separă două lichide care fierb la două 
temperaturi deosebite. Așă, am separat prin distilare fracționată 
alcoolul de apă, 

Cu ajutorul diso/văre: putem separă de asemenea un corp care 
se disolvă de un corp care nu se disolvă în unul și acelaș disol- 
vant. Putem separă chiar doi corpi solizi, cu solubi/ifăfi di ferite 
întrun disolvant. 

50 

70 

6) 

50 

+0 

30 

29 
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Decantare. Filtrare. Experienţă. Amestecăm, întrun pahar, apă 

cu nisip. După câtvă timp apa se limpezeşte şi nisipul cade la fund. Scur- 

gem cu băgare de scamă apa din pahar într'un alt vas. Rămâne în pahar 

numai nisipul cu :puţină apă. 

Această operaţie, așă de simplă, e foarte des întrebuințată în la- 
barator. Ea se numeşte decantare. Corpul, separat astfel prin decan- 
tare, mai rămâne amestecat cu apă sau lichid. Pentru a separă cu 
totul corpul solid de cel lichid, ne servim de fi/Zrare.
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Experienţă. Luăm o foaie de fârtie de filtru (un tel de hârtie sugătoare). Din 

această foaie tăiem un pătrat mai mare sau mai.mic, după trebuinţă. Indoim pa- 

tratul în două jumătăți. Indoim din nou dreptunghiul format în două jumătăţi. 

   
Fig. 10. Filtru de hârtie nedestăcut, Fig. 11. Pâlnie cu filtru 

Tăem cu foarfecele un arc de cerc cu centrul în vârful unde se închide. 

Avem astfel un filtru nedesfăcut, fig. 10. Apucăm trei foi într'o parte şi 

una în cealaltă. Căpătăm astfel un con de hârtie. Acesta e un filtru des- 
făcut. Aşczăm acest filtru într'o pâlnie de sticlă de mărime potrivită 

(filtrul trebue să fie cu câţivă milimetri mai mic decât pâlnia), fig. 11. 

Il alipim bine de pereții pâlniei. Il umplem odată cu apă, ţinând intre două 

degete pâlnia şi filtrul. După ce s'a scurs apa din pâlnie, filtru e gata de filtrat. 

Iată cum fiitrăm. Aşezăm pâlnia cu filtru pe un sfafiv de filtrat şi punem 

dedesuptul ei un pahar gol în care culegem lichidul ce trece prin filtru. 

Tubul pâlniei trebue să se î 

atingă de peretele paharului. 

Lăsăm să se scurgă în filtru 

lichidul ce trebuește filtrat. 

Cânda mai rămas puțin lichid, 

îl amestecăm cu corpul solid 

(nisipul) de pe fundul vasului 

şi le scurgem pe amândouă 

pe filtru. Lichidul singur trece 

prin filtru, iar corpul solid 

rămâne pe acesta. Dacă mai 

rămâne corp solid (nisip) în 

pahar îl mai amestecăm cu 

puţină apă și îl scurgem pe 

filtru. După câtvă timp tot i- 

chidul s'a filtrat, iar corpul solid a rămas singur pe filtru. 

Alt exemplu. Facem un amestec de nisip şi zahăr pisat. Punem ame- 

stecul în pahar, turnăm peste el apă şi încălzim ; zahărul se disolvă în apă, 

iar nisipul nu se disolvă. Filtrăm ca mai sus apa cu zahar ; nisipul rămâne 

pe filtru. Evaporând apa în întregime avem şi zahărul în stare solidă. 

  

Fig. 12, Flltrarea unei soluţiuni. 

Filtrarea se face uneori și prin fi/fru încrelit B, mai ales când 
se cere să se facă repede, figura 12. 

Decantarea şi filtrarea se întrebuințează foarte des în laborator 
si industrie,
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III. 

CRISTALIZAREA. 

Experienţă. Facem o soluţie saturată la cald de bicromat de Botasiu, 
Punem într'un pahar 100 gr,, de apă, o încălzim până la ferbere și disolvăm 
în ea cam 100 gr. bicromat de potasiu pisat, amestecând totul cu o Vergea 
de sticlă. Punem puţină soluţie de aceasta într'o eprubetă; răcim eprubeta 
cu apă rece ; soluţia se turbură. Lăsăm să se răcească, înceful cu încetul, 
soluţia saturată rămasă în pahar. 

lată ce se întâmplă. In vreme ce 100 gr., de apă pot să dizolve 
la 100%, 100 gr. de bicromat, la 20, această apă poate să disolve 
numai 13 gr., de bicromat. Urmează de aici, că în soluția răcită 
până la 20” au rămas numai 13 gr., de bicromat, restul până la: 
100, adică 87 gr., de bicromat trec din nou în stare solidă. 

Uitându-ne în eprubetă, sau mai bine în pahar după ce sa răcit, 
vedem o mulțime de foițe și de grăunţe strălucitoare. Aceste foiţe 
și grăunţe sunt cristale de bicromat de potasiu. Zicem, că prin ră- 
cire solufiunea caldă şi saturată de bicromat de potasiu cristalizează. 
Această experiență se poate repeţi cu soluțiuni saturate la cald de 
sulfat de cupru, de sulfat de sodiu, de alaun și de mulți alți 
corpi. In loc de soluţiuni în apă putem luă soluțiuni de corpi so- 
lubili în af/coo/, benzen, etc. 

Când răcirea se face cu încetul crisfa/ele sunt mai mari. 
Cristalele au o formă regulată, au fete plane, au muchi 

drepte şi au unghiuri solide eşite în afară. Feţele, muchiile şi 
unghiurile Sunt asezate după anumite legi. Vom vedeă mai târziu 
care sunt aceste legi. La cristalele mici forma regulată se poate 
vedeă mai bine numai cu microscopul. 

Experienţă, Facem o soluţiune saturată Ja temperatura obișnuită de 
sulf în Sulfură de carbon. Facem o soluțiune saturată tot la temperatura 

  

  

        
  

  TREE po 

Fig. 13, Cristslizatoare de diferite mărimi, 

obişnuită de iod în efer, Punem fiecare soluţiune în câte un crisfalizor 
fig, 13. şi le lăsăm să steă întrun loc liniştit și unde să nu fie foc prin 
apropiere. 

După un timp, mai mare sau mai mic, după cantitatea de so- 
luţiune întrebuințată, sulfura de carbon şi eterul se evaporă în în- 
tregime (acești corpi lichizi se evaporă lesne la temperatura obiș-.
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nuită), In cristalizoare rămân cristale de Sulf și cristale de iod. Privindu-le cu o lupă, putem observă mai bine forma lor regulată. 
Experienţă. Punem puţin iod întrun balon 

uscat ; încălzim balonul. Acesta se umple de 
vapori albaștri-închis. Incălzim până ce fundul 
balonului rămâne ajb. Lăşăm balonul să se 
răcească. 

Pe gâtul balonului și pe pereții lui de sus 
putem vedeă, după răcire, crisfale de od. 

Experienţă. Topim cevă su// într'un crenzet 
de pământ. Un creuzet e un pahar de formă 
specială, mai mare sau mai mic. Un creuzet 
poate fi de fământ, de Porfelan, de platiu, 
de argint, de cupru, etc., fig, 15. — După to- 
pire, lăsăm creuzetul să se răcească până ce 
se prinde o coajă de sulful topit. Spargem 
coaja cu o vergea de sticlă în 2—3 locuri. 
Scurgem sulfui topit, care a mai rămas, întrun 
vas cu apă. Desprindem coaja cu totul cu un cuţitaş. 

  

Fig. 14. Sublimarea iodului, 

Observăm la urmă, că în creuzet sunt o mulţime de ace mai 
groase sau mai subțiri. Aceste ace sunt cristale de sulf. 

   
Pig. 15. Creuzet, Fig. 16. Creuzet cu cristale de sulf, 

Cristalizarea prin disolvare. Cristalizarea prin sublimare. 
Cristalizarea prin solidificare. 

Experiențele făcute ne arată, 
că putem cristahiză corpi în 
trei feluri. In cele două dintâiu 
ne-am slujit de disolvarea cor- 
pilor întrun disolvant. Bicro- 
matul de potasiu a cristalizat 
prin răcirea unei soluțiuni sa- 
urate la cald. Sulful și iodul 
au cristalizat prin evaforarea 
disolvantului. In experienţa a 
treia, iodul a cristalizat prin 

sublimare. Sublimare se numeşte trecerea unui corp din stare 

  

Fig. 17. Cristale de apă. 

Dr, C.I, Istrati și G. G. Lon ginescu. 2 
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Şazoasă deadreptui în stare solidă. In experiența a patra sulful 
a cristalizat prin solid:fcare din sulf topit. 

In natură, întâlnim deasemenea aceste trei feluri de cristalizare. 
Când se usucă vara lacurile sărate se formează pe margini, cristale 
de sare. Florile de ghiață și fulgii de zăpadă sunt cristale de 

  

Tiz, 15, Forme cristaline numite fari de zhiață, 
"în chiciură și în zăpadă: 

ghiață, formate prin solidificarea apei. Chida sau chiciura, care se 
aşează iarna pe arbori şi pe sârmele de telegraf sau de telefon, e 
formată din cristale de ghiață, născute prin cristalizarea vaporilor 

de apă din atmosferă. 

IV. 

FENOMENE FIZICE. 

Să aruncăm o privire asupra celor învăţate până aici.—Am văzut 
la distilare că, prin încălzire, apa trece în stare de vapori şi că 
vaporii formați, trecând prin răcifor, se prefac din nou în stare 
lichidă. — Am văzut la giso/vare, că zahărul se disolvă în apă, 
că adică părticelele lui se amestică cu părticelele apei. Am văzut 
la cristalizare, că bicromatul de potasiu cristalizează prin răcire 
din soluţiunile lui saturate la cald, Pe scurt, am văzut că acești 
corpi aza, zaharul, bicromatul de potasiu, sufăr schimbări în ex- 
periențele făcute. 

Apa a rămas însă tot apă şi după distilare, zahărul tot zahăr 
și în soluţiune, bicromatul de potasiu fot bicromat, atât când 
se disolvă câf şi când cristalizează. Asemenea schimbări se mirmesc 
schimbări fizice. In știință, o schimbare se mai numește fenomen. 

Se numește fenomen fizic orice schimbare care se întâmplă 
cu un corp, în așa fei, în cât corpul rămâne tot ceiace a fost 
înainte de fenomen. 

Fenomene fizice se întâmplă foarte multe în natură. Cu studiarea 
lor se ocupă Fizica. Pentru a studiă mai bine aceste fenomene.
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Fizica le adună în grupe. Așă s'a văzut în clasa III, că avem fe- 
nomene de căldură, fenomene de lumină, fenomene electrice, feno- 
mene magnetice, fenomene acustice. Toate aceste clase de feno- 
mene intră în definiția dată mai sus. O bucată de fer caldă e tot 
fer, o oglindă care reflectă lumina e tot oglindă, un băț de sticlă 
electrizat e tot sticlă, un clopot de bronz care sună e tot clopot 
de bronz. 

Să se observe bine, că Fizica studiază numai fenomenele. fizice 
care se întâmplă cu corpii din natură și nu corpii însăși. Ea ne 
arată, de exemplu, cum se află temperatura unui corp, oricare ar 
fi corpul acela. Astfel, luăm temperatura apei, temperatura unui 
bolnav, temperatura unei camere, temperatura unui corp care se 
topește, temperatura unui corp care fierbe, etc. 

Importanța fizicei. 

Studiul fenomenelor fizice este foarte important. Această impor- 
tanță poate fi socotită din două puncte de vedere: din punct de 
vedere /eorefic și din punct de vedere practic. 

Din punct de vedere teoretie importanța fizicei este mare, 
fiindcă prin studiul ei ajungem la încheerea, că aceste fenomene nu 
se petrec la întâmplare și fără nici o regulă. Fenomenele fizice se 
petrec toate după anumite /egi. Așă, sa văzut în clasa III, că 
avem /egile topirii, legile solidi ficării, legile ferberii, legile elec- 
trizării şi atracțiunii corpilor electrizaţi, legile reflexiunii lu- 
minei, şi multe altele. Aceste legi arată legătura strânsă dintre 
fenomen şi împrejurările în care se produce acest; fenomen. 
Ele ne explică de ce se petrece un fenomen în cutare caz şi de 
ce nu se petrece într'un alt caz. Ţinând în mână o bucată de ghiață, 
aceasta se topeşte, pe când ţinând în mână o bucată de plumb, 
acesta nu se topește. În cazul întâi, temperatura mânei e mai mare 
decât temperatura de topire a gheței și prin urmare ghiața se poaţe 
topi. În cazul al doilea, temperatura mânei e cu mult mai mică 
decât temperatura de topire a plumbului și prin urmare plumbul 
nu se poate topi, 

Ținând un ibric plin cu apă pe foc, ibricul nu se deslipeşte ; 
ținându-l fără apă, ibricul se deslipeşte. In cazul întâi, atât cât este 
apa, temperatura nu se poate urcă peste o sută de grade, potrivit 
legii ferberii care spune, că în tot timpul ferberii temperatura ră- 
mâne neschimbată. In cazul al doilea, temperatura se ridică din ce 
în ce până ajunge la temperatura de topire a aliagiului tinichigiilor 
cu care e lipit ibricul. Exemple de acestea. se pot luă oricât de 
multe. - 

Importanţa fizicei din punct de vedere practic esfe de asemenea 
foarte mare. Cunoscând. fenomenele fizice şi legile lor, noi le putem 
întrebuință spre folosința noastră. Cunoscând distilarea am putut
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curăți apa naturală de corpii cuprinși în sa. Cu ajutorul gsf/ăre: 
fractionate am putut separă lichidele care se află într'un amestec. 

Industria petrolului, care a luat un avânt așă de mare în țara 
noastră, se sprijină aproape în întregime pe distilarea fracționată. 
Pe disolvare și cristalizare se spriiină operațiunile întrebuințate 
în laborator şi în fabrici pentru curățirea corpilor. Sarea se scoate 
din apa de mare prin evaporarea apei și prin cristalizarea soluțiunei 
saturate de sare căpătată astfel. 

Mărirea de volum a vaporilor de apă și puterea cu care apasă 

acești vapori, pe vasul în care sunt prcduși sau introduși, este baza 

maşinelor cu aburi. Acestor maşini se datorește în mare parte ci- 
vilizațiunea noastră. Maşinele cu aburi lucrează astăzi cât ar lucră 

un miliard și mai bine de oameni. Ele pun în mișcare toate mași- 

năriile care ţes pânză, care fac hârtie, care lucrează ferul şi care 

produc mii și mii de produse ale comerțului de astăzi. Locomotiva 
mișcată şi ea tot cu puterea aburilor, transportă aceste produse 

din locul lor de fabricare peste tot locul. Ea a micșorat distanța 
între două locuri de pe suprafața pământului. Împreună cu vapoa- 

cele, care brăzdează suprafața mărilor, locomotiva apropie Londra 

de Peking, Bucureştii de New-York şi face cu putință ocolul 
pământului în cevă mai puţin de 40 de zile. 

Intrebuințările electricității sunt de asemenea multe şi însemnate. 
Vom aminti numai, că /uminatul electric și tramvaiul electric au 
transformat în mare parte înfățișarea oraşelor, că Ze/egraful şi fele- 
fonul au redus la nimica distanţele de pe pământ, și că fe/egrajul 

fără sârmă «dă putinţa gândirei omenești să se înalțe de pe 
transatlanticul pierdut în mijlocul oceanului și să-și iă zborul către 
țărmurile îndepărtate» (Georges Claude). 

Studiul luminei a dus de asemenea la întrebuințări importante. 
E destul să pomenim de /unefe, care fac cu putință cercetarea cor- 
pilor cerești, corpii cei mai mari şi mai îndepărtați, și de 7mcroscof 
cu care putem vede corpii cei mai mici. Fără microscop nu sar 
fi putut studiă 7picrobii şi medicina nu ar fi găsit mijloacele cu 
care ne apără azi de bolile molipsitoare. 

V. 

FENOMENE CHIMICE. 

Descompunerea apei prin electricitate. Experienţă. Un vo:- 
iametru, fig. 19, e făcut dintr'un vas de sticlă prin fundul căruia pătrund 

două sârme de platin, care pot fi puse în legătură cu cei doi poli ai unei 

baterii de elemente galvanice. In lăuntrul vasului de sticlă aceste sârme 

sunt terminate. prin câte o lamă de platin, numită e/ecfrod. 

Punem în pahar apă amestecată cu puţin acid sulfuric, pentruca să
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conducă mai bine electricitatea. Punem deasupra fiecărui electrod câte o 
eprubetă umplută cu apă şi întoarsă cu gura în jos. Apa din eprubete nu 
cade în vas fiindcă e împinsă în sus de presiunea atmosferică. Legăm 
electrozii voltame- 
trului cu elementele 

galvanice prin sârme 

de cupru. Curentul 

electric trece prin 

apa acidulată. 

In eprubete se 

scoboară apa în jos, 

iar deasupra apei 

se adună în ele doi 

corpi gazoși. După 

câtvă timp putem 

observă, că într'una 

din eprubete volu- 

mul corpului gazos Fig. 19. Voltametru. 
e de două ori mai 

mare decât volumul corpului gazos din cealaltă eprubetă. Putem observă 
de asemenea, că electrodul de sub eprubeta întâia e în legătură cu polul 
negativ. ! 

Ridicăm eprubeta cu gaz mai mult până deasupra electrodului, o as- 
tupăm la gură cu degetul cel gros și o scoatem afară ținând-o cu gura 
în sus, 

Luăm degetul şi apropiem îndată o lumânare aprinsă de gura eprubetei. 
Gazul dinlăuntru îă foc şi arde repede cu o flacără albcistrue. Scoatem 
din apă, în acelaș fel, și eprubeta cealaltă. Intoarcem eprubeta cu gura în 
sus și introducem în ea un băț subţire de lemn uscat care a fost aprins 
cu flacără şi în care am suflat ca să stingem flacăra. Intra. -- -ubetă 
Jemnul se aprinde din non cu flăcără şi arde mai bine decât în aer. 

  

Să cercetăm mai de aproape ce s'a petrecut în această experienţă. 
Cu apa s'a întâmplat de sigur un fenomen. Acest fenomen nu este 
fizic, pentrucă apa nu a mai rămas tot apă. In adevăr, apa nici 
nu arde, cum a ars corpul din eprubeta întâia, nici nu face să 
ardă corpii, mai bine ca în aer, cum a făcut corpul din eprubeta 
a doua. Fenomenul acesta, care a schimbat cu totul natura apei, 
se numeşte fenomen chimic. 

Numim fenomen chimie un fenomen de felul descompunerii 
apei prin electricitate. Intr'un fenomen chimie se schimbă cu 
totul natura și proprietăţile corpului. Corpul nu mai rămâne 
ce a fost mai înainte. 

Fenomenele chimice sunt de trei feluri. 
Experiența de mai sus ne arată, că din apă pot fi scoși doi corpi 

cu proprietăți deosebite de ale apei. Acest fel de fenomen chimic 
se numeşte descompunere chimică.
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Numim descompunere chimică desfacerea umui corp cu anu- 
mite proprietăţi în cel puţin doi corpi cu proprietăţii deosebite. 

Vom zice, prin urmare, că prin electricitate afa a fost descor- 
pusă. Corpul care arde este /idrogenul. Corpul care face să ardă 
lemnul este oxzgenu/. Prin descompunerea apei se obține 44 volum 
de hidrogen de două ori mai mare decât volumul de oxigen. 
Experiența ne mai arată, că /idrogenul se desvoltă la electrodul 
negativ, iar oxigenul la electrodul pozitiv. , 

Descompunerea oxidului roşu de mercur prin 

căldură. 

Un corp poate fi descompus și altfel decât prin electricitate. 

Experienţă. Punem într'o eprubetă uscată puțin oxid roşu de mercur. 

Incălzim eprubeta câtevă minute. La început, praful roş se înegrește. De 

la o vreme, pereţii eprubetei se fac strălucitori ca o oglindă. Vârâm în 

eprubetă un băț aprins care arde fără flacără. Băţul se aprinde cu flacâră 

și arde cu lumină multă. 

Oxidul roșu de mercur e un corp solid, roşu. Prin încălzire, el 
sa descompus în corpul care face să ardă bățul de lemn, şi care 
este oxigenul, şi în mercur care sa așezat pe sticla eprubetei 
făcând-o strălucitoare ca o oglindă. 

Avem a face aici, cu o descompunere chimică produsă prin 
căldură. 

Corp compus. Un corp, ca așa, ca oxidul roşu de mercur, care 
poate fi descompus, adică desfăcut în părţi mai simple, se numește 
corp compus. Dintrun astfel de corp putem scoate, cu ajutorul 
căldurii și electricităţii cu deosebire, cel puţin doi corpi cu alte 
proprietăţi decât ale lui. 

Corp simplu. Un corp, ca oxigenul, hidrogenul, mercurul, care 
nau putut fi descompuși de chimiști, se numește cor simplu. Din- 
tun corp simplu nu s'a putut scoate până azi, prin nici o operaţie, 
nici măcar doi corpi cu proprietăți diferite de ale lui. Un corp 
simplu se mai numeşte și e/ement. Numărul corpilor simpli cu- 
noscuți azi e de 82. Numărul corpilor compuși e foarte mare. 

Metale. Metaloizi. Corpii simpli ca mercurul, ferul, etc., care 
au strălucirea metalică, care sunt buni conducători de căldură și 
electricitate, se numesc mefa/e. Corpii simpli ca su/ful, oxigenul, 
care n'au însuşirile de mai sus, se numesc memetale sau mai dez 
metaloizi. Intre aceste două clase de corpi simpli mai sunt deo- 
sebiri pe care le vom vedeă mai târziu. ” 

Amestec de sulf şi fier. Experienţa. 1) Amestecăm bine praf fin 
de fier, cu un volum de două ori mai mare de floare de sulf sau mai 
exact cantităţi în proporţia de: 6 gr. fier cu 32 gr. sulf. 2) Punem puţin



  

23 

amestec pe o foaie de hârtie şi trecem prin el un magnet. Fierul se prinde 
de magnet. 3) Punem puţin amestec într'un balonaş de sticlă și turnăm 
deasupra su//ură de carbon. Amestecăm bine sulfura de carbon cu ame- 
stecul. 4) Fi//răm şi culegem lichidul limpede într'un vas deschis cu su- 
prafața mare, cristalizor. — Repeţim a doua oară această operație. În 
balonaș rămâne fierul. In cristalizor se formează, prin evaporarea sulfurii 
de carbon, cristale de sulf. 5) Privim cu o 44ă bună amestecul făcut. 
Vedem în el și firile de fier şi firile de sulf. 

Avem aface aici cu un fenomen. Acest fenomen e fizic, pentrucă 
și fierul şi sulful a rămas și după amestecare tot fier și tot sulf. 
Fierul poate îi văzut cu lupa și nu şi-a pierdut proprietatea de a 
Îi tras pe magnet. Sulful s'a disolvat în sulfura de carbon și a 
cristahzat prin evaporarea disolvantului. 

Intr'un amestec, proprietățile corpilor amestecați nu se schimbă; 
corpii rămân aceiaşi. 

Combinarea fierului cu sulful. 1) Punem puţin amestec într'o epru- 
betă uscată. Incălzim fundul eprubetei ca în figura 2, până ce se face lu- 
minos, — incandescent —. Indepărtăm eprubeta de flacără. Vedem că amestecul 
se încălzeşte dela sine mai departe. 2) Spargem eprubeta după ce s'a răcit. 
Pisăm substanța neagră care s'a format. Trecem un magnet prin acest praf. 
Vedem că magnetul nu mai atrage nimic. Amestecăm puțin praf de acesta 
cu sulfura de carbon şi filtrăm. După evaporarea sulfurei de carbon nu se 
mai formează cristale te sulf. Privim cu lupa puțin amestec, Nu mai putem 
vedeă nici fierul, nici sulful, 

. 

Avem aface şi aici tot cu un fenomen. Aces? fenomen e chimic. 
In adevăr, fierul nu se mai vede cu lupa și nu mai este atras de 
magnet. Sulful nu se vede nici el cu lupa, nu se mai disolvă în 
sulfura de carbon și nu mai cristalizează. 

In acest fenomen chimic a luat naștere din sulf şi fier un alt 
corp cu proprietăți deosebite şi de ale sulfului și de ale fierului, —s4/- 
fura de fier —. Acest fenomen este o combinare chimică. 

Numim combinare chimică unirea a doi corpi, cu proprietăţi 
anumite, îrtr'un singur corp cu proprietăţi deosebite. 

:3 Observare. Corpii care se combină pot să fie sau amândoi simpli sau 
amândoi compuși sau unul simplu și celalt compus. 

Experienţă. Apropiem de gâtul unei sticle |deschise, care cuprinde o 
" solufiune concentrată de amoniac, gâtul unei sticle cu o soluliune con- 
centrată de acid clorhidric, Se formează un fum alb, 

Acest fum e alcătuit din crisfale microscopice de clorură de 
amontu — corp compus —, formată prin combinarea amoniacului 
gazos cu acid clorhidric gazos — amândoi corpi compuși —. 

Reacţiune chimică. Experienţă, Punem într'un pahar o soluțiune 
de clorură de sodiu (sare). Turnăm în acest pahar o soluţiune de azozat 
de argini. Amândouă soluţiunile sunt limpezi. Prin amestecarea lor se 
formează un corp solid alb. Acest corp este clorura de argint.
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Clorura de sodiu e compusă din clor și sodiu. Azotatul de 
argint e compus din azot, oxigen şi argint. Clorura de argint 

„e compusă din c/or și argint. Fenomenul chimic care sa produs 
e următorul. Clorura de sodiu sa descompus în clor și sodiu. 
Clorul sa combinat cu argintul, dând clorură de argint iar 
sodiul a luat locul argintului dând azotat de sodiu. Putem scrie: 

Clorură de sodiu -- Azotat de argint=— Clorură de argint + Azotat de sodiu 
(elor şi sodiu)H-(azot, oxigen şi argint)=(elor şi argint)+-(azol, oxigen şi sodiu. 

In acest fenomen sa petrecut, și o descompunere și o combinare 
El se numește reacțiune chimică. 

Numim 0 reacțiune chimică un schimb de corpi simpli din 
corpii compuși care vin în atingere. 

Precipitat. Am văzut, că amestecând două soluţiuni s'a format 
un. corp solid ; acest corp solid se numește precipitat. 

Numim precipitat un corp solid, care se formează când ame- 
stecăm doi corpi care nu Sunt sohzi, două lichide, un lichid și 
un gaz sau două gaze. 

Observare. Ţinând la lumină paharul 
cu precipitatul alb de clorură de argint, 
acest precipitat se învineţește din ce în ce 
până se face negru. Această înegrire ne 
arată un fenomen chimic care se petrece 
sub acțiunea luminei. Pe această proprie- 
tate a clorurei de argint se sprijină foto- 
grafia. 

Precipitatele sunt de mare folos 
în chimie. 

Sinteza apei cu eudiometrul. 
Experienţă. Un eudiometru este un 

tub de sticlă cu pereţii groși, închis la 

un capăt și împărțit în centimetri cu- 

bici de sus în jos, fig, 20. La capătul 

închis pătrund două sârme de platin s 

şi s!. Aceste sârme pot fi puse în le- 

gătură cu o bobiuă mică Ruhmborfi. 

Când bobina funcţionează, se produc 

scântei electrice în interiorul tubului 

între sârmele s, s'. Umplem eudiometrul 
Fig. 20. Sinteza apei cu eudiometru, E cu mercur, îl astupăm bine cu degetul 

- cel gros şi-l vârâm cu gura în jos în 
cilindru C cu pereţii groși umplut deasemenea cu mercur. Introducem în eu- 
diometru pe la partea de jos 2 cmc. hidrogen uscat Şi fără aer adică până ce 
mercurul se coboară în dreptul diviziunei . Introducem Şi 2 C7uc. oxigen 
uscat şi fără aer. Mercurul s'a coborât astfel în eudiometru până la di" 
viziunea 6. Avem astfel în eudiometru un volum de hidrogen de două ori 
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mai mare decât volumul de oxigen. Inţepenim eudiometrul bine de su- 
portul S ca în figura 20, Facem să funcţioneze mașina fRu/hmforf şi 
să se producă scântei între sârmele s şi s!. Se produce o smucitură, 
Mercurul se ridică până sus, ocupând tot locul amestecului gazos, Pe su- 
prafața mercuiului se vede o picătură de apă. 

Prin trecerea scânteilor electrice hidrogenul se combină cu 
„oxigenul şi formează apă. Fiindcă n'a mai rămas corp gazos ur- mează, că un volum de oxigen se combină, pentru a formă aţă, 
cu un volum de două ori mai mare de Hidrogen. 

Acest rezultat complectează ceiace am văzut la descompunerea 
apei prin electricitate. Acolo am căpătat din apă pentru un volum 
de oxigen un volum de două ori mai mare de hidrogen. 

mea Observări : 1. In experiența arătată, mercurul se ridică până sus de tot în eudiometru numai în cazul, când am pus în eudiometru hydrogen şi oxigen exact în proporţiile arătate. Dacă întâmplător am pus în eudiometru mai mult hidrogen de cât trebue, sau mai mult oxigen, atunci observăm, că dupăcom- binare, mercurul nu se mai ridică tocmai până sus în eudiometru. Deasupra mercurului rămâne necombinată cantitatea de gaz luată mai mult, In acest caz putem face următoarea încercare : Desfacem cudiometrui din cleștele în care e fixat, îl ridicăm în sus pănă ce-l putem astupa la gură cu degetul cel gros şi-l scoatem afară întorcându-l cu gura'n sus. În timp ce luăm degetul dela gura lui, vârâm în eudiometru un băt aprins. Se pot întâmpla două fenomene. Se poate întâmpla să iea foc gazul din cudiometru; aceasta înseamnă că acest gaz e hidrogenul luat mai mult. Se poate întâmpla ca, fiacăra lemnului să se facă mai mare; în acest caz gazul din cudiometru e oxigenul luat mai mult. 2. În experienţa arătată, cudiometrul cu tot ce se află în el se găsește la temperatura obișnuită, In acest caz, apa formată prin combinarea hidrogenu- lui și oxigenului trece în stare lichidă sub forma unei simple picături, care are un volum neînsemnat de mic, 
Această experiență mai poate fi făcută şi astfel: 
Tubul eudiometrului este înconjurat de un tub mai larg, prin care trec vapori de apă la 1000. In acest caz apa formată în eudiometru rămâne în stare de vapori de apă la 100% și nu trece în stare lichidă, Experiența făcută în aceste condiţii ne arată, că mercurul se ridică în eudiometru, după combi- nare, numai până la diviziunea 4; deasupra mercurului rămân în acest caz vapori de apă care ocupă volumul de 4 cme. 

Experienţa din urmă ne arată, că din 4 cmc. hidrogen și 2 cmc. 
oxigen se formează 4 cmc. de vapori de apă la 100%. Acest re- 
zultat se mai poate exprima și astfel: Un volum de Oxigen com- binându-se cu două volume de hidrogen, dă naştere la două volume 
vapori de apă la zoo. 

Sinteză. In experiența de mai sus am făcut noi singuri apă, 
combinând hidrogenul şi oxigenul. Zicem că am făcut sinteza apei. 

Numim sinteză crearea unui corp compus, din corpi simpli. 
Uneori facem sinteza unui corp compus combinând corpi mai 

puțin compuși, dar făcuţi și ei la rândul lor prin sinteză din corpi simpli. Astfel am făcut sinteza c/orwrei de amoniu, combinând acid 
clorhidric gazos cu amoniac gazos, (Vezi experiența. dela pag. 23). 

Prin sinteză sau obținut foarte mulți corpi care există în natură,
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și sa făcut nen 'mărați corpi care nu există în natură. Dintre aceştia 
unii sunt de mare însemnătate pentru trebuințele vieţei. | 

Analiza. La descompunerea apei prin electricilate am văzut 
care sunt corpii simpli din care e făcută apa. Zicem, că prin această 
descompunere am făcut analiza apei. 

Numim analiză cercetarea corpilor simpli din care e făcut 
un corp compus. 

Analiza se numește calitativă când aflăm numai care sunt corpii 
simpli ce alcătuesc un corp compus. 

Analiza se numește canfifativă când, pe lângă felul corpilor simpli, 
aflăm" şi cantitățile în care corpii simpli se combină pentru a formă 
o anumită cantitate de corp compus. Cantitatea poate fi socotită 
sau în volume, ca la descompunerea apei prin electricitate, sau 
în greutate. Analiza în greutate se numește gravimefrică, iar cea 
în volume vo/umetrică. 

Definiţia Chimiei. 

După ce am văzut, prin experienie, ce se înțelege prin feno- 
mene Chimice, după ce am văzut ce este o combinare, o desconi- 
Punere şi oreachiune chimică şi după ce știm ce este un corp simplu, 
un corp compus, o sinteză și o analiză, ne este ușor să spunem 

ce este chimia. | 
Chimia este ştiinţa care studiază fenomenele chimice, adică 

descompunerile, combinările și reacţiile chimice. Cu ajutorul 
analizei, chimia află care sunt corpii simpli din care e făcut 
un corp compus. Cu ajutorul sintezei, ea face corpii compuşi 
din corpi simpli. 

Importanţa Chimiei. 

Importanța chimiei, ca și a fizicei, poate fi socotită din două 
puncte de vedere: din punctul de vedere feorefic și din punct de 
vedere frachc. 

Din punct de vedere teoretic importanța chimiei este mare, 
fiindcă prin studiul ei ajungem să cunoaștem, că fenomenele chi- 
mice Se petrec după anumite legi. Așa, avem legea conservării 
materiei, legile combinărilor chimice şi o mulţime de alte legi pe 
care le vom învăţa treptat-treptat. 

Aceste legi arată legătura strânsă între un fenomen chimic 
şi împrejurările în care el se produce. Cunoscând aceste legi, 
putem să explicăm de ce se petrece un fenomen chimic în cutare 
caz, și de ce nu se petrece întrun alt caz. Vinul, de pildă, se 
oțețeşte când stă în aer, fiindcă în aer este, oxigen care preface 
alcoolul din vin în acid acetic. Cărbunele arde în aer, flindcă se
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combină cu oxigenul din aer și nu arde într'o /amfă electrică de 
incandescenţă, fiindcă din această lampă aerul a fost scos în între- 
gime. Tot ce vom învăța de acum înainte va fi o întărire a celor 
spuse aci. 

Cu ajutorul analizei putem cunoaşte alcătuirea corpilor din lume. 
Cu anahiza spectrală,—prin ajutorul Sfectroscopului—putem să ne 
dăm seama chiar de compoziția corpilor cerești. Invăţaţii au găsit, 
astfel, că în Soare se găseşte foarte mult hidrogen și un număr 
mare din corpii simpli de pe pământ. Cu ajutorul acestei analize, 
învățatul englez Lockyer a ajuns în 1868 la încheerea, că în Soare 
se află un corp necunoscut pe atunci pe pământ. Acest corp, nu- 
mit heliu, — după numele soarelui în limba grecească felios —,a 
fost scos în 1895 dintr'un mineral de pe pământ: c/eveita, de re- 
numitul chimist dela Londra, sir William Ramsay. 

Acest exemplu ne arată, că domeniul chimiei e cu mult mai 
întins decât al altor ştiinți. Pe când z00logu/ studiază numai ani- 
malele și bofanistul numai plantele, chimistul studiază fenomenele 
chimice şi alcătuirea tuturor corpilor, atât a celor de Be pământ, 
cât şi a corpilor cereşti. Căutând să explice legile chimice, chi- 
mistul a ajuns la cea mai frumoasă teorie din știință, /zoria atomică. 
Vom vedeă mai târziu în ce constă această teorie. 

Importanța chimiei din punct de vedere practic este de ase- 
menea foarte mare. Cunoscând fenomenele și legile chimice le puteni 
întrebuință spre folosința noastră. Să luăm câteva exemple spre a 
ne da sama de importanța acestei întrebuințări. Gândiţi-vă la sutele 
de milioane de kilograme de fer şi ofe/ de care are trebuinţă con- 
struirea mașinelor cu aburi, drumurilor de fer, fabricele de tot fe- 
lul şi veți înţelege lesne care este importanţa chimiei din punctul 
de vedere practic. Ea ne învaţă să fabricăm feru/ și ofelul după 
cum ne învață si fabricăm cuprul, zincul, cositorul, argintul, aurul 
şi atâtea alte metale, Fabricele de tot felul au nevoe, de asemenea, 
de acid sulfuric, de acid azohic, de acid clorhidric şi de mii și 
mii de corpi. Toate acestea le fabricăm astăzi cu ajutorul chimiei. 
Suprimați cu gândul putință de a fabrică toți corpii de mai sus și 
vedeți ce mai rămâne din civilizația de azi. Nici fizica nu ar mai 
aveă importanța fractică pe care am arătat-o. Cu ce și-ar mai 
construi ea pașinele cu aburi, sârmele de telegraf şi telefonu, 
tranwvaiele electrice şi multe alte mașinării care sunt aplicațiunile ei ! 

Cu ajutorul sintezei, chimia poate crea și corpi c-re nu sunt în 
natură. Pentru a înțelege importanța cea mare a sintezei şi prin ea 
a chimiei însăși, vom reproduce următoarele cuvinte rostite de d. 
d-r. C. 7. Istrati la deschiderea cursului său de chimie organică 
la facultatea de ştiinți din Bucureşti: «Chimia organică este 
idealul în știință; ea a dat în mare parte cheia dezlegării fenome- 
nelor vieții animale și vegetale, ea a transformat industria şi ne 
procură corpi de o importanță excepțională și de o utilitate zilnică. 
Cel ce cultivă chimia organică este un zeu creator ; elementele în
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mâna lui servesc a alcătui corpi care m'au existat niciodată în uni- 
vers. Poezia, fruct al celei mai largi imaginaţiuni, îşi are o soră în 
chimia organică. Prima produce ființi fantastice, chimia organică, 
din contra, vede, pipăe, caracterizează și foarte adesea se serveşte 
de creațiunile sale tot așă de fantastice. In chimia organică, fartu- 
nile imaginaţiunei nețărmurite se unesc cu seninătatea observațiunii 
și experimentațiunii pentru a concepe, a produce și a da mijloace 
nouă omenirei. Nu e zi să nu vedem cu toții creîndu-se corpi noi, 
bucurându-se de o aplicare directă în medicină, arte, industrie sau 
comerț, Să nu se creadă, că merg prea departe când voiu spune 
că grație multiplelor moduri de a combină carbonul, hidrogenul, 
oxigenul şi azotul, se vor realiză în curând sinteze industriale chiar 
a nenumăratelor substanțe alimentare. Faţă cu pletora de oameni, 
din bătrâna Europă cel puțin, vom vedeă, cel mult cu nașterea se- 
colului viitor, acest fapt de necrezut, că recoltele, productele ali- 
mentare, nu se vor mai culege numai depe câmpiile care devin din 
ce în ce mai insuficiente, dar și în marile fabrici chimice. Mizeria 
va scădeă, vieața devenind mai ușoară va fi mai plăcută și va be- 
neiiciă astfel de puterea sintelică a chimiei organice». 

Locul pe care îl ocupă fizica şi chimia printre 
celelalte ştiinţi, 

Cunoştinţele omenești fiind numeroase și variate s'a căutat a se 
stabili legăturile, ce există între ele, punându-se în evidenţă ase- 
mănările și. deosebirile ce ele prezintă. 

Descartes, (1596—1650) este unul dintre cei dintâi cugetători, 
care a arătat că de oarece în orice direcfiune cercetările noastre 
find în definihv a ajunge la cunoaşterea adevărurilor, putem 
clasifica aceste cunoștințe după rezultatul la care ajungem în fiecare 
din ele; și după cum, acestea ne duc la adevăruri absolute, de 
care nu ne putem îndoi, sau la adevăruri numai relative, 

In urmă, /s. Geoffroy de St. FHillaire grupă fizica, chimia şi 
şianțele sociale, între adevărurile relative, iar mafematicile consti- 
tuiau grupa adevărurilor absolute. 

Auguste Comte, marele enciclopedist, care a ilustrat începutul 
secolului al nouăsprezecelea (1798—1857), a alipit matematicilor 
astronomia și a introdus biologia între ştiinţele fizice şi sociologice. 

Tabela alăturată ne arată în rubrica: «<Cunoștințele actuale» pe 
fiecare din ele în parte. 

Din observațiunea lor urmează că dintre toate cunoștințele ac- 
tuale, cele mai positive, care prin studiul lor ne duc tot deauna la 
adevăruri absolute, sunt șfi/nfele matematice. Fără ele nu putem 
studiă în mod aprofundat pe nici una din cele ce urmează, 

Stiintele fizice sunt acelea care se apropie mai mult de adevă- 
rurile absolute. Fără acestea nu pot fi studiate cu succes ș/i;nfe/e 
naturale, ce vin în urmă.
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Știintele sociale ocupă ultimul loc între adevărurile relative şi 
ele cer, pentru a fi bine înţelese, cunoştinţa șfiinfelor naturale, ştiin- 
felor fizice şi chiar a matematicilor. 

Shuntele matematice sunt independente de materie; sPatiul și 
timpul sunt suficiente studiului lor. Rezultatele la care sa ajuns în 
aceste științe ne surprind prin exactitatea lor. 

Pentru a aveă un exemplu de exactitatea calculelor matematice 
e de ajuns să luăm lapte din domeniul astronomiei. Eclipsele, 
arătate prin calcul, cu mul: mai înainte, se realizează în mod de- 
plin, în ce priveşte spațiul și timpul socotit. Le Verrier, a calculat 
pe 3.000.000 ani, înapoi şi înainte, numeroase fenomene cereşti, 
mai importante, ce au avut loc sau se vor întâmplă pe viitor. 

Preciziunea calcului și a faptelor observate este atât de mare 
în cât s'a putut dovedi că într'un secol luna și-a accelerat mersul 
său cu 8 secunde. 

Graţie studiului geomefriei se fac pe fiecare zi diferite lucrări 
de artă; astfel, plecând din două coaste opuse ale munţilor se sco- 
besc tuneluri și preciziunea este atât de mare încât axele celor 
două capete ale tunelului se întâlnesc matematiceşte. 
  

  

| Is. Geoffr, St. Hillaire | Auguste Comte Cunoștinţele actuale 

| 
e | 
2 | Matematici [Metemaucie e | 1. Matematicile pure 
3 Astronomia 5 2. Mecanica rațională. 
Fi = S 3. Astronomia | 

"| 4. Cristalografia 

—
 

Fizica Fizica 5. Fizi 
a Chimia Chimia E | 2: caca 
ai =-3 6. Chimia 
= 3 7. Mineralogia 
3 [+5] 

5 2 «| 8. Fiziologia (1) 
DS [e Ss “(Statigrafia, 
“Io (Biologia £| 9 Geologia” (paleonto- 

- =|10. Botanica (2) [logia 
=|1l. Zoologia 
2|12. Antropologia (3)   Ştiinţe sociale (Sociologia     13. Ştiinţele economice | 

14. Ştiinţele juridice i       
(1) La Fiziologie se alipesc: Patologia, Higiena și Medicina. 
(2) Prin desvoitarea mare, ce a luat studiul unor grupe de plante micros- 

copice s'a ereat în timpul din urmă: Bacteriologia. 
(3) Aicea se pot grupa: Istoria, Archeologia, Literatura, Muzica și Artele 

frumoase,
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Matematicele pure_se împart în: Arifmnetică, Geometrie, Trigo- nometrie, Algebră, Geometrie anahitică, Calculul in finitesimal, etc. 
Ele pleacă dela adevărurile cele mai simple și mai evidente, nu- 

mite axiome, pentru a formula teoreme, din ce în ce mai com: 
plicate, 

Mecanica rațională, deși'și are origina în mecanica practică, 
totuşi nu are nevoe de materie pentru discuția matematică a pro- 
blemelor sale. - 

Astronomia se ocupă cu studiul legilor matematice, ce decurg 
din raporturile de situațiu ne și mișcare ale corpilor cerești. Cu 
toate acestea, priă partea ei descriptivă, astronomia fizică, face 
trecerea între matematecile pure şi știinţeie fizico-naturale. 

Cristalografia s'a născut prin rezultatele câștigate, studiind cri- 
stalele ce se găsesc în natură. Prin partea sa geometrică ea apar- 
ține științelor matematice; ea serveşte de trecere între științele ma- 
tema'ice şi fizice prin legătura ce există între structura cristalelor 
și proprietăţile lor fizice. 

In ce privește şfiinfele fizice, ele se apropie de matematici mai 
mult de cât toate celelalte cunoştinți omenești. 

Jamin, fizic francez, zicea în 1883, că chimia este un capitol al 
aici şi aceasta e un capitol al mecanicei raționale. 

Ştiinţele fizice sunt în special științe de observare şi experimen- 
tare, având în serviciul lor ştiinţele matematice. Ele au ca substrat 
al studiului lor materia, de care tind necontenit a se emancipa, Fi- 
zica a şi ajuns în mare parte a stabili legi matematice, indepen- 
dente de observare şi experimentare, care însă pot să fie verificate 
pe aceste căi. Aceasta formează marele și însemnatul capitol al fi- 
zicei matematice. 

Fizica este cea mai pozitivă dintre științele ce conduc la ade- 
Văruri relative, chimia o urmează imediat. 

In ce privește 7minera/ogia, ea se păstrează separat, mai mult 
prin deprindere şi prin oarecare necesități speciale, nefiind o știință 
aparte, ci numai reunirea studiului mineralelor din punct de vedere 
cristalografic, fizic și chimic. 

Șhințele naturale pot fi considerate încă în mare parte ca şti- 
ințe descriptive. Ele însă prin fiziologie nu numai că se servesc de 
observare și experimentare, dar tind a cuprinde orizonturi mai 
mari, a formulă legi biologice și a-și da seama despre viața în sine 
și transformările succesive ale ființelor vii la suprafața pământului. 

Studiul fziologiei însă, fără care botanica și 200/0gia nu se pot 
învăță, nu poate să existe fără cunoașterea fizicii și a chimii. Ve- 
derea, auzul, mişcarea, sunt acte fizice ; pe când : digestiunea, res- 
pirația, combustiunea generală, sunt acte chimice ; toate acestea alcătuesc părţile principale ale fiziologii. 

Geologia, prin sfratigrafie şi paleontologie, serveşte de tran- ziţie între ştiintele fizice și naturale. Prima parte este o continuare a mineralogiei în studiul fizic al pământului, pe când faf/eontologia, -



31 

prin studiarea florelor și faunelor dispărute, dă dezlegarea celor mai 
însemnate părți ale botanicii şi zoologii în ce privește aparițiunea 
animalelor și plantelor și transformările prin care au trecut acestea 
până în prezent pe suprafaţa planetei noastre. 

Botanica studiază nu numai flora actuală a planetei noastre, dar 
implicit şi flora dispărută și toate chestiunile mari relative la geo- 
grafia botanică. 

Acelaș lucru "1 face zoo/ogia pentru animale. 
Omul, nu printi”un egoism particular, dar prin necesitatea de a 

se cunoaște mai bine și prin faptul că studiul fiinţei sale este foarte 
întins, a simțit necesitatea de a se scoate din cadrul zoologii și a 
crea antropologia, pe lângă care fac corp separat: 7sforia, archeo- 
logia, filologia, muzica, artele frumoase, etc., atâtea capitole 
mari, relative la desvoltare sa. 

Stinfele sociale sunt acele cunoştinţe omenești, care au baza 
cea mai puțin sigură. Astfel, șfiinzele juridice şi teologia sunt în 
cea mai mare parte cozvenfionale. Intre ele fac, până la un punct 
oarecare, excepțiune şfiinfele economice, care în timpul din urmă, 
legând necesitățile vieţii normale de legile biologice, tind a luă o 
desvoltare importantă și a căpătă la activul lor cunoștințe exacte. 
Datele statistice, de care se servesc, tind a pune în evidenţă ra- 
portul ce există între viață şi mijloacele materiale, ce o pot des- 
voltă, sau împiedecă, arătându-ne rezultatele, tune sau rele, la care 

individul sau popoarele ajung fatalmente în ambele cazuri. 

Materie. Corpi. Impărțirea lor. Am întrebuințat de mai multe 
ori, în cele spuse până aici, cuvântul corp. Să stăruim mai mult 
asupra însemnărei acestei vorbe, Vuiversul, este spațiul infinit dim- 
preună cu nenumăraţii corpi cerești, care din timpi, plutesc 
întrânsul. 

Ceeace alcătuește aceşti corpi se numește substanţă sau materie. 
Ea e caracterizată prin înfinderea în spațiu (ocuparea unei por- . 
țiuni din spațiu prin dimensiunile sale) și prin grewfae. 

La acestea se adaogă și nepenetrabilitatea, adică proprietatea, 
în virtutea căreia doui corpi nu pot ocupă în acelaşi moment ace- 
lași loc în spațiu. 

Pământul, fiind un corp ceresc, este o mică porţiune limitată 
din această materie. La suprafața sa găsim, sau putem izolă, alte 
bucățele cu mult mai mici din materia ce-l alcătuește, care toate 
se numesc corpi, d. e. : o piatră, un cal, o sămânță, etc., sunt corpi. 

Corp este prin urmare o porțiune limitată de materie ; așă dar 
totalitatea corpilor alcătuește materia, ce se află răspândită în 
univers. 

Pentru a studiă materia trebue să studiem corpii. 
Corpii, deși formaţi din aceiaș materie, ni se prezintă cu carac: 

tere foarte variate, cu diferite forme și în diferite stări. Numirile
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ce li se dau sunt foarte numeroase, astfel avem : corpi cereşti, or- 
gamzaţi, ncorganici, simpli, gazoși, etc. 

Pentru a ne puteă da seamă de înțelesul acestor numiri s'a al- 
cătuit următorul tablou, din care putem ușor vedeă deosebirea ce 
există între ei. 

| 1. Cereşti: Stele, planete, comeţi, nebuloase, etc, 

  

  

| S | solizi: sulf, arsenic, iod, etc. . 
să vlichizi: brom. . . 

„22 | gazoși: oxigen, azot, ete. .. . Aparţin studiu- 
= 8 . lui: chimiei ne - zi 3] | (solizi: fer, argint, aur, ete. . . organice. 

ŞÎ en a slichizi: mercur... 
ia ]9 = | gazoși: vafori de mercur, etc, . 

E | l&iz za | SE I8 solizi: săruri, roce, etc. . . . j id O|S 9 C i! lichi PE 2 - 1dem 89 Ompuși, lichizi: apă, acizi, ete. ..,,.. osiei 
= gazoşi: bioxid de carbon ... | ŞI mineralogie: 

a (solizi: zacharul, ete. ...,.. ( Aparţin studiu- 
| Organici “lichizi: alcoolul, etc. . . . lui: chimiei or- 

[gazoşi: gazul bălților ...... ganice. 

PE ( Plantele . $ Botanica Organizaţi .. . ja e : | 5 : (Animalele . ,.. ..... . ? Zoologia 

Numai corpii pământeşti, care alcătuesc planeta noastră, pot fi 
direct supuși mijloacelor noastre de cercetare. 

Să nu credem însă, că corpii cerești se sustrag cu totul cercetă- 
rei oamenilor de știință. Matematicele ne dau mijloacele de a afiă 
volumul și densitatea lor; fizica ne arată forma și structura supra- 
feţei lor, prin instrumentele optice; iar spectroscopia ne arată na- 
tura elementelor din care sunt compuși, 

Corpii pământeşti se pot împărți în organizați și neorganizaţi. 
Corpii organizați sunt porțiuni de materie cu o formă exte- 

rioară bine definită, terminați de obiceiu prin linii curbe și cu o 
structură internă neuniformă, prin faptul că sunt înzestrați cu dife- 
rite organe, care la rândul lor sunt constituite din celule sau de- 
rivate ale acestora (fibre, vase, etc.). Organele se deosibesc între 
dânsele atât prin structura lor particulară cât şi prin compoziţiunea 
lor chimică (astfel rădăcina diferă de frunză, creerul diferă de fi- 
cat, etc.). In această categorie de corpi se cuprind toate plantele 
și animalele. 

Corpii neorganizați sunt porțiuni de materie cu o formă exte- 
rioară accidentală (o piatră, o bucată de pământ, etc.), sau cu o. 
formă exterioară bine definită, terminată prin linii drepte, cum 
sunt cristalele. Luând însă porţiuni din diferite părți ale acestor 
corpi; vom constată că ele au același aspect și aceiași compozi- 
țiune chimică. 

Corpii neorganizați se împart la rândul lor în Heorganici şi 
organici,
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A Corpii neorganici se pot găsi sau în natură, la suprafaţa sau în 
interiorul pământului, sau sunt preparaţi cu ajutorul puterilor care există în natură și pe care chimistul le poate întrebuință în acelaşi 
fel şi în laboratorul său. 

In cazul întâiu avem: sarea, giPsul, marmora, etc.; iar în cazul 
al doilea : ferul, acidul sulfuric, etc. 

Corpii organici au aceleași caractere ca și cei neorganici, Sin- 
gura deosebire între ei consistă în faptul că corpii organici sunt 
produși în natură numai prin viața plantelor și animalelor. 

Astfel avem: zachărul, scrobeala, sfearina, urea, etc. 
Producţiunea lor, în plante și animale, fiind datorită acelorași 

puteri naturale, de care natura s'a servit și la crearea corpilor neor- 
ganici, chimistul, servindu-se de ele în laborator, a reuşit a-i pro- 
duce direct, fără intervenirea vieței vegetale sau animale. Astfel s'a 
făcut area, ghcerina, etc. | 

Prin mânuirea acestor puteri, chimistul a făcut chiar corpi orga- 
nici și neorganici, ce nu existau în natură, d. e.: acidul hidrofluo- 
silicic, fucsina, etc. 

Chimia neorganică şi chimia organică. 

Studiul chimiei se împarte în două părți mari : 
1. Chimia neorganică sau chimia, minerală, se ocupă cu stu- 

diul corpilor simpli în parte și al compușilor la care aceștia pot da 
naștere, compuși pe care i-am numit corpi neorgamei. Numele 
celor 82 corpi simpli cunoscuți până azi e cuprins în lista de pe 
pagina următoare, 

2. Chimia organică se ocupă cu studiul compușilor unuea dintre 
corpii simpli: carbonul, deci cu studiul corpilor organici. 

Dr, C.I. Istrati şi G.G. Longinescu. 
8
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"9 |Greutaţi ato- "Ş |Greutăţiato- 

NUMELE Ela | NUMELE a! maţonie 
U) ilpentru 1912 i || pentru 1912 

1 Aluminiu... . 27,1 42 Molibden . . . Mol 96,0 
2 Argint . . 107,88 | 43 Natriu (Sai). . Na | 23,00] 
3 Argon... 39,88 4 44 Neodim. „. INd, 1443 
4 Arsen . 74,96 | 45 Neon...  . . Ne! 20,2 
5Awr,. .... 1972 | 46 Niche! . . . „Nil 58, 68| 
6 Azot (Nitrogen). 14,01 | 47 Niobiu . , Nej 935 
7 Bariu. . 137,37 | 48 Niton ... .. 2094 
8 Beriliu :Cluciniu). , 9,1 49 Osmiu. . AR Oi 190,9 ; 
9 Bismut . 208,0 50 Oxigen. . . .|O | 16,00) 

10 Bor. . 11,0 51 Paladin .. . . Ed 106,7 
11 Brom. 79,92 | 52 Platin. A 195,2 
12 Cadmiu. 112,40 | 53 Plumb RI pi 207 „10 
13 Calciu, 40,07 | 54 Praseodim. . . Pr | 140,6 ! 
14 Carbon. . 12,00 | 55 Potasiu (Kaliu. .|K 39, 10 
15 Ceriu. 140,25 56 Radiu. . a. Ra, 226,4 . 
16 Cesiu, 132,81 57 Rhodiu. . . . Rh: 102,9: 
17 Clor... 35,46 | 58 Rubidiu. „IRbi 85, 45; 
18 Cobalt . . . 58,97 | 59 Ruteniu. „Rut 101,7 
19 Crom. 520 | 60 Samariu. - . - Sal 150,4 
20 Cupru. ... 63,57 61 Scandiu. . . .|Scei Al: 
21 Disprosiu . 162,5 | 62 Seleniu. „|Sel 792| 
22 Erbiu. 1677 | 63 Siliciu... . .ISil 283 
23 Europiu. 152,0 | 64 Sulf. „|S | 32.07 
24 Fer. . 55,84 | 65 Staniu. . . ISn, 119,0 
25 Fluor. . . 19.0 | 66 Stibiu ranimoniu |Sb' 120,2 
26 Fosfor. . . 31,04 | 67 Stronţiu. „Sr! 87,63) 
27 Galiu .... 69,9 68 Tantal.. . , 'Tal 181,5 
28 Gadolin .. . .1Gd] 157,3 | 69 Telur..... „re, 127,5 
29 Germaniu . . 72,5 70 Terbiu ..... ITb; 139,2 
30 Hidrogen . . 1,008] 71 Thaliu . . . TI) 204,0 | 
31 Heliu. 3,99 72 Thoriu . . „Thi 232,4 | 
32 Indiu. 114,8 73 'Litan,. A ITI îi 481 
33 lod. . 126,92 | 74 Thuliu . „Tu 168,5 
34 Iridiu. 193,1 75 Uran . . „U ; 2385 
35 Kripton. . I 82,9 76 Vanadiu . IV | 510 
36 Lantan . . . .!La| 139,0 77 Wolfram : Tuns reni, Yi | 184,0 
37 Litiu, . | 694| 78 Xenon . iXel 130,2 | 
38 Lutetiu. .. . I 174,0 79 Yterbiu. „ iYb| 172,0 ! 
39 Magneziu . . . 24,32 | 80 Yttriu. . „vel 890| 
40 Magan PR 54,93 81 Zinc. Zn 65 „37| 

+1 Mercur, (Hidrargir). Ga 200,6 1 82 Zirconiu,. Ze 

  
    

    

  

      

  

    
  

    

  90,6 !



VI. 

CHIMIA NEORGANICA 

HIDROGENUL 

Istoricul. Acest corp a tost izolat pentru prima oară la 1766 de Cavendish, 
care i-a dat numele de «aer “nflamabil», Lavoisier arătă la 1784 că face 
parte din compoziţiunea apei şi-i dădă numele pe care-l poartă (Ilidrogen — 
generator de apă). 

Starea naturală. Hidrogenul liber a fost găsit de Bunsen în 
gazele care es din fumerolele din Islanda și de Deville și Leblanc 
în cele din //a/;a (Toscana). Multe ape mineralizate gazoase con- 
țin hidrogen. El ese din pământ împreună cu alte gaze în locali- 
tățile unde se găseşte în pământ păcură. Se mai găseşte în at- 
mosferă (1,5 din 10.000 părți, Gaulier) şi în mare cantitate în 
fotosfera soarelui și a altor stele fixe. . 

Afară de acestea, hidrogenul se găsește în nenumărate combi- 
națiuni. Astfel aşa, cufrinde hidrogen în cantitate de 1], din greu- 
fatea sa. Păcurile, cărbunii de pământ și toate plantele și anima- 
lele au hidrogen în substanțele din care sunt făcute. 

Un om de 7o kgr. cuprinde 6 ker. de hidrogen. 
Preparare. A frepară un corp simplu înseamnă a scoate un 

corp simplu dintrun corp compus care se găseşte în natură. O 
preparare este sau o descompunere chimică sau o reacțiune chi- 
mică. Descompunerea se poate face sau prin ajutorul că/durei, ca 
la oxidul roşu de mercur, sau prin electricitate, ca la descom- 
Punerea apei prin electricitate. La preparare prin reacțiune chi- 
mică căutăm să combinăm pe ceilalți corpi simpli cu alți corpi, 
în aşă fel, în cât corpul simplu urmărit de noi să rămâie liber. 
Vom vedeă treptat-treptat cum alegem acei anumiţi corpi. 

Prepararea hidrogenului. Să aplicăm regula de mai sus la pte- 
pararea hidrogenului. Fiindcă hidrogenul se găseşte în apă, să cău- 
tăm să-l preparăm din apă. La descompunerea apei prin electricitate 
am văzut, că fidrogenul se adună în eprubeta dela electrodul 
negativ. Această descompunere prin electricitate a apei se numeşte 
electroliza apei. 

1. Această preparare prin e/ecfrohiză se face în fabrici cu vol-
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tametre speciale. Curentul electric e produs de mașini electrice 
puternice — dinamuri — puse în mișcare prin căderi de afă. O- 
dată cu /idrogenul se fabrică în acest caz și oxigenul. 

FElectrohza, adică descompunerea corpilor prin curentul electric, 
e întrebuințată azi şi la pre- 

() pararea multor metale și a 
ji multor corpi compuși. 

! 2. a) Prepararea hidro- 
genului din apă cu ajutorul 
sodiului și potasiului la 
temperatura obişnuită. So- 
diul și potasiul sunt două 
metale, care se păstrează în 
sticle umplute cu petrol. Ele 
sunt moi ca săpunul şi se pot 
tăiă lesne cu cuțitul. Tăetura 
proaspătă străluceşte ca ar- 
gintul. 

Experienţă. Umplem epru- 

beta E cu apă, o astupăm 

cu degetul cel gros și o virim 

cu capătul astupat în apa din 

cristalizorul C. Luăm dege- 

tul şi fixăm eprubeta la su- 

portul S, fig. 21. Ne ștergem 
bine pe mâini. Scoatem o 

bucăţică de sodiu din borcan, 

o ştergem bine de petrol cu 

o hârtie de filtru, o curăţim 
bine de coaje și tăem din ea numai o bucăţică cât un bob de linte. 
Infășurăm acest bob într'o bucăţică de hârtie de filtru. Virim hârtia în 
gura eprubetei, cât se poate de repede, Bobul de sodiu se ridică în 
eprubetă sfiriind pe suprafaţa apei din ea, care se tot coboară. În spru- 
betă se adună un gaz. Dacă eprubeta se umple. numai până la jumătate cu 
acest gaz, atunci mai putem viri în ea încă un bob de sodiu curat și uscat. 
Când eprubeta e aproape plină, o astupăm cu degetul cei gros și oLîn- 
toarcem cu gura în sus în aer. In vreme ce îndepărtăm degetul, apropiem 
de gura ei o lumânare aprinsă, Gazul ia foc. Acest gaz e hidrogen scos 
din apă. Această experienţă nu trebue să se facă cu fotastul, 

  

  

Fig, 21. Descompunerea apei prin sodiu, 

Această experiență ne arată mai întâiu, că sodiul e mai 1Ş0r 
de cât apa, de oarece plutește pe apă şi nu cade la fund. Cu apa 
Sa petrecut un fenomen chimic ; după cum vom vedeă înaltă ex- 
periență proprietățile ei sau schimbat, 

Avem aface aici cu o reacțiune chimică. Apa, corp compus, a 
fost descompusă de sodiu. 0 parte din hidrogenul apei a fost scos,
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zar sodiul s'a combinat cu oxigenul din apă şi cu o parte din 
hidrogenul ei. 

Această experiență mai dovedește, că apa a fost descompusă de sodiu la temperatura obișnuită. Această descompunere a fost fă- 
cută printr'o reacțiune chimică, adică printrun schimb de corpi simpli din corpii, care au venit în atingere și care au intrat în 
reacțiune. 

Experienţă. Tăem cum am spus mai sus, o bucăţică de fofasiu cât un 
bob de mazăre şi o ştergem bine de petrol cu o hârtie de filtru. Punem această 

    no
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n|

 
E
 

   
    

Fig. 22, Descompunerea apei prin potasiu. 

bucăţică de fofasiu în apa din cristalizorul C, fig 22. Acoperim totul cu 
un geam. Pofasiul se mişcă pe suprafața apei și dela o vreme se pro- 
duce o flacără violetă. Uneori se produce o pochnitură însoţită de împroş- 
cări cu fărâmiţe de potasiu. Pentru a ne feri de acest neajuns acoperim 
cu un geam vasul cu apă îndată ce am aruncat potasiul în el, 

Repeţim această experiență şi cu o bucăţică de sodiu. Acesta sfârâe 
de asemenea pe apă, dar nu produce flacăra deadreptul. 

Dacă punem însă pe apă o hârtie de filtru şi așezăm bucăţica de so- 
diu pe această hârtie, sodiul rămâne locului și dela o vreme se formează 
o flacără galbenă, 

Și aceste experiențe ne arată că potasiul și sodiul sunt mai u- 
șoare de cât apa. Amândouă metalele au descompus apa, punând hidrogen în libertate. Flacărele produse sunt tocmai flacăra hidro- genului scos din apă și care s'a aprins. Această aprindere arată, că 
descompunerea apei prin Potasiu și sodiu este însoțită de produ- cere de căldură, In cazul fofasiului, flacăra e violetă fiindcă e încărcată cu vapori de potasiu. In cazul sodiului, flacăra e galbenă,
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fiindcă e încărcată cu vafori de sodiu. Aceste flacări se produc 
în aer fiindcă hidrogenul se combină cu oxigenul din aer formând 
apa. În experiența făcută în eprubetă, hidrogenul nu sa aprins 
fiindcă nu aveă aer în care să ardă. 

Bază. Experienţă. Inmuiem î aza distilată dintr'un pahar o şuviță 

de Aâvtie roşie de turnesol, Hârtia rămâne tot roșie. Punem în această apă 

o bucăţică de sodiul, aşă cum s'a arătat. Inmuiem aceiaşi şuviţă de hârtie de 

turnesol în această apă, după ce tot sodiul a dispărut. Zlârtia roşie de tur- 

nesol se face albastră, Zicem, că apa are acum reacțiune bazică sau al- 

calină, Punând pe limbă o picătură din această apă, simțim că ea are un 

gust leşietic şi arzător. 

Evaporăm până la uscare, pe o sticlă de ceasornic, fig. 4, puțină apă 

de aceasta. Pe sticla de ceasornic rămâne un corp alb. Acest corp este 

corpul compus, care a luat naștere din fotasiu sau sodiu cu oxigenul 

şi o parte din Zidrogenul din apă. El este corpul care fiind disolvat în 
apă îi dă acesteia gustul particular leșietic şi proprietatea de a înă/băstri 

hârtia roşie de turnesol. Acest corp este Zidratul de potasiu sau hidratul 

de sodiu; acest hidrat este o bază. 

Numim bază un corp care are proprietatea, ca fiind disolvat 
în apă o face pe aceasta să aibă gustul leşietic şi să albăs- 
rească hârtia roşie de turnesol. 

O bază este, de cele mai multe ori, combinaţiunea unui metal 
cu oxigenul și hidrogenul. 
„2. b) Prepararea hidrogenului din apă cu ajutorul metalelor 
la temperatură înaltă. In afară de potasiu şi sodiu, mai sunt și 

  

Fig. 23, Descompunerea apei prin încălzit. 

alte metale cu ajutorul cărora putem prepară hidrogen din apă. 
Ferul,. zincul, descompun lesne apa numai prin încălzire și nu 
la temperatura obișnuită, ca fotastul și sodiul. In acest timp, oxi-
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genul din apă se combină cu metalul, iar hidrogenul rămâne liber. 
Prepararea hidrogenului se face în acest caz cu aparatul arătat în 
fig. 23. - Be e 

In balonul G se fierbe apă. Vaporii formaţi trec prin ţeava de sticlă 

A, în care se încălzesc cue de fer. Hidrogenul care se formează trece 

prin tubul D şi se ridică deasupra apei din cilindrul C. In tubul A ră- 

mâne oxid de fer. 

Această descompunere a apei a fost făcută în 1784 de Lavossier, 
care a dovedit astfel că apa e un corp compus, şi nu un corp 
simplu cum s'a crezut până atunci. Nimeni nu prepară astăzi în 
laborator hidrogen pentru experiențe în modul acesta. In fabrici se 
prepară, printr'un mijloc care aduce cu acesta, hidrogenul pentru 
umflat baloanele cu cârmă, 

3. Prepararea hidrogenului din acizi cu ajutorul metalelor. 
In afară de apă, hidrogenul se mai găsește într'un mare număr de 
alţi corpi compuși, Intre aceştia 
din urmă sunt: acidul clorhidric 
și acidul sulfuric. Aceşti corpi- 
produc hidrogen, când întră în 

reacțiune cu zincul. 

Experienţă. Punem într'un pahar 

o solufiune diluată de acid clorhidric 

şi câtevă bucățele de zinc. Se pro- 

duce o fierbere. Apropiind de gura 

paharului o lumânare aprinsă, gazul 

ia foc, fig. 24. Acesta e hidrogenul. 

Acidul clorhidric e un corp 
compus din clor şi din hidrogen. 
Când vine acidul clorhidric în atin- 
gere cu zincul, are loc o reac- 
Bune chimică, adică un schimb de 
corpi simpli. Clorul din acidul clor- 
hidric se combină cu zincul, for- 
mând clorură de zinc, iar hi- 

  

Fig, 24. Producerea și aprinderea 
drogenul rămânând liber, ese în hidrogenului. 
atmosferă. Putem scrie: 

clorură de zinc 
(zinc şi clor) 

Acid clorhidric 
(clor şi hidrogen) + zine = + hidrogen. 

In loc de acid clorhidric putem întrebuință acd sulfuric diluat. 
În acest caz se formează sulfat de zinc şi hidrogen. 

Acidul sulfuric diluat se face amestecând 4 părți de apă cu o 
parte acid sulfuric. Amestecul se face turnând puţin câte puţin 
acidul sulfuric curat în apă; nu frebue să furnăm apă în acid sul- 
Țuric.
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Intrebuințăm acidul sulfuric diluat, astfel făcut, numai după ce 
sa răcit cu totul. 

Aparatul de hidrogen. Aparatul în care preparăm hidrogenul 
e cel arătat în fig. 25. El e făcut dintro sticlă groasă A cu două 
gâturi. Gâtul dela mijloc este astupat cu un dop de plută sau de 
cauciuc, care închide bine. Prin acest dop pătrunde o pâlnie de 

        
  

  

Fig. 25, Aparat pentru prepararea hidrogenului, 

sticlă P prin care se introduce acidul. Capătul de jos al pâlniei P 
trebue să intre până aproape de fundul sticlei. Gâtul dela margine 
este astupat cu un dop, care închide de asemenea bine și prin care 
trece o ţeavă de sticlă 7 îndoită ca o lulea,—74b de culegere. lată 
cum lucrăm cu acest aparat. Scoatem dopul cu pâlnia Pşi punem 
în sticlă câtevă bucățele mici de zinc sau mai bine câteva Prăunfe 
de zinc. Punem dopul la loc. Așezăm un crisfalizor C cu apă sub 
tubul de culgere, așa ca deschiderea acestuia să intre în apă. 'Tur- 
năm prin pâlnia P atât acid sulfuric diluat până ce tot zincul ră- 
mâne acoperit. Se produce îndată o clocotire a lichidului prin hi- 
drogenul pus în libertate. Acest hidrogen nu poate eși prin pâlnia 
P care se află cufundată în lichid. Hidrogenul ese prin tubul de 
culegere și prin apa în care e cufundat capătul lui liber. 

Umplem o eprubetă cu apă, o astupăm cu degetul cel gros, o 
punem cu gura în jos în apa din cristalizor și o așezăm deasupra 
tubului pe unde iese hidrogenul. 

Hidrogenul, fiind mai ușor de cât apa, se ridică în sus, în vreme .
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ce apa se tot lasă în jos. Când eprubeta e goală de apă, ea e plină cu hidrogen. Astupăm eprubeta cu degetul cel gros, a scoatem afară tot cu gura în jos și în vreme ce luăm degetul apropiem de gura ei o lumânare aprinsă. Gazul din eprubetă se aprinde. Aprin- derea e însoţită la începutul experienței de o mică pocnitură. Aceasta înseamnă, că hidrogenul din eprubetă e amestecat cu aerul care se afla în aparat. Umplem a doua oară eprubeta cu gaz şi aprindem. din nou gazul din ea. Când aprinderea se face fără focmitură, eprubela e plină numai cu hidrogen. 
In loc de eprubete ne servim mai mult de cilindre de sticlă, mai mari sau mai mici, cu buzele șlefuite. In fig. 25 se arată cule- gerea hidrogenului într'un cilindru de acestea. Aceste cilindre se astupă cu un geam șlefait pe una din feţe, ca să se lipească bine 3 

de buza cilindrului, , 

Observăm, că acest afara! simplu de hidrogen nu e tocmai practic, In adevăr hidrogenul se produce și când nu avem nevoie, atâta timp cât zin- Ș cul stă în atingere cu acidul sulfuric diluat. 
Pentru a opri această producere de hidrogen, trebue să scoatem dopul cu tubul 7, să scurgem acidul într'un pahar și să spălăm zincul cu apă cu- rată, Aceste operaţiuni cer timp, pe care îl putem întrebuință mai bine în altfel. 

Mult mai practic e aparatul următor: 
Aparatul Kipp. Figura 26 ne arată aparatul A74p nedesfăcut şi desfăcut în părţile lui. | 
lată cum lucrăm: Ungem pe dinlăuntru cu puţină vaselină gâtul șlefuit G al aparatului, 

Punem pâlnia P în gâ- 
tul G și apăsăm așă 
încât să se lipească bine. 
Trebue să îngrijim de 
această lipire, ca să 
împiedecăm eșirea ga- 
zului din aparat sau în- 
trarea aerului în el. 

Prin gâtul D vtrâm 
în balonul Z grăunţe 
de zinc, mai multe sau 
mai puține, după ex- 
periențele ce vom face. = Astupăm acest gât D- Pee mg cu un dop de cauciuc Fig. 26. Aparatul Kipp nedesfăcut şi desfăcut în părţile lui. 
cate închide bine și prin 
care pătrunde o țeavă de sticlă cu robinetul R. Deschidem robinetul R. Prin gâtul de sus al pâlniei P lăsăm să curgă atâta acid sulfuric diluat până ce vine în atingere cu zincul. Observăm încă odată, că acidul sul- furic diluat trebue să fie făcut mai dinainte și să nu fie cald. Din 
atingerea zincului cu acidul sulfuric se produce hidrogen, care ese 
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în aer prin robinetul f. După 2, 3 minute închidem robinetul. 

Observăm în acest caz, că lichidul se urcă în pâlnia P și se lasă 

în piciorul aparatului. lată ce se întâmplă. Hidrogenul produs în 

aparat, ne mai putând să iasă în aer, se îngrămădește în balonul 

Z, apasă asupra lichidului din el și îl sileşte să se urce în pâlnia 

P prin ţeava de jos. Când deschidem robinetul f, hidrogenul din 

Z ese în aer, lichidul din pâlnie cade în jos, se urcă în balonul Z 

şi vine din nou în atingere cu zincul. Hidrogenul se produce din 

nou. Pe scurt aparatul Kipp produce hidrogen cât timp robi- 

netul R este deschis şi nu produce hidrogen, cât timp robinetul 
"R este închis. 

Se înțelege lesne cât de practic este acest aparat. Odata încăr- 

   
E pn on com pă 

  

  

Fig. 27. Prepararea hidrogenului în apararul Kipp. 

cat, el poate servi un timp foarte îndelungat, zincul și acidul con- 
sumându-se numai când robinetul e deschis. 

Figura 27 ne arată un aparat K75p cu o sticlă spălătoare, prin 
care hidrogenul se curăță de acidul sulfuric sau de alte substanțe cu 

care ar eși amestecat din aparat. Observăm că ţeava de sticlă prin 

care intră hidrogenul în sticla spălătoare (S) pătrunde până în fundul 

acesteia. In felul acesta, hidrogenul e silit să treacă prin lichidul 

spălător. Ţeava a doua, prin care hidrogenul ese din sticla spălă- 

toare, nu pătrunde în lichid. Lichidul de spălare e de cele mai 

multe ori o soluțiune în apă de permanganat de potasiu. 
Proprietăţi fizice. Experiențele făcute ne arată, că hidrogenui 

e un gaz fără coloare, fără miros și fără gust. Ele mai ușor decât 
apa, fiindcă se ridică d'asupra apei. 

Experienţă. Umplem cu hidrogen un cilindru de sticlă. Astupăm ci-
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lindrul cu un geam şiefuit, îl scoatem din apă şi îl aşezăm pe masă cu 
gura în sus. Aşezăm un cilindru tot aşă de mare, plin numai cu aer, cu 
gura în jos pe geamul care închide cilindrul plin cu hidrogen, fig. 28. 
Tragem încetul cu încetul geamul la o parte, aşă ca cele două cilindresă 
se alipească prin buzele lor. Lăsăm totul în liniște două, trei minute. Ri- 
dicăm cu mâna cilindrul de sus şi virâm într'însul o lumânare aprinsă, 

Se produce o flacără care arde liniştit sau care e însoţită de o pocnitură.. 

Apropiem lumânarea și de cilindrul de jos, care fusese plin cu hidrogen. 

Nu se produce nici o flacără sau se produce o pocnitură. 

Această experiență 
ne arată, că hidrogenul 
Sa urcat în cilindrul de 
sus, care eră plin cu 
aer. Aceasta înseamnă, 
că hidrogenul e mai 
uşor decât aerul. In 
cazul când aprinderea 
se face liniștit, aceasta 
înseamnă că Zoz hidro- 
genul de jos sa urcat 
sus. În cazul când aprin- 
derea e însoțită de poc- 
nitură, aceasta înseamnă 
că numai o parte din 
hidrogenul de jos s'a 
suit sus, unde s'a ames- 
tecat cu aerul rămas în 
cilindru. Un amestec de 
hidrogen și aer se 
aprinde totdeauna cu 
pocnitură. Uneori ame- 
stecul de hidrogen și 
aer pocnește așă de tare, când este aprins, în cât poate sparge 
în bucăți aparatul de hidrogen. Aceste explozii sunt foarte pericu- 
loase. Ne putem feri în schimb de ele cu cea mai mare înlesnire 
ținând seama de regula care urmează. 

Regulă pentru aprinderea hidrogenului. Prem la gura îu- 
bului pe unde ese hidrogenul, o eprubetă uscată cu Sura în jos. 
După vre-o 2 minute ridicăm eprubeta şi o apropiem, tot cu 
ura în jos, de o lumânare aprinsă. Dacă hidrogenul cules ia 
foc cu pocnitură aceasta înseamnă, că el vine amestecat cu aer 
din aparat. Umplem a doua oară eprubeta la fel cu hidrogen 
Și O apropiem a doua oară la flacăra Iumânărei. Numai când 
hidrogenul se aprinde fără pocnitură şi mai ales când arde li- 
niștit la gura eprubete, numai atunci putem aprinde şi hidro- 

       
RS aa 

Fig. 28. Hidrogenul e mai ușor decât aerul. 
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enul care ese din aparat.  Aprinderea se face chiar cu flacăra 
hidrogenului dela gura eprubetei. 

Această regulă trebuește să fie urmată neapărat or de câte ori 
e vorba să aprindem hidrogenul, care ese dintr'un aparat de _hi- 
drogen. Regula de a aşteptă 2—3 minute înainte de aprindere nare 
nici o valoare; ea a pricinuit adesea explozii, care au făcut aparatul 
în țăndări și au rănit pe cei de prin preiur. 

La 0 şi 760 m.m. 27 ifru de hidrogen cântăreşte o gr. 0993, 
In aceste condiții 4 lifru de aer cântărește 1 r. 293. De aici 
urmează, că hidrogenul e de 14,45 ori mai uşor de cât aerul. 
Fiindcă densitatea unui gaz înseamnă raportul între greutatea unui 
volum de acel gaz și între greutatea unui volum egal de aer, la 
aceiași temperatură şi presiune, urmează că densitatatea hidrogenului 
față cu aerul este: 

0,0895 1 
— = 2= 
1,293 0,069 14,45 
    

Fhdrogenul e cel mai uşor dintre toate gazele. 

Experienţă. Beşici de săzun umplute cu hidrogen. Punem un tub de 
cauciuc lung de vre-o 50 cm. şi nu prea larg, la ţeava de sticlă, pe unde 
ese hidrogenul din aparatul în care se produce. Strivim între două degete 

tubul de cauciuc la o depăr- 

tare cam de un lat de mână 

de capătul lui liber. Vîrâm 

acest capăt întrun vas cu 

apă de săpun, scoatem acest 

tub din apa de sâpun şi în 

vreme ce-l ţinem cu capătul 

deschis în jos, desfacem puţin 

degetele între care a. fost 

strivit, fig. 29. Lăsăm astfel 

să treacă încet prin tub un 

curent de hidrogen. Hidro- 

” genul căutând să iasă, umflă 
o beșică de săpun. Când 
această beşică e destul de 

Fig. 29. Besici de săpun umplute cu hidrogen. umflată strivim din nou tubul 

între degete şi facem o ușoară . 
smucitură în sus; beşica de săpun se desprinde și se înalţă în aer. Apro- 
piind o lumânare aprinsă de această beşică, până ce nu s'a urcat prea sus, 
hidrogenul din ea se aprinde cu o slabă pocnitură. La deslipirea beşicelor 
de tubul de cauciuc se cere oarecare îndemânare, pe care o capătă de 
altfel oricine după câtevă încercări. 

Experienţă. Umglerea cu hidrogen a unui balon de gumă (dela Moşi). 
Hidrogenul trebue să aibă în acest caz o anumită presiune. lată cum îl 
producem. Intr'o sticlă cu percţii groși (de Vichy) punem zinc și acid sul- 
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furic diluat, fig. 30. Astupăm sticla cu un dop de piută sau de cauciuc, 
care închide bine şi prin care pătrunde o ţeavă de sticlă, Capătul care 
intră în sticlă e-puţin mai jos de deschiderea dopului. Capătul din afară 
e subțiat puţin, așă ca să intre în gâtul balonului de gumă. Virâm acest 
capăt în gâtul balonului şi-l ţinem strâns cu dege- 
tele de ţeava de sticlă. Hidrogenul îngrămădit în 
sticla în care se produce umilă lesne balonul de 
gumă. Când balonul e destul de umflat, strângem 
strâns între două degete gâtul lui în partea de sus 
și-l scoatem din țeava de sticlă, In acest timp virâm 
în gura gâtului balonului un dop de lemn sau de 
sticlă potrivit de mai înainte și-l îndesâm ca să 
închidem bine. Dânduc-i drumul, balonul se înalță 
în aer. 

Hidrogenul este singurul gaz care conduce 
ceva mai bine căldura şi electricitatea. Prin 
această proprietate hidrogenul se apropie de 
metale. | . 

Hidrogenul lichid a fost obținut întâia oară 
de Cai/letet în Paris la 1877 şi de Raul Pictet a 
în Geneva în acelaș timp. Dewar în Londra a Fig. 30. Baloane de gumă 
arătat mijlocul cu ajutorul căruia se fabrică azi  uinplute cu hidrogen, 
hidrogen lichid în cantitate mare. 

Fhdrogenul lichid este limpede şi fără coloare. 
Densitatea hidrogenului lichid este 0,07 față cu apa socotită ca. 

unitate. E] ferbe la —252%, /n hidrogenul care ferbe aerul se soli- 
difică lesne. Hidrogenul lichid se păstrează 
în vase de sticlă ca acelea pe care le 
vom descrie la aerul lichid. 

Hidrogenul solid e fără coloare și trans- 
parent ca ghiața. EI se topește la —258%9. 

Observăm că lichefacerea şi solidi- 
ficarea hidrogenului sunt două desco- 
Beriri mari. 

   
Difuziunea. Experienţă. Un vas de ză- 

mânt poros, ca acelea întrebuințate la ele- 
mentele galvanice (Bunsen, Leclanche, Daniel, 
etc.) e astupat bine cu un șdop de cauciuc 
cu două găuri. Printr'una din găuri pătrunde 
o țeavă de sticlă cu robinet B prin care vine 
hidrogenul din aparat. "Prin cealaltă gaură pă- 
trunde o ţeavă de sticlă C, lungă cam de 75. 

Fig. 31. Dituziunea hidrogenului, cm,, cât mai îngustă, care intră cu capătul de 
jos într'un pahar cu apă colorată, fig. 31. lată 

cum lucrăm, Deschidem robinetul dela țeava Z și lăsăm să intre hi- 
drogen în vasul poros. Aerul gonit de hidrogen și în urmă și acesta ese prin. 
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țeava C producând o clocotire a apei din pahar. După 1, 2 minute în- 

chidem robinetul din B. Observăm, că apa colorată se ridică în țeava C 

din ce în ce mai sus, că se opreşte la oarecare înălțime şi că în urmă se 

lasă iar în jos, Repeţim a doua oară experiența. Observăm acelaș lucru. 

Vasul poros este plin cu hidrogen în momentul când închidem 
robinetul. Urcarea apei colorate în țeava C înseamnă producerea 

unui golf în vasul po- 
ros, go] pe care caută 
să-l umple această apă 
împinsă de atmosferă. 
Acest gol se formează 
prin eșirea hidrogenu- 
lui din vasul poros. Sco- 
borârea apei colorate 
în ţeava C înseamnăin- 
trarea aerului în vasul 
poros, în locul hidro- 
genului care eșise. 

Această experienţă 
ne învață așa dar, că 
hidrogenul și aerul pot 
să treacă prin vase po- 
roase și că hidrogenul 
trece mai repede de- 
cât aerul. Fenomenul 
acesta de trecere al 
unui gaz printr'un vas 
poros se numește Di- 
Țuziune. Am văzut că 
hidrogenul e de 14,45 
ori mai uşor decât aerul. 
Tocmai fiindcă e mai 
ușor decât aerul el di- 
fuzează mult mai re- 
pede decât aerul. 

Hidrogenul poate să 
treacă și prin ţevi de 
fier și de platin încălzite 
la temperaturi înalte. 

    

    
Fig, 32. Dituziunea hidrogenului, Experienţă. Mai pu- 

. tem arătă difuziunea hi- 
drogenului și cu aparatul arătat în figura 32. Deasupra vasului poros PP 
punem un clopot FI sau un pahar de sticlă care să-l acopere în întregime. 

In sacest clopot lăsăm să intre hidrogen din aparat. După câtva timp 

observăm că apa colorată din vasul de jos ţișneşte în sus prin ţeava 4. 
Ridicăm clopotul de sticlă și-l punem cu gura în jos pe masă. Observăm,
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că prin ţeava A intră aer care se ridică în beşici d'asupra apei colorate. 
Ridicăm clopotul de pe masă, cu gura în jos, şi-l punem din nou d'asupra 
vasului poros. Apa colorată ţişneşte iar prin țeava A. 

Hidrogenul din clopotul de sticlă pătrunde deci în vasul poros și 
silește aerul cuprins în acesta să treacă în țeava 7 și în vasul cu 
apă colorată. Aerul tot îngrămădindu-se, împins de hidrogen, apasă 
asupra apei colorate făcând-o să țâșnească în țeava 4. Când ridicăm 
clopotul, hidrogenul ese din vasul poros lăsând un gol în urma lui, 
gol pe care îl ocupă aerul ce intră prin țeava A. Când punem a 
doua oară clopotul pe vasul poros, hidrogenul din el intră din nou 
în vasul poros, gonește din nou aerui, iar acesta apasă din nou pe 
apa colorată silind-o să țâșnească prin țeava A. 

Repeţirea experienței cu clopotul care a stat pe masă cu gura 
în jos ne mai arată că hidrogenul n'a curs în vremea aceasta afară 
din clopot. Ne încredințăm astel încă odată că hidrogenul e mai 
ușor decât aerul și. că nu curge în jos dintrun vas cu gura în jos. 

Proprietăţi chimice. Experienţă. Umplem un cilindru cu hidrogen 
și, în vreme ce îl ținem cu gura în jos, vârâm în el o lumânare aprinsă. 
Observăm, că hidrogenul se aprinde la gura cilindrului şi că lumânarea 
se stinge înăuntrul lui. Scoțând lumânarea cu încetul, ca se aprinde din 
nou dela flacăra hidrogenului. Vârând-o iar în cilindru, ea se stinge din nou. 

Această experiență ne arată încă odată, 
că hidrogenul iea foc şi: că poate să ardă 
ia gura cilindrului. 

Experiența ne mai învață, că /drogenul 
nu lasă să ardă în el corpii aprinşi, 

Arderea hidrogenului înseamnă com- 
binarea hidrogenului cu oxigenul din 
der; din această combinare a hidrogenului 
cu oxigenul se formează apă. 

Hidrogenul se combină cu un mare nu- 
măr de corpi simpli și intră în reacțiune 
cu foarte mulți corpi compuși. 

Atmoniea chimică. Experienţă. In aga- 
ratul de hidrogen înlocuim tubul de culegere 

printr'o ţeavă de sticlă îngustată cât se poate 

de mult la capătul de sus, fig. 33. Turnăm 

puţin acid sulfuric diluat peste zincul pus 

de mai înainte în aparat. Culegem hidro- 
gen într'o eprubetă uscată, aşă cum am arătat 
la : Regulă pentru aprinderea hidrogenului. Cu  Hacăra hidrogenului, 
care arde la gura eprubetei aprindem hidrogenul care ese din aparat 
prin țeava îngustată. Se formează o flacără puţin luminoasă şi foarte 
caldă : lampa filosofică. Punem d'asupra acestei flacări un tub de 

    Fig. 33. Armonica chimi
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sticlă deschis la amândouă capetele, aşă.ca ţeava îngustată să intre în 
trânsul şi îl mişcăm încet în sus şi în jos. La o poziție anumită, când 
flacăra e înlăuntrul tubului cam la un lat de mână de gura lui de jos, se 
produce un sunet particular. Repeţim experiența cu tuburi cât de largi şi 
cât de înguste, lungi dela 60 cm. în sus. Sunetele produse sunt cu atât 
mai groase cu cât tubul e mai larg şi cu atât mai ascuţite cu cât tubul 

e mai îngust, Se cere ca flacăra 

hidrogenului să nu fie prea mare 

pentru tuburile înguste. Cu aparatul 

Kipp se poate regulă mai bine mă- 

rimea acestei flacăre după trebuință, 
fig. 34. 

Această experiență e cunoscută. 
sub numele de armonica chimică. 
Sunetul e produs de aerul care 
vibrează în tubul cel larg, unde 
e pus în mișcare de flacăra hidro- 
genului, care fâlfâe întruna, 
Intrebuinţarea, Hidrogenul se 

întrebuințează la umplerea baloa- 
nelor şi la produs căldură mare 
prin ardere (a se vedeă suflătorul 
cu hidrogen și oxigen). 

Sinteza apei prin arderea 
hidrogenului. Experienţa se face 
în modul următor : hidrogenul se 

- produce în vasul a, fig. 35, trece şi 

se usucă în cb, în care se află clorură 

de calcin care opreşte apa venită din 
Fig. 34. Armonica chimică cu aparatul Kipp aparat și arde în d. Vaporii de apă 

formaţi se condensează pe pereţii in- 
teriori ai clopotului de sticlă, de unde cad sub formă de picături în far- 
furia de sub clo- 

pot. Dacă presă- 

răm dela început 

balonul pe dină- 

untru cu o vopsea 

solubilă în apă 

se] formează pe 

pereţii balonului 
şiroae colorate 

care se văd mai 

lesne din depăr- 

tare. 

Aceasta este 

o sinteză care ne arată numai compoziția calitativă a apei, 

  

  
  

  

  

  

    

  

Fig. 35. Producerea apei prin adrerea hidrogenului în aer,
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Lavoisier, împreună cu Laplace, preparară astfel la 24 Iunie st, n. 1783, 15 gr. 608 apă, arzând hidrogenul în aerul atmosferic, 

Oxigenul. 

Istoricul. Pries?/ey în Anglia la 1772 şi la 1774 prepară oxigenul. In a- celaș timp, — 1774-1775, — îl prepară şi Scheele din Suedia, fără a cunoaște nimica din lucrările lui Priestley. La aceiași epocă — 1772-1774 — marele chimist francez Lavoisier studiă În mod complect oxigenul arătând rolul ce-l are în oxidaţie, în ardere și în respiraţie. 
Fi aiz 

Starea naturală. Oxigenul este corpul cel mai răspândit în natură. 
In stare liberă se găsește în aerul atmosferic, în cantitate de 1/6 

din volumul aerului. 
In stare combinată îl găsim în apă, în cantitate de 57 din greu- 

tatea acesteia; în roce, în corpii neorganici și în toate ființele vii 
de pe suprafața globului. 

Un om de 7o Kgr. cuprinde cam 44 Kgr. oxigen. 
Se crede că jumătate din masa pământului este făcută din 

0x1gen. 
Prepararea oxigenului. Preparăm oxigen prin. descompunerea 

unor anumiți corpi oxigenaţi. 
1. Oxigen din apă. Am văzut la hidrogen (pag. 35), că prin 

electroliza apei se obține în fabrici şi Oxigen. Acest oxigen elec- 
trolitic este îndesat în cilindri de oţel până la 100 de atmosfere. 
Intrun cilindru de acestea, de 10 litri, intră astfel 1 m. ce, oxigen. 
Avem aici o aplicaţie a legei Boy/e-Mariotte. Presiunea fiind de 
100 atmosfere, volumul de un metru cub, — 1000 litri — măsurat 
la 1 atmosferă se face de- 100 ori mai mic, adică 10 litri, 

2. Oxigen din aer. Azi se fabrică oxigen din aerul lichid. Fa- 
brica din București din strada Măgurele, vinde oxigen de acesta, 
îndesat în cilindre de oţel. Intrebuinţarea acestor cilindre e foarte 
practică. Un cilindru poate ajunge într'o școală pentru mai mulți 
ani și poate fi umplut din nou la fabrică. 

3. Oxigen din oxidul roșu de mercur, a fost preparat întâia 
oară de Priestley în 1774. Prepararea în eprubetă se face așă 
cum am arătat la pag. 22. 

  

4. Oxugen din cloratul delpotasiu. Experienţă. Incălzim puţin clorat 
_de potasiu într'o eprubetă. Praful alb se topeşte şi dă un lichid limpede, 

"_ care prin încălzire dezvoltă un corp gazos. Virâm un băț aprins, care 
„arde fără fiacără, până pe la mijlocul eprubetei. Lemnul se aprinde cu fla- 

cără si arde cu lumină multă. 

In această experiență cloratul de potasiu se descompune în 
clorură de potasiu, care rămâne în fundul eprubetei, şi în oxzgeu, 
care gonește aerul din eprubetă și face ca lemnul să ardă mai bine 
ca în aer. Putem scrie: 

Dr. C. 1. Istrati și G, G, Longinescu. 
4
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Clorat de potasiu == clorură de potasiu -L oxigen 
(clor + oxigen + potasiu) (clor + potasiu). 

Aparatul pentru prepararea în mare este compus din o refortă de sticiă, 
fig. 36, în care se pune clorat de potasiu. Oxigenul se adună sub apă sau în 

  

Fig, 36. Prepararea oxigenului din clorat de potasiu şi culegerea lui în gazometru, 

o eprubetă ori în gazometru, iar clorura de potasiu rămâne în retortă. Cu 
50 gr. clorat, obținem 29 litri oxigen. 

Nu trebue să încălzim prea repede, căci în acest caz se formează percio- 
ral de potasiu, care se descompune cu greutate numai la temperaturi ridicate. 

Cioratul de potasiu trebue să fie foarle curat, deoarece chiar numai cu 
urme de substanțe organice (praf, hârtie, etc.) face explozie. Pentru acest cu- 
vânt înainte de experienţă, facem o încercare încălzind puțin clorat de po: 
tasiu într'o eprubetă. Dacă descompunerea se face în linişte se poate repeți 
și în mare. 

Descompunerea cloratului de potasiu se face în mod regulat, dacă îl a- 
mestecăm cu o cantitate egală de nisip. Acest nisip trebuește încălzit cât de 

- tare, ca să ardem corpii organici din el. După răcire complectă se amestecă 
în părți egale cu cloratul de potasiu cu o vergea de sticlă într'un vas curat, 
Cu acest amestec facem o încercare în eprubetă. Dacă nu se produc scântei 
în timpul încălzirei eprubetei, amestecul e bun şi poate fi pus în retorta cu 
care se face prepararea. 

Proprietăţi fizice. Oxigenul e un corp gazos, fără coloare, fără 
gust şi fără miros. El e ceva mai greu decât aerul; densitatea 
lui față cu aerul e 1,10563. 

Oxigenul lichid a fost obținut întâia oară de Picter și Cail/efet 
la 1877. Azi se fabrică în mare oxigen lichid prin distilarea frac- 
ționată a aerului lichid. Prin evaporarea oxigenului lichid se fabrică
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oxigenul gazos care e îndesat în cilindri de oțel. Oxigenul lichid e 
albăstrui și fierbe la —184* la presiunea de 760 mm. Experiențele 
foarte frumoase care se fac cu aerul lichid sunt de fapt experienț e 
cu oxigen lichid. In București un litru de oxigen lichid costă cam 
14 lei. 

Oxigenul solid se obţine prin răcire cu hidrogen lichid. El se 
topeşte la —200, 

Proprietăţi chimice. Experienţe. Aceste experienţe e bine să se 
facă în borcane de unul până la doi litri. Trebue să luăm scamă de mai 
înainte ca gura borcanelor să fie așă de largă în cât să intre în voie “în 
ele lingura de ars /, fig. 37. 

1. Umplem cu apă un borcan, îl astupăm la gură cu un dop de plută 
sau îl acoperim cu un geam șlefuit și îl punem cu gura în jos într'un vas 
mai mare cu apă sau mai bine într'o bae de cules gaze. Ne încredințăm 
că din retorta încălzită ese oxigen apropiind de gura fubului de culegere 

  

      
  

  

        

  

  

AC ea n pa 
  

Fig. 37. Prepararea oxigenului din clorat de potasiu, 

scos din apă un beţişor de lemn, care arde fără flacără. Dacă lemnul se 
aprinde cu flacără aceasta înseamnă, că din retortă iese oxigen şi că pu- 
tem începe umplerea borcanelor cu acest gaz, Se destupă borcanul şi se 
vâră în gura lui fubul deculegere dela retorta în care se prepară oxigenul. 
Se lasă să intre oxigen în borcan până ce apa se coboară în acesta ceva 
mai sus de gâtul lui ; mai păstrăm adică în borcan un strat de apă ca de 
două, trei degete. Se astupă borcanul, se scoate din apă și se așează pe 
masă cu gura în sus. Umplem în acelaş mod mai multe borcane şi le a- 
șezăm astupate cu gura în sus pe masă. Sfiugem flacăra de sub retortă şi 
scoatem tubul de culegere din apă. 

2. Arderea sulfului. In lingura de ars î, punem o bucăţică de pu-
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cioasă și încâlzim lingura la o lampă până ce sulful se topește și se a- 

prinde. Vârâm lingura cu sulful aprins întrun borcan cu oxigen. Sulful 

arde mai departe cu o flacără frumoasă, albăstruc, în vreme ce balonul se 

umple cu un fum alb. Astupăm borcanul şi îl păstrăm pentru experiențele 

de care se vorbeşte la acizi, ” 
3. Aderea cărbunelui. Punem o bucăţică de mangal în /ingura de ars 

7, o încălzim până ce se aprinde și o introducem întrun borcan cu oxi- 
gen. Cărbunele arde mai bine decât în aer. 

4. Arderea fosforului. Tăem sub apă o bucăţică de fosfor, o şter- 
gem cu hârtie de filtru și o punem în Fiugura de ars Î. Incâlzim lingura 

"până ce fosforul se aprinde şi o vârâm repede în borcanul cu oxigen pe 

care îl destupăm tocmai atunci. Fosforul arde cu o lumină albă străluci- 

toare, iar borcanul se umple cu un fum alb, ca zăpada. Scoatem lingura 

astupăm borcanul și îl păstrăm pentru experiențele, de care va fi vorba 

la acizi. 

5. Arderea ferului. Pe o vergea: de sticlă, groasă ca degetul ccl 

mic, înfășurăm o sârmă de fer, curățită bine şi cât mai subțire. Facem 

altfel o spirală de fer. Inţepenim un capăt al acestei spirale într'un dop 

de plută potrivit de mai înainte pe gura borcanului cu care vom face ex- 

periența. La capătul celialt, al spiralei, înțepenim o bucăţică de iască sau 

“de plută tăiată dintr'un dop, cam cât un bob de mazăre. Aprindem iasca 

sau pluta şi vârâm spirala în borcanul de oxigen, pe care tocmai îl de- 

stupăm. Ferul din sârmă se aprinde îndată răspândind scântei și căzând 

din când în când în picături mici, sfârâind în apa din fundul borcanului 

6. Arderea magneziului. Infășurăm pe o sârmă groasă de fer o pan- 
glică de magneziu lungă de vre-o 10 cm. Aprindem panglica de magneziu 
la capătul de jos și o vârâm în borcanul cu oxigen. Magneziul arde cu o 
lumină atât de strălucitoare, în cât ochii rămân obosiţi câteva secunde. 

In aceste experiențe, sulful, cărbunele, fosforul, ferul, magneziul 
se combină cu oxigenul și formează astfel: bioxidul de sulf, bio- 
xidul de carbon, pentoxidul de fosfor, oxidul salin de fer şi o- 
xidul de snagneziu. 

In mod general, oxigenul formează combinațiuni cu toţi corpii simpli, 
afară de fluor. Cu mulţi corpi simpli și compuşi se combină de-a 
dreptul dând căldură și lumină. 

Oxidare. Un oxid este un corp făcut dinti'un corp simplu 
Şi oxigen. Apa este oxid de hidrogen. 0 oxidare este combi- 
narea, unui corp simplu cu oxigenul. 

Arderea lemnului, seului, petroleului, spirtului, hârtiei, etc., în aer 
sau oxigen este o oxidare, adică o combinare a elementelor lor, 
carbon şi hidrogen, cu oxigenul. Aceste oxidări sunt însoțite de 
căldură și lumină (foc, flacără), și se numesc oxidări iuți sau arderi. 

Ferul și metalele, se mai pot oxidă și încetul cu încetul, pro- 
ducând tot oxizi; aceste oxidări se numesc oxidări încete,—ruginirea 
ferului—.
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Astfel de oxidări încete se produc şi în corpul nostru. Oxigenul 
introdus în corp, prin respirațiune, .și prin circularea sângelui, oxi- 
dează țesăturile diferitelor organe, producând că/dura animală, apă, 
bioxid de carbon şi alţi corpi. Faptul acesta 
a fost dovedit de Lavoisier la 1777. 

Experienţă. Umplem cu apă o sticlă de doc- 

torii (100-200 gr.), cu pereţii ceva mai groşi. In- 

toarcem sticla cu gura în jos într'un vas cu apă. 

Introducem oxigen în sticlă până ce s'a lăsat apa 

cu o îireime. Introducem hidrogen până ce sticla 
s'a golit cu totul de apă. Ave, prin urmare, 
un volum de oxigen şi două volume de hidrogen. 
Astupăm sticla cu un dop şi o învălim bine într'o 
cârpă udă (vezi observarea). Scoatem dopul şi 

apropiem de gura sticlei o lumânare aprinsă. Se 

produce o explozie cu o pocnitură care poate 
sparge uneori sticla. 

Această experiență ne arată, că două vo- 
lume de hidrogen se combină cu un volum ri, 38, Aprinderea unei 

- A x i lumânări care are numai câtevă de oxigen pentru a formă apă. Explozia. se Puncte înrogite n eigaa 
explică prin faptul, că în timpul combinării , ss > Sid 2 i A -. sa produs căldură. Această căldură a dilatat așă de mult vaporii de 
apă formaţi încât aceștia nu mai puteau încăpeă în sticlă şi au 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

Fig. 39. Beşici de săpun umplute cu amestec explozibil de oxigen și hidrogen. 

apăsat pe sticlă eșind cu putere în atmosferă, dacă nu au putut-o 
sparge. 

Această experiență ne arată Brincipiul motorilor cu benzină,
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ca acei întrebuințați la automobile, aeroplane, etc. In aceşti motori 
amestecul de vapori de benzină şi de aer aprins cu scântei electrice 
face explozie în corful de pompă şi împinge pistonul producând 
putere și mișcare. - 

Observare. Trebue neapărat să învălim sticla cu o cârpă udă ca să ne fe- 
rim de ţăndările de sticlă care sunt aruncate cu putere în caz când se sparge 
sticla. Cârpa trebue să fie udă ca să nu se desfacă în cazul exploziei. 

Experienţă. Inmuiem o beşică de bou în apă caldă. Legăm strâns cu 

o sfoară în gâtul ei un tub cu robinet. A/ăsăz cu mâinile pe ea, ca s'o 

golim în întregime de aer. Introducem în beşică oxigen pănă ce se umple 

cam a treia parte. Introducem Zi7rogen până ce se umple în întregime. 

Cu acest amesfec explosibil suflăm beșici de săpun așă cum am arătat la 

hidrogen și cum arată fig. 39. Beşicele de săpun se ridică în aer, ceva mai 

greu decât cele umplute cu hidrogen. Apropiem de ele o lumânare a- 

prinsă. Ele pocnesc cu putere. 

Observare. Aprinderea beşicilor umplute astfel trebue fâcută numai după 
ce baloanele s'au desprins de gura tubului. Altfel, poate luă foc tot ameste- 
cul din beşica de bou și se poate produce o explozie prea puternică și care 
poate fi periculoasă, 

Aceste două experiențe ne arată de ce trebue să fim cu multă băgare de 
seamă când aprindem hidrogenul la gura aparatului de hidrogen. Se poate 
întâmplă uneori să se găsească aer în aparat care formează cu hidrogenul 
amestec explosibil. Când aprindem acest amestec, aparatul se face în bucăţi 
şi nu odată a rănit grav pe cei de prin prejur. 

Intrebuinţarea. Oxigenul se întrebuințează pentru prepararea 
unui număr mare de combinaţiuni. 

El se întrebuințează în medicină, sau pentru a fi respirat de 
către anemici, ofticoși, etc., sau disolvat în apă (întocmai ca apa 
gazoasă, pentru a stimulă digestiunea, etc. 

El serveşte pentru producerea temperaturilor ridicate, Dacă ar- 

  

Fig. 40. Suflător cu oxigen și hidrogen, 

dem gaz de luminat și mai cu seamă hidrogen în oxigen, se pro- 
duce o temperatură, la care se topesc cu înlesnire toate metalele, 
chiar și platinul. 

Oxigenul și hidrogenul, păstrate în gazometre separate sau mai 
bine în cilindre de oţel, sunt introduse într'un aparat numit s4/7ă- 
for, făcut de Deville, (fig 40). Oxigenul intră prin O în ţeava in- 
terioară, iar hidrogenul prin // în ţeava exterioară. In drumul lor
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până la b se amestecă aceste gaze şila eşire potfiaprinse. Apara- 
tul servește pentru topirea și lipirea metalelor. 

Dacă îndreptăm această flacără peste un bastonaș de var nestins 
sau de magnezie, acestea sunt încălzite la roșu alb şi dau o lumină 
aproape tot atât de puternică ca lumina electrică, numită /umâna 
lui Drumunond, întrebuințată în 
telegrafia optică militară, cinema= 
tograf, etc. fig. 41. O tempera- 
tură și mai înaltă se produce ar- 
zând în suflător acefi/enă în oxigen. 
Fabrica din București din str. Mă- 
gurele vinde în cilindri de oțel 
acetilină și oxigen și lămpi anumite 
pentru topitul şi lipitul ferului. 

Acizi. Am văzut, că sulful și 
fosforul ard în oxigen. Aceste ar- 
deri sunt însoţite, pe lângă lumină 
și căldură și de producere de fum. 

De la o vreme, fumul dispare 
şi la urmă vasele sunt trasparente. 
Fumul e format din bioxidul de 
Sulf întrun vas şi din pentoxidul 
de fosfor în celalalt vas. Dispa- 
riția acestor oxizi se datorește di- 
solvării lor în apa din vase. Să 
punem în apă câte o bucăţică de 
hârhe albastră de turnesol. Hârtia Fig. 41. Lumina lui Drummond, 
se face roște. 

Din unirea bioxidului de sulf cu apa şi a pentoxidului de fos- 
for cu apa, au luat naștere doi corpi care înroșesc hârtia albastră 
de turnesol. Asemenea corpi se numesc act. 

Numim acid un corp care, disolvat în apă, înroşeşte hârtia 
albastră de turnesol şi care are gust acru. Un acid cuprinde 
pe lângă un corp simpiu, ca sulful sau fosforul, şi oxigen şi 
hidrogen. 

Sunt puţini acizi care mau oxigen;aşă e acidul clorhidric făcut 
numai din clor și hidrogen. 

Metaloid. Un corg simplu care poate da naştere la un acid se 
numeşte metaloid. Sulful, fosforul, sunt metaloizi. 

Reducera oxizilor prin hidrogen. Am văzut că hidrogenul se 
combină lesne cu oxigenul formând apă. /lidrogenul poate luă 
oxigenul şi dela oxizii multor metale. 

  

Experienţă, Intr'o ţeavă de sticlă, în umflătura 4, punem câtevă grame 

de oxid de fer în prat, Punem câte un tub în U umplut cu clorură de 

calciu, în cele două capete ale tubului 4. Legăm printr'un tub de cauciuc 

tubul G cu aparatul Kipp, fig. 42 Deschidem robinetul dela aparat. Hi-
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drogenul trecând prin G e uscat de apa cu care vine din aparat şi trece 
prin A și B. Culegem o probă de hidrogen într'o eprubetă pusă la eşirea 

“gazului din tubul B. Când proba de încercare ne arată că hidrogenul e 
. „fără aer punem o lampă aprinsă sub A şi încălzim oxidul de fer în vreme 

  

Fig 42. Reducerea oxidului de fer prin hidrogen la cald, 

ce hidrogenul trece peste el. După vreo oră de încălzire, întrerupem cu: 

rentul de hidrogen, închizând robinetul dela aparatul Kipp. Desfacem 

cele două fuburi de uscare şi aruncăm praful din A în aer prin capătul 

din spre G, care e uscat și nu prin cel din spre B, care poate fi nd cu apă 

Acest praf se apride singur producând scântei multe; el se 
numește fer firoforic, 

Hidrogenul, trecâd peste oxidul de fer încălzit, se combină cu oxi- 
genul și formează apă. Din oxid de fer se formează fer. Zicem că 
reducem oxidul ge fer cu hidrogenul. 

Reducere. Numim reducere luarea oxigenului dintr'un oxid. 
Prin reducerea oxizilor de metale putem prepară metalele. 

Tubul B umplut de asemenea cu clorură de calciu absoarbe 
apa formată. Cântărind tubul B, înainte și după experiență, putem 
află prin diferență câtă apă s'a format. Cântărind tubul A, înainte 
și după experiență putem află cât oxigen din oxidul de fer s'a 
combinat cu hidrogenul, 

Sinteza apei în grentate.— Dumas, 1843—. Această sinteză se 
sfrjină pe reducerea oxidului de cupru cu hidrogen. 

Hidrogenul produs în vasul Z, fig. 43, se curăță în tuburile / 
şi se usucă în tuburile 7, astfel în cât ajunge curat în C. Balonul 
C cuprinde oxid de cupru, care fiind încălzit dă hidrogenului o 
parte din oxigenul său. Cântărindu-l înainte și după experiență aflăm 
cantitatea de oxigen întrebuințat — O gr.—. 

Apa formată se adună în balonul E și ultimele părți sunt oprite 
în tuburile g şi Q. Acestea cântărite înainte și după experință, ne 
dau cantitatea de apă ce sa format,—A gr.—.



57 

Cantitatea de hidrogen care s'a combinat este A gr.— 0 gr.=/H gr. 

    

  

Fig.743. Sinteza apei (Dumas). 

Printr'o regulă de trei simplă s'a găsit că zoo grame apă cuprind 
7722 gr. hidrogen şi 88,89 gr. oxigen. 

Ozonul. 

Istoricul. Ozonul a fost descoperit la 1840 de către Schânbein. Beguerel, 
şi Fremy au dovedit, că ozonul e o stare parliculară a 0oxigenului. 

Stare naturală. Ozoru/ se găsește răspândit în atmosferă, mai 
cu seamă în stratele superioare, în cantitate de —i005- 

tatea aerului. Prezenţa sa se datorește fulgerelor şi vegetațiunei. 
Unii corpi ca esența de terebentină, oxidându-se, ozomifică oxige- 
nul din aer. Din cauza aceasta arborii, care produc reşine, ca brazii 
fac ca atmosfera d'imprejurul lor să fie mai încărcată cu ozon. | 

Prepararea. Putem prepară ozon prin reacțiuni chimice care dau 
oxigen și prin acţiunea descărcărilor electrice neluminoase asupra 
aerului sau mai bine asupra oxigenului. 

din greu- 

1, Experiență. Intr'un balon de cel puțin 2 litri punem puţină apă căldi- 
cică, — cam de 30 —, și câtevă beţişoare de fosfor. Apa trebue să aco- 
pere numai în parte fosforul, o parte din suprafaţa acestuia rămânând 
neacoperită. 

După vre-o jumătate de oră, aerul din balon capătă un miros 
Particular, tare, care aduce întru câtvă cu mirosul de usturoi. 
Acest miros este al ozonului care s'a format din oxigenul din aer 
în reacţiunea chimică care are loc între fosfor și apă. Cu mirosul 
Putem recunoaşte chiar o parte de ozon din şooo0o de părti aer.
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Punem în gura balonului un dop, care nu închide tocmai bine și lăsăm 
totul să steă mai multe ceasuri într'un loc cald sau într'un loc cu soare. | 

Hârtia ozonometrică. Pregătim în vremea aceasta făârția ozonometrică cu 
care putem recunoaşte ozonul. Fierbem apă într'o eprubetă și punem în ea 
ca un vârf de cuţit de scrobeală pisată. Astupăm cu un dop și amestecăm 
bine. Filtrăm amestecul printr'o pâlnie cu filtru şi culegem lichidul limpede 
în altă eprubetă. Dizolvăm în acest lichid un grăunte de iodură de potasiu. 
Muem în acest amestec o fâșie de hârtie de filtru, cevă mai lungă ca să intre 

                

  

    

    

  

HE 

  

       

Fig, 44. Aparatul Teclu pentru prepararea ozonului. 

- până aproape de fundul balonului. Hârtia ozonometrică este colorată în albastru 
prin acţiunea ozonului. Coloarea e cu atât mai închisă cu cât ozonul e în can- 
titate mai mare. 

Muem mai multe fâșii de hârtie în lichidul din eprubetă, le lăsăm să se 
usuce și le păstrăm. 

2. Aparatul Teclu, fig. 44, este unul din'.cele mai bune şi 
practice aparate cu care putem prepară ozon prin mijlocirea des-
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cărcărilor electrice neluminoase. Tuburile 7, £, umplute cu acid 
sulfuric, sunt puse în legătură cu o bobină Ruhmkorff. Descăr- 
cările electrice au loc între aceste tuburi când bobina funcţionează. 
Oxigenul care intră prin A se preface în parte în ozon sub influ- 
ența acestor descărcări. Cu oxrgenul ozonat, care ese prin B, 
putem face experienţele care urmează: 

Experienţe. 2) Apropiem de B o fâşie de hârte ozonometrică. Hârtia 
se colorează în albastru mai deschis sau mai închis după puterea bobine 
Ruhmborjff. , 

b) In apropierea aparatului se simte bine mirosul caracteristic al 0z0- 
nului. Punem în B un balonaş de sticlă și culegem în el oxigen ozonat ;. 
îl dăm spre mirosire elevilor din bănci. 

€) Punem puţin mercur uscaf/ şi curat într'o sticlă uscată, Astupăm 
sticla şi o scuturăm. Mercurul curat nu se lipește de pereţii sticlei. Intro- 
ducem în sticlă oxigen ozonat. Astupăm sticla şi o scuturăm din nou. 
Mercurul oxidat de ozon se lipește pe pereţii sticlei ca o pojghiță murdară. 

d) Vom arătă la fermanganatul de potasiu şi alte experiențe, ce se 
pot face cu ozon. ” 

Proprietiiţi fizice. Ozonul este un gaz incolor, când îl privim 
în cantitate mică. Intrun tub de cel puţin 2 m. pe care îl punem 
între ochi şi o suprafață albă, el pare azuriu ca cerul. 

Ozonul lichid se prepară trecând oxigen ozonat printr'un tub 
răcit cu aer fichid, la —184, | 

Ozonul lichid este albastru închis aproape negru. EL face ex- 
plozie, când vine în atingere cu corpi care se zor oxidă. 

Proprietăţi chimice. Ozonu/ se combină cu foi corpii cu care 
se combină şi oxigenul. Fosforul, sulful, ard în oxigen ozonat ca 
şi în oxigen curat. Unii corpi se oxidează mai lesne în ozon decât 
în oxigen. Mercurul, care nu e oxidat de oxigen la temperatura 
obişnuită, e oxidat de ozon. 

O hârtie unsă cu scrobeală și iodură de potasiu se colorează cu. 
ozon în albastru mai deschis sau mai închis, după cantitatea de 
ozon. Foarte multe materii organice sunt distruse de ozon; din 
această cauză aparatele pentru prepararea ozonului în cantitate mai 
mare nu trebue să aibă dopuri sau tuburi de cauciuc, 

Ozonul e transformat în oxigen de mulți corpi, precum și de 
căldură la 250, 

Intrebuinţarea. Ozonul este întrebuințat cu succes pentru ste- 
rilizarea apelor de râuri cu care se alimentează orașele ce nu au 
ape de izvoare, - 

Deosebirea între oxigen și ozon. Punând față în față proprie- 
tățile oxigenului și ale ozonului, ni s'ar păreă că avem a face cu doi 
corpi simpli deosebiți. Așă, oxigenul nu miroase, pe când ozonul 
are un miros tare, caracteristic. Oxigenul nu înălbăstreşte ames- 
fecul de iodură de potasiu şi scrobeală, pe când ozonul îl înăl- 
băstreşte, Oxigenul nu oxidează la rece mercurul pe când ozonul
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îi oxidează. Oxigenul nu distruge tuburile de cauciuc dela aparate 
pe când ozonul ie distruge. Și cu toate acestea oxigenul Și 020- 
nul nu Sunt doi corpi simpli deosebiti. In adevăr, am produs ozon 
trecând oxigen în aparatul Zec/u. Nam adăogat nimic oxigenului, 
fiindcă am trecut numai oxigen curat prin aparat. Nam luat nimic 
dela oxigen, fiindcă oxigenul e un corp simplu. Singura prefacere 
care are loc e, că dun frei volume de Oxigen se formează numai 
două volume de ozon. Are loc, cu alte cuvinte, o îndesare a ma- 
teriei din oxigen când acesta trece în ozon. Incălzind ozonul, el 
se preface numai în oxigen. Arzând sulf, fosfor în ozon, obținem 
tot bioxid de sulf şi pentoxid de fosfor ca şi în cazul când arderea 
a avut loc în oxigen. Trebue să zicem, prin urmare, că oxigenul şi 
ozonul e unul şi acelaş corp simplu, 

Alotropie. Această proprietate a unui corp simplu de a se 
Prezentă în două forme se numeşte alotropie (cu altă formă), 
Zicem, că oxigenul și ozonul sunt doi corpi a/otropi. Prin alotropie 
ne convingem, că proprietăţile unui corp simplu nu depind numai 
de felul materiei din care acel corp e alcătuit, ci și de modul în 
care această materie alcătuește corpul. Vom vedeă mai târziu expli- 
carea întreagă a acestei alotropii. 

Apa oxigenată sau superoxidul de hidrogen. 

Istoricul, Ea a fost descoperită de Thenard la 1818, 

Proprietăţi. Apa oxigenată este un lichid sirupos cu densitatea 
15. Prin încălzire, şi în multe reachiuni chimice, apa oxigenată 
Produce oxigen. Ea este un oxidant, adică poate oxidă unii corpi, 
simpli sau compuși. 

Intrebuinţarea. Apa oxigenată se întrebuințează sub formă de 
soluțiuni în apă cu o concentrație de 3%, Apa oxigenată se între- 
buințează la decolorarea țesăturilor fine, ca penele de struț, mătasea, 
fildeșul și chiar părul. Părul negru se face blond prin acțiunea apei 
oxigenate (aureol). Blănurile spălate cu apă oxigenată (ursol) ca- 
pătă o lucire mai frumoasă. Apa oxigenată este și un antiseptic 
puternic; O gr. 05 la litru de lapte oprește descompunerea acestuia. 
Se întrebuințează şi în medicină sub numele de cafaro/ contra 
unor boale de ochi. Perhidrol este o soluţiune apoasă de apă 
oxigenată 30/,, 

Deosebirea între apă și apa oxigenată din punctul de vedere 
al compozițiunei. Am numit apa (pag: 51) oxid de hidrogen și 
apa oxigenată suferoxid de hidrogen. Am arătat prin aceasta, că 
în apa oxigenată se află mai mult oxigen decât în apă. Am 
văzut, la sinfeza apei în greutate că ea cuprinde la 100 grame, 
11,11 gr. hidrogen și 88,89 gr. oxigen. Aceste cifre ne arată, că 
hidrogenul e combinat în apă cu o cantitate de opt ori mai mare 
de oxigen. Proporfia între cantitatea de hidrogen şi oxigen
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din apă e 1:8. Analizându-se cantitativ apa oxigenată s'a găsit, că 
Proportia între cantitatea de hidrogen şi oxigen din apa oxige- 
nată e 1:16. Această proporţie ne arată că în apa oxigenată se 
află de două ori ma mult oxigen decât în apă. 

VII 

NEUTRALIZAREA ACIZILOR PRIN BAZE. SARURI. 

Experienţă. 1. Disolvăm întrun pahar vr'o 30 gr. hidrat de sodiu (corp. 
alb, care se găseşte în laborator în bulgări sau sub forma de bete) în vre-o 
100 gr. apă. Punem în această soluțiune puţină vopsea roşie de turnesol; 
aceasta se face albastră. 2. Turnăm în pahar încetul cu încetul o solu- 
țiune de acid clorhidric. In locul unde acidul cade în pahar soluţiunea se- 
face roşie. Mişcând paharul ca să se amestece lichidul din el, acesta se 
face iar albastru. Continuăm cu adăogirea de acid clorhidric până ce co- 
loarea roşie nu se mai face albastră, Experienţa e bine făcută când o pi- 
cătură dintr'o'altă soluţiune de hidrat de sodiu face lichidul din nou al- 
bastru dacă îl amestecăm bine. 3. Punem soluțiunea astfel înroşită într'o 
capsulă de porțelan fig. 45 şi o încălzim până ce toată apa se evaporă, 
adică până la uscare. In capsulă rămâne un corp alb colorat puţin de 
turnesolui adăogit. Acest corp are gust sărat. 4. Disolvăm acest corp să- 
rat în apă distilată şi încercăm soluțiunea cu hârtie de turnesol. Observăm 
că hârtia roşie rămâne tot roşie, iar cea albastră tot albastră. Încercarea 
aceasta din urmă cu hârtia de turnesol roșie sau albastră o putem face 
şi cu o suluțiune de sare în apă. " 

În această experiență s'a petrecut un fenomen chimic. Corpul 
alb care a rămas în capsulă are gust sărat, nici acru ca acidul. 
clorhidric, nici leşietic ca hidratul de sodiu. 
Acest corp nici nu înroșește hârtia albastră, 
nici nu înălbăstrește pe cea roşie. Zicem, că 
acest corp are reacțiune meutră. Operația se 
numește neutralizare. Prin ea am neufrahizat 
proprietățile bazei (hidratul de sodiu) cu 
proprietăţile acidului. Corpul alb și cu gust pig. 45. Capsulă de porțelan. 
sărat e chiar sarea de bucătărie. 

Prin neutralizarea hidratului de sodiu cu acid clorhidric: 
am făcut sare, , 

Această experiență se poate repeţi cu /idratul de Potasiu şi 
acidul clorhidric, cu hidratul de potasiu şi acidul azotic, cu alte- 
baze şi cu alţi acizi. Căpătăm în totdeauna un corp care nu mai 
este nici acid, nici bază. Gustul acestui corp nu e în totdeauna. 
sărat. ata ai 

Prin asemănarea cu experiența dintâi şi acest corp se numeşte- 
sare. 
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Sare. Numim sare un corp care ia naştere prin neutralizarea 
unui acid cu o bază, sau a unei baze cu un acid. 

„ Determinarea proporţiilor de acid și bază care dau naștere 
unei sări. 

Experienţă. Repeţim experiența întâia în modul următor : Măsurăm cu 
0 biurelă volumul soluțiunei de hidrat de sodiu şi volumul soluțiunei de 

acid clorhidric. O biuretă, fig. 46, e un tub 

de sticlă, deschis la un capăt şi închis la 

celalt capăt cu un 7obinef, sau cu un tub 

de cauciuc strâns cu un cleşte. Biureta este 

împărțită în centimetri cubi şi fracțiuni de 

centimetri cubi. Disolvăm vre-o 20 gr. de 

hidrat de sodiu în o jumătate de litru de 

apă distilată. - 

1. Umplem biureta cu această soluțiune 

de hidrat de sodiu. Punem în tr'un pahar 

un număr de cm. c, din această soluțiune, 

de ex. 10 cm. c. Punem puţină vopsea 

roşie de turnesol în pahar. Umplem altă 

biuretă cu o soluţiune de acid clorhidric 

care se găseşte în laborator. Punem paha- 

rul sub această din urmă biuretă, deschidem 

robinetul și lăsăm să curgă puţin câte 

puțin acid clorhidric. Mișcăm paharul aşă 

ca să se amestece soluţiunile din el. Când 

vedem, că nu se mai albăstreşte repede 

coloarea roşie, închidem robinetul şi lăsăm 

să curgă tot cu picătura acidul din biuretă. 
Fig. 46. Stativ cu Biurete, Dacă lucrăm cu băgare de seamă, putem 

prinde momentul când o singură picătură 
a făcut soiuţiunea roşie, fără să se mai albăstrească oricât am amestecă. 
Să cetim pe biuretă câţi centimetri cubi am întrebuințat. Să zicem 21,7. 

2. Repeţim această experiență cu 90 cm. c. din aceiaşi solufiune de 
hidrat de sodiu. Vom observă, că numărul de centimetri cubi din acelaş 
acid clorhidric trebuincioși ca să neutralizeze 20 cm. c. de hidrat de sodiu 
e 43,4. 

  

Aceasă neutralizare cantitativă ne dovedeşte o lege. Experiența 
ne-a arătat, că între volumul de hidrat de sodiu neutralizat de volu- 
mul de acid clorhidric e raportul 10 : 21,7 în cazul întâiu și 20 : 43,4 
în cazul al doilea. Raportul din cazul al doilea poate fi simplificat 
cu 2 și ne dă atunci tot 10: 2147. 

Când unul şi acelaş acid e neutralizat prin una şi aceiaş 
bază, există un raport anumit între cantiățile respective cară se 
neutrahizează, oricare ar fi aceste cantități.
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Neutralizarea acizilor prin metale. 

Experienţă. Punem întrun pahar acid sulfuric diluat și bucățele de 
inc. Se produce o fiierbere datorită hidrogenului care se desvoltă. După 
ce fierberea a încetat filtrăm soluțiunea și o evaporăm până la uscare în- 
tr'o capsulă. Rămăşiţa e o sare. 

Acidul sulfuric e compus din su/f oxigen şi hidrogen. 
Venind în atingere cu zincu/, acidul s'a descompus, hidrogenul 

a fost înlocuit cu zinc. S'a format su/fat de zinc. In acelaș mod 
se pot formă nenumărate săruri din diferiți acizi cu diferite metale. 

Așă avem clorura de fer, clorură de zinc, etc. 

Odservare. Nu toate sărurile au reacțiune neutră; unele au reacțiune az 
cidă, altele bazică. Așă, sulfatul de zinc are reacțiune acidă, carbonatul de 
sodiu reacțiune bazică. (Să se încerce aceste reacţiuni). 

Revenire asupra noţiunilor de acid, baza, metaloid, metal. 
După ce știm ce este o sare, putem da mai exact definiția unui 

acid şi a unei baze. 
1. Un acid e un corp compus, care are gust acru când e 

disolvat în apă multă, care înroşeşte hârtia albastră de turnesol 
şi care cuprinde hidrogen ce poate fi înlocuit printr'un metal. 

2. 0 bază e uu corp compus, care are gust leşietic când e 
disolval în apă multă care înălbăstreşte hârtia roşie de turnesol 
și care combinându-se cu un acid poate formă o sare. 

3. Un metaloid este un corp simplu, care combinându-se cu 
oxigenul şi hidrogenul, sau numai cu hidrogenul, poate da 
naştere la un acid. 

4. Un metal e un corp simplu, care foafe înlocui hidro- 
Senul dintr'un acid spre a formă o sare. Combinându-se cu oxi- 
genul şi hidrogenul un metal dă naştere la o bază. 

5. Descompfunând o sare prin electricitate, metalul se duce la 
electrodul negativ, iar ceilalti corpi la electrodul Poziliv. 

PRICIPIUL CONSERVAREI MATERIEI 

Experienţă. Intr'un vas de sticlă de forma arătată în fig. 47, punem o 
soluțiune de clorură de sodiu şi o eprubetă cu o soluțiune de azotat de 
argint. Astupăm vasul cu un dop de gumă care închide bine. Cântărim 
totul. Aplecăm vasul, aşă ca cele două soluțiuni să se amestece. Se pro- 
duce o reacțiune chimică cu formaţiune de c/orură de argint şi azotat 
de sodiu. Cântărim a doua oară. Observăm aceiaşi greutate. Putem repeţi 
experiența și cu alte soluţiuni. Asemenea experiențe au fost făcute cu 
multă îngrijire de învăţaţi. Intotdeauna s'a găsit acelaș rezultat, 

Aceste experiențe ne arată prin urmare, că în reachunele  chi- 
mice făcute greutatea rămâne neschimbată, nici nu creşte suci nu 
Se ?icşorează.
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Analizând cantitativ un corp compus, găsim în totdeauna, 
că greutatea corpului analizat este egală cu suma greutăților 
corpilor simpli. Dintr'o sută de grame apă căpătăm 11,1l g. 

  

Fig. 47. In reacţiunile 
chimice greutatea cor- 

pilor rămâne neschimbată, 

hidrogen şi 88,89 g. oxigen; suma acestor 
două numere e tocmai o sută, - 

Făcând sinteza unui corp compus, găsim de 
asemenea, că greutatea corpului făcut este egală 
cu suma greutăților corpilor combinați. 

Această lege a fost descoperită de Lavoisier, 
reformatorul chimiei. El a enunţat-o sub forma: 
în reacţiunile chimice, „nimic nu se pierde, 
nimic nu se creiază“, 

Această lege e absolut generală, Ea stăpânește 
toate fenomenele chimice din natură. Ea ne 
arată, că în lume avem numai transformări de 

ale materiei. Cantitatea de materie din lume a rămas neschimbată 
dela începutul ei. 

Sar păreă, că fenomene foarte simple vorbesc în contra acestui 
principiu al conservării materiei. Aşă, o lumânare care arde se dis- 
truge, iar porumbul care a crescut dintro sămânță, a crescut din 
nimic. Aceasta e numai o aparență. Lumânarea sa distrus, dar nu 
Sa distrus materia din care e făcută ea. Porumbul a crescut, dar 
ma crescut din nimic; el a luat materia trebuincioasă din pământ, 
din aer și din ploae şi 
aprelucrat-o cu ajutorul 
căldurii și luminei dela 
soare. 

Se poate dovedi prin 
experiență, că materia 
lumânării care arde 
nu se pierde. 

Experienţă. Atârnăm 
de o balanţă două sfic/e 

de lampă. Punem în 

aceste sticle vergele de 

hidrat de sodiu. Aşe- 

zăm sub fiecare sticlă 

câte o bucăţică de lu- 

mânare, aşă că vârful 

  

flacărei să fie mai jos Fig. 48, Materia unei lumânări care arde nu se pierde. 

de hidratul de sodiu. 

Potrivim ca balanţa să fie în echilibru, punând alice de plumb de partea 
care ar fi mai ușoară. Aprindem una din lumânări şi o lăsăm să ardă 
câteva minute. Balanța se apleacă de partea aceasta, fig. 48. Stingem lu- 
mânarea și o aprindem pe cealaltă. După câtvă timp balanţa se înclină 
de această parte.
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Arderea lumânării înseamnă combinarea hidrogenului şi car- 
bonului din ea cu oxigenul din aer. Se formează astfel vapori 

- de apă şi bioxid de carbon. Aceşti corpi fiind calzi se ridică în 
sus şi sunt absorbiți de /idratul de sodiu. Dovedim, prin urmare, 
nu numai că hidrogenul și carbonul din lumânare nu s'au pierdut, 
dar, că acești corpi s'au combinat cu oxigenul din aer. 

Observare. S'a pus două sticle de lampă cu hidrat de sodiu pentru urmă- 
toarele două motive. Intâiu, s'a putut face astfel şi contra-probă cu înclinarea 
balanței şi într'o parte și în alta. Al doilea, în aer se găsesc şi vapori de 
apă şi bioxid de carbon. Balanța s'ar înclină chiar numai prin absorbirea a- 
cestor corpi din aer. În cazul nostru, în amândouă cilindrele are loc o ab- 
sorbire ; în modul acesta se anulează, cel puţin aproximativ, influenţa corpilor 
din aer. 

Legea proporţiilor definite. Am văzut, la apă, că între canti- 
tățile de hidrogen și oxigen care se combină se află raportul 1 : 8. 
Acest raport, la apa oxigenată e 1 : 16. Am văzut de asemenea la 
neutrahzarea acizilor prin baze, că între cantitatea de acid și 
cantitatea de bază care îl neutralizează se află un anumit raport. 

Asemenea proporţii anumite se constată la toate combinaţiunile 
chimice. 

Pentru a formă un corp compus avem nevoie de aceiaşi corpi 
simpli luaţi în aceleaşi proporţii. 

Pentru a formă apa trebue să luăm totdeauna oxigen şi hidrogen 
și cantitatea oxigenului trebue să fie de opt ori mai mare decât 
a hidrogenului. Pentru a formă sulfura de fer trebue să luăm 
pentru ş6 părţi fer 32 părți sulf. 

Observare. Să se observe bine, că s'a vorbit de progorfii. Cantitatea de 
oxigen trebue să fie de opt ori mai mare decât acea de hidrogen, oricare ar 
fi aceasta din urmă. Dacă luăm 1 gr, 2 gr., 5,5 gr, 100 gr., etc., de hidro- 
gen, va trebui să luăm 8 gr., 16 gr, 44 gr., 800 gr. oxigen. 

VIII. 

CLORURA DE SODIU (Sarea). 

Clorura de sodiu există foarte răspândită în natură sub forma 
de stânci în interiorul pământului : sare gemă, sau disolvată în 
apele de mare și în numeroaseisvoare sărate, salamură. Se cu- 
nosc lacuri sărate care au mai mult de 15%, clorură de sodiu. 

Apa de mare cuprinde până la 37 la mie. 
Extracţiunea. Clorura de sodiu se poate scoate prin tăere din 

stâncile de sare, și, prin mijloace anumite din apele sărate, din puțuri, 
din mare, din lacuri sărate, 

a) Minele, ocnele, cele mai însemnate din Ewropa sunt: 
Wielcska şi Bohma, în Austria, Stassfurth— Prusia—, Vic 

și Dieuze—Alsacia-Lorena—, Dax—Franla—, Bex—Svitera—, 
Candona—Spania—. 

ca
 - Dr. C. L. Istrati şi G. G, Longinescu,
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La noi în fară avem ocne la: Târgul-Ocna— Bacău—, Slănic 
— Prahova—, Ocnele mari-—R.- Vâlcea—, care aparţin statului, iar 
în Wrancea—Pulna—mai există o mică ocnă exploatată numai de 
moșnenii din localitate. 

Stânca de sare, adeseori e descoperită, precum e : Szâuca sărei 
— Buzău—, și are la noi o grosime de peste 400 m.—Doftana—. 
Ea se scoate sub forma de bucăţi mari, numite drop: sau formal?. 
Sarea se taie cu ciocanul, afară de S/ănic, unde se face aceasta și 
cu mașini mânate cu aer comprimat. Toate minele noastre au as- 
censor cu vapori pentru scoaterea sării și personalului; ele sunt lu- 
minate cu electricitate. 

b) Extragerea din apa de mare. In ţările calde, Franta, 
Portugalia, Italia, Grecia, Bulgaria, sarea se scoate din apa de 

mare prin evazorări frachonale 
sub acțiunea vântului și căldurei 
solare. Apa de mare este dusă 
în despărțiturile de sus, fig. 49, 
unde rămâne până ce se lim- 
pezește. În acest timp o mare 
parte din apă se evaporă şi se 
precipită carbonaţii. În urmă, 
apa de mare trece în despăr- 
țitarele mai mici dela margini, 
unde se evaporă mai departe 
și unde se precipită sulfații. Eva- 
porarea se continuă în despărți- 
turele de alături unde apa e 

“ atât de concentrată, încât cri- 

stalizează sarea din ea. Sarea e 
adunată în grămezi șiținută până 
ce se scurge apa și materiile 

streine ce au mai rămas în ea. Această sare cuprinde cam 97 %, clo-. 
rură de sodiu. - 

In țările dela nord, Marea Albă, apa e lăsată să îngheţe 
Ghiaţa e făcută aproape numai din apă. Din salamura care rămâne 
se scoate sarea prin concentrare la foc. 

Proprietăţi tizice și chimice. Clorura de sodiu curată e corp 
solid, fără coloare, transparent, cu gust sărat. Ea cristalizează în 
cuburi. Adeseori cristalele ei, formându-se la 
partea superioară a soluțiunii, se cufundă 
puţin în lichid şi atunci pe cele 4 laturi supe- 
rioare ale lor se depun alte 4 cuburi. Acestea 
cufundându-se iarăși, primesc alte cristale pe 
jaturele superioare ale lor și așa mai departe. 

Din această aşezare rezultă niște forme cu 
fețe concave numite fremii, fig. 50. Densitatea clorurei de sodiu 
este 2,15. Cu toate că cristalele ei sunt anhidre, adică nu au apă 

  

  

  

Fig, 49. Extragerea sărei din apa de mare. 

  

Fig, 50. O tremie de sare.
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în compozițiunea lor, ele plesnesc când le aruncăm pe jeratic, din 
cauză că conţin o mică cantitate de apă între ele. 

Din analiza cloruri de sodiu s'a găsit, că clorul cu sodiul se 
combină în proportia 35.5 clor şi 23 sodiu. 

Intrebuinţarea. Clorura de sodiu se întrebuințează la fabricarea 
acidului clorhidric, a sulfatului și carbonatului de sodiu, la 
amestecuri răcitoare, ca aliment şi la smăltuirea oalelor. 

Cubul. Sistemul cubic. 

Am spus mai sus, că sarea cristalizează în cuburi. Aceasta în- 
seamnă, că sarea ia forme regulate. Cuburile de sare sunt mărginite 
în afară de fefe, muchii şi unghiuri aşezate regulat; înlăuntru lor 
materia este aşezată tot după anumite regule. 

Să cercetăm mai de aproape forma regulată a cubului. 
Cubul are 6 fefe care sunt patrate egale. Aceste fețe se întâl- 

nesc două câte două după linii drepte. Aceste linii sunt pz2chi/e 
cubului. Prin muchii se mai înțeleg și un- 
ghiurile diedre cuprinse între cele două fețe 
ce se întâlnesc. Cubul are z2 muchii egale. 
Din întretăerea muchiilor sau a fețelor, trei 
câte trei, rezultă vârfurile sau unghiurile 
solide. Cubul are 8 unghiuri solide egale. 

Axele cubului sunt liniile închipuite care 
unesc mijlocul a două fețe opuse. Cubul are 
frei axe egale. 

Un cub trebue ținut astfel în mână încât 
una din axe să fie verticală, alta să meargă dela dreapta la stânga 
observatorului și alta să fie perpendiculară pe aceasta, aşă cum se 
vede în fig. 51. 

Aceste trei axe, sunt egale şi perpendiculare între ele, şi se 
întretae într'un punct numit centrul cubului. 

Elemente de simetrie. Axe/e şi centrul cubului se numesc 
elemente de simetrie. In jurul lor fețele, muchiile şi unghiurile sunt 
așezate în mod simetric. Un plan care e perpendicular pe fețele 
cubului și trece printr'o axă, împarte cubul în două părți simetrice, 
adică aşezate la fel cum ar fi mâ-a dreaptă așezată lângă mâna stângă. 

  

  

Fig. 51. Cubul, 

Observare. Nu orice corp cu forma de cub e un cristal. O bucată de sticlă 
tăiată în formă de cub, ca aceia ce se întrebuințează la masa de scris de 
pus pe hârtii, nu e un cristal. Numai când corpul a luat forma de cub în 
mod natural, de pe urma unei așezări regulate a materiei din el, numai atunci 
acel corp e cristalizat în forma cubică. 

Formă primitivă şi formă derivată. Să ne închipuim că tăem 
unghiurile solide ale cubuiui prin câte o față, fig. 52 și că pre- 
lungim fețele până se întretae între ele. Rezultă atunci o altă formă 

i
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cristalină mărginită de opt fețe în loc de șase. Această formă e 
octaedrul, fig. 53. In acest caz, cubul se numește formă primitivă, 
iar octaedrul formă. derivată. Din cub se pot formă mai multe 
forme derivate. 

Sistemul cubic. Cubul împreună cu formele derivate scoase din 
el formează o grupă de A A 
forme cristaline numită 
sistemul cubic. 

Din alte forme crista- 
line, altele decât cubul, 

  

  

  

     

  

          

se pot formă dease- i 
menea forme derivate. / UZ 
Toate formele crista- | 

Fig. 52. Cubul cu line ce se cunosc se = 
unghiurile solide tăiate 2 Â : Fig. 53. Cubul față cu octa- 

printr'o față ocf. împart +4 Şase sisteme edrul care se derivă din el. 

cristaline. Vom învăţă 
rând pe rând care sunt aceste sisteme. Putem spune de pe acum, 
că această împărțire se face după felul celor trei axe și după un- 
ghiul care-l formează aceste axe prin întretăerea lor. 

În sistemul cubic cele 3 axe sunt egale între ele şi sunt perpen- 
diculare între ele. În celelalte sisteme axele nu sunt egale şi 
nat Sunt toate perpendiculare între ele. 

Formele derivate ale cubului. |. Modificări făcute pe 
unghiurile solide. 

Qetaedrul ia naștere din cub, înlocuind fiecare unghiu solid 
printr”o faţă oct,--octaedru—, egal înclinată pe feţele cubului. 

Octaedrul are 3 fete triunghiuri echilate- 
rale, — cum au fost fețele modificătoare — 6 
unghiuri solide şi 12 muchii egale. 

Octaedrul are ca şi cubul trei axe de si- 
metrie egale şi perpendiculare între ele şi 
un centru de simetrie, Axele unesc unghiurile 
solide opuse. Octaedrul se ţine în mână așă 
ca axele să fie așezate cum Sa arătat la cub 
(ca în figura 54). 

Fig. 54. Octaedrul, Legea de simetrie. Din studiul cristalelor, 
Haiiy, părintele cristalografiei, a descoperit 

legea de Simetrie. Această lege se enunţă, astfel. Dacă mod ficăm 
într'un fel un element cristalografic;—muchie sau unghiu solid—, 
Zrebue să modificăm în acelaş fel toate elementele cristalografice 
identice. 

Pentru acest cuvânt am înlocuit foafe unghiurile solide din cub 
prin câte o față, fiindcă toate sunt Ja fel din punct de vedere 
cristalografic. 
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Octaedrul piramidat se formează înlocuind unghiurile solide 
ale cubului prin trei feţe ocf. f.„—octaedru piramidat—, aplecate 
pe muchiile unghiului solid, fig. 55, Ne putem închipui această 
modificare crestând cu un cuțitaș 7puchile cubului în locul unde 
formează unghiul solid. 

Dacă aceste feţe cresc din ce în ce până se întretae, atunci 
fețele şi muchile cubului dispar. In locul lor rămân 24 (8 un- 
shiuri X 3 fețe) fețe. 

Octaedrul piramidat, fig. 56, 'are înfăţişarea unui octaedru pe ale 

  

Fig, 55. Cubul cu unghiurile Fig, 56, Octaedrul piramidat, 
solide înlocuite prin trei fețe 

aplecate pe much: oct. . 

cărui fețe se află câre o piramidă cu trei fețe. Octaedrul piramidat 
are aceleași axe de simetrie ca și cubul și ele unesc unghiurile 
opuse ale octaedrului. i 

EI trebueșşte să fie ținut în mână întocmai ca și octaedrul. Fe- 
țele octaedrului piramidat sunt triunghiuri șsosce/e. Muchile lui sunt 
prin urmare de două feluri: 8, mai lungi, ale octaedrului și 24, 
mai scurte, ale piramidelor (38). Unghiurile sunt de asemenea 
de două feluri : 6 ale octaedrului și & ale piramidelor. 

'Trapezoedrul se formează ca şi octaedrul piramidat, modificând 
fiecare unghiu solid prin trei feţe Z»p, trapezoedru. In cazul 

  

Fig. 57. Cubul cu unghiurile Fig. 58. Trapezoedrul, 
solide înlocuite prin trei feţe 

aplecate pe feţe îrp. 

trapezoedrului însă feţele modificătoare sunt aplecate pe feţele cu- 
bului (24 pe muchi), fiş. 57.
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Dacă prelungim aceste fețe până se întretae dispar fețele și 
muchile cubului. 

Trapezoedrul, fig. 58 are 24 de feţe în formă de trapez. Axele 
de simetrie sunt tot ale cubului şi unesc unghiurile solide. 

Solidul cu 48 feţe ia naştere din cub înlocuind cele trei fețe 
ale unghiului solid cu şase fețe, Aceste șase feţe so/d (solid) sunt 
aplecate câte două pe fiecare muche a unghiului solid, fig. 59. 
Prelungind aceste fețe până se întretae, dispar feţele cubului. 

Solidul cu 48 fete, fig. 60 are înfăţişarea unui cub ale cărui 

  

Fig. 59. Cubul cu unghiurile Fig. 60. Solidul cu 48 fețe. 
solide modificate prin șase 

fețe sold. - 

muchi ar fi frânte la mijloc şi pe ale căruia fețe ar fi câte o pi- 
ramidă cu 8 fețe. EI trebue ținut în mână ca și cubul, cu muchile 
frânte în dreptul muchilor cubului. Feţele sunt triunghiuri scalene. 

II. Modificări făcute pe muchi. 

Dodecaedrul romboidal ia naştere din cub înlocuind fiecare 
muche printr'o singură față, dr, dodecaedru rombroidal ; această 
față e egal aplecată pe cele două feţe ale muchii ce se modifică fig. 61. 

Dodecaedrul romboidal, fig. 62, are aceleași axe de simetrie. 

  

Fig, 61. Cubul Fig. 62. Dodecaedrul Fig. 63. Cubul cu 
cu muchile modificate romboidal, muchile modificate 

printr'o faţă dr. prin două feţe cp, 

Tinerea lui în mână se face după regula dată; făcând astfel vom 
aveă câte un unghiu solid sus și jos, la dreapta și la stânga, în 
față și în dos, ca pe figura 62.



Cubul piramidat ia naștere din cub înlocuind fiecare muche 
prin două feţe cb, cub piramidat ; aceste fețe înlocuesc muchea 
primitivă printr'o altă muche, fig. 63. Din cele 12 muchi ale cu- 
bului se formează astfel 24 feţe. 

Cubul piramidat are înfăţişarea unui cub pe ale cărui 6 fețe 
se află câte o piramidă cu patru feţe. Forma feţelor e de triunghiuri 
isoscele. Muchile sunt de două feluri: 12 mai lungi ale cubului și 
24 mai scurte ale piramidelor. Unghiurile solide sunt tot de două 
feluri : 8 ale cubului și 6 ale piramidelor. inerea în mână se face 
după regula dată. Axele de simetrie sunt ale cubului; ele unesc 
unghiurile solide ale piramidelor. 

Observare. Să nu se creadă, că natura întrebuințează mijlocul de care ne-am 
slujit noi ca să derive din cub celelalte forme. Acest mijloc e inchipuit de 
cristalografi pentru a face o legătură între aceste forme. E! se numește mij- 
locul prin fruuchiere și a fost Înhipuit de Romey de L'/sle. 

Forme simple şi forme compuse. O formă cristalină, cu feţele 

     
Fig. 64. Cubul piramidat Fig. 65. Cubul Fig. €6, Tetraedrul 

modificat pen- format din octaedru. 
tru tetraedru. 

de acelaș fel se numește formă simplă, iar o formă cu feţele de 
mai multe feluri se numeşte formă compusă. 

Forme holoedrice şi forme hemierdice. 

Formele derivate descrise mai sus se numesc forme holoedrice 
sau întregi fiindcă au luat naștere modificând foafe elementele, 
muchi sau unghiuri solide, 

Formele hemiedrice su formele care rezultă modficând nu- 
mai jumătate din numărul elementelor. O formă derivată hemie- 
drică are numai jumătate din numărul fețelor formei holoedrice co- 
respunzătoare, 

Tetraedrul ia naștere modificând printro față, ca /a ocfaedrui, 
numai 2 unghiuri alternative sus și 2 unghiuri alternative jos fig. 
65. Ne mai putem închipui formarea tetraedului presupunând că 
2 feţe ale octaedrului sus și alte 2 necorespunzătoare jos cresc 
acoperind pe celelalte, figura 66.
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Tetraedrul are 4 feţe triunghiuri echilaterale, 4 unghiuri solide 
și 6 muchi. Tetraedrul nu are fețe paralele, fig. 67. 

Dodecaedrul pentagonal ia naștere prin modificare ce duce la 
cubul piramidat. In loc să modificăm fiecare muche prin câte două 
fețe, facem modificarea numai prin o față neega/ înclinată. Mai 
lesne ne putem închipui formarea dodecaedrului pentagonal supri- 
mând din cubul piramidat jumătate din numărul fețelor în mod 
alternativ fig. 68. 

Dodecaedrul Pentagonal are, după cum arată numele său, 12 
feţe d. p. care sunt pentagoane, fig. 69. 

  

Fig. 67. Tetraedrul. Fig. 68. Dodecaedrul Fig. 69. Dodecaedrul 
pentagonal derivat din pentagonal. 

cubul piramidat. 

Forme ideale și forme neperfecte. Formele descrise de noi sunt 
forme ideale. Corpii în natură cristalizează rare ori așă de perfect, 
cu fețele toate egale în desvoltare. Cele mai de multe ori unele 
fețe sunt mai desvoltate și altele mai puţin desvoltate. Uneori cu- 
bul e mai lung în direcția unei axe. Când, mai cu seamă, cresc 
mai multe cristale Ja un loc atunci nici nu sunt întregi toate. A- 
semenea forme se numesc neperfecte. 

Oricare ar fi forma şi mărimea fetelor, unghiul diedru Jor- 
mat de două fete rămâne neschimbat pentru aceiaşi formă cris- 
falină. Măsurându-se acest ungiu diedru, se poate săsi formă cri- 
stalină la cristalele neperfecte. Această măsurătoare se face cu 
goniometrul. 

Goniometrul. 

Din vorbele de geometrie pentagon, hexa-gon foligon, se în- 
țelege lesne că începutul cuvântului gonio-metru înseamnă unghiu. 

Goniometrul esfe frin urmare un instrument cu care se poate 
măsura un unghiu. Sunt mai multe feluri de goniometre. Vom de- 
scrie două mai principale. 

Goniometrul lui Carangeot, numit și goniometrul de aplicaţie. 
Acest goniometru fig. 70 se compune din două limbi de metal, 
care sunt unite la mijloc printr'un cuiu în jurul căruia se pot mişcă 
în voe. Putem foarte bine zice că acest goniometru se aseamănă 
cu o pe:eche de foarfeci. Iată cum măsurăm un unghiu cu acest
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goniometru. Să luăm cubul. Așezăm o față a cubului să fie orizon- 
tală. Lipim de ea o limbă a goniometrului. Mișcăm cealaltă limbă 
până se lipește de cealaltă față care 
formează unghiul ce este de măsurat. 
Inţepenim cu şurubul limbile în 
această poziție. Punem goniometrul 
pe un raportor. Unghiul făcut de 
limbi este unghiul căutat ; în cazul 
nostru va fi de 90" 

  

Observare, Se înțelege lesne, că ne 
putem sluji de acest goniometru numai 
la cristale cu fețele şi unghiurile mari. In 
acest caz chiar măsurătoarea e numai aproximativă, de oarece limbile nu 
se lipesc perfect de fețele cristalului. 

Fig. 70. Goniometrul lui Carangeot. 

Goniometrul bazat pe reflecţiune. 
Vom descrie la început principiul acestui goniometru. Fefel 

unui cristal, oricât de mici ar fi ele au proprietatea să reflecte 
lumina. 

Fie bac unghiul plan corespunzător unghiului diedru cs este de 
ș. măsurat; liniile ba șic a re- 

prezintă cele două fețe care 
formează muchea sau unghiul 
diedru. Raza de lumină $ că- 
zând pe faţa b a se reflectă, 
după legile reflecției, în ochiul ob- 

3 servatorului O. Să presupunem 
N ASI că învârtim cristalul în direcția 
iai Sa” mu p. Faţa a bd lăsându-se în 

Fig. 71. Principiul goniometrului de reflecţiune, Jos va aveă o altă poziţie față 

cu raza de lumină S; raza re- 
flectată nu va mai merge în ochiul observatorului, iar aceasta nu 
va mai vedeă în // imaginea punctului S. Să presupunem, că am 
continuat învârtirea până când faţa c a a ajuns în poziţia ac“ adică 
în prelungirea lui b a. Raza de lumină se va reflectă din nou. în- 
dreptându-se spre ochiul observatorului, care va vedea din nou, ima- 
ginea lui S în J4. Se vede lesne de pe figura 71 că unShiul d ac 
care este de măsurat este egal cu 180 minus unghiul cu care 
am învârtit cistalul din pozitia întâia până în pozitia doua. 

Goniometrul lui Babinet, fig. 72. Acest Goniometru bazat pe 
reflecțiunea luminei se compune dintrun cerc gradat care stă ori- 
zontal pe un picior vertical. Pe acest cerc se află o Zunetă L, pe 
unde privește observatorul raza reflectată, și un colimator PC, pe 
unde întră raza de lumină. Cristalul se așează în a pe o măsuţă ce 
se poate mișcă cu o limbă B. Cu acest goniometru se operează ast- 
fe]. Se așează cristalul pe măsuță așă ca muchea corespunzătoare 
unghiului diedru de măsurat să fie verticală. Se mișcă măsuța până 

 



74 

ce observatorul vede în lunetă imaginea deschiderei dela colimator 
reflectată pe una din fețe. Se înseamnă numărul de grade din 

„ dreptul unei linii de pe limbă B. Se învâr- 
2 tește măsuţa cu ajutorul limbei B, până ce 

observatorul vede din nou în lunetă imaginea 
deschiderei dela colimator reflectată pe a 
doua față a unghiului ce se măsoară. Se în- 

8 seamnă numărul de grade din dreptul liniuţei 
de pe limba B. Se face diferența între gradele 
citite astfel și acest număr se scade din 

Fig. 72. Principiul Goniomerrului 180. Numărul aflat reprezintă numărul de 
lui Babinet, grade ale unghiului diedru măsurat. Pe figură 
, se arată poziţiile prismei în cele două cazuri, 

Goniometrul lui Wollaston se bazează de asemenea pe reflec- 

  

   

    

Fig. '3. Goniometrul lui Babinet, Fig. 74. Goniometrul lui IPollaston. 

țiunea luminei. In acest goniometru cercul gradat este vertical, iar 
cristalul a se fixează așă ca muchea de măsurat să fie orizontală. 

Acidul clorhidric (Spirt de sare), 

Istoricul. G/auber a arătat metoda prin care se prepară și astăzi, 

Starea naturală. Acidul clorhidric se găsește liber în gazele din 
vulcani și disolvat în apele ce curg pe coastele lor. 

Experienţă. Punem într'o eprubetă puțină sare şi turnăm peste sare 

acid sulfuric. Se produce un fum acru și înțepător. Apropiem de acest fum 

0 hârtie albastră de turnesol udă; hârtia se înroşeşte. 

Acest corp gazos e acidul clorhidric. El se formează astfel. 
Clorul din clorura de sodiu se combină cu hidrogenul din aci:
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dul sulfuric și dă naştere acidului clohridric. Sodiul ia locul hi- 
drogenului din acidul sulfuric și formează sulfat de sodiu. 

Putem scrie : 

Clorură de sodiu -- Acid sulfuric — Acid clorhidric — Sulfat de sodiu 
(Clor+sodiu)+-(Sulf-kozigen-—-hidr.)=(C Ior-t-hidrog.)+(Sulf-koxg.-+ sodiu) 

Prepararea. In industrie acidul clorhidric se prepară în cantități. 
mari în cilindrul de fontă (tuciu) C, fig. 75, din sare şi acid sul- 
furic. Acidul clorhidric a 
ce se desvoltă, se di- 
solvă în o serie de vase 
O, O' pline cu apă. 
Astfel se prepară solufia 
de acid clorhidric că- 
reia fe scurt i se zice 
acid clorhidric. 

Proprietăţi fizice. 
Experiența făcută în 
eprubetă ne arată, că 
aicdul clorhidric e un 
ga fără coloare, cu 
miros întepător şi cu 
gust foarte acru. 

  

Acidul clorhidric 1i- 
ehid se formează din cel Spete ore et N 
gazos prin răcire la—. 80 şi ESI o Sua 
la presiunea obişnuită de MAR 
760 m. m. Prin apăsare 
la 26,2 atmosfere /iche- 
facerea are loc chiar la 0%. E fără coloare, se mişcă ușor și are densitatea 
1,27 fală cu apa. 

Acidul clorhidric solid formează cristale aibe, care se topesc la—115%7. 
Prin răcire cu aer lichid, acidul clorhidric gazos se licheface şi se solidi- 

fică lesne şi repede. 

  

Fig. 75. Prepararea acidului clorhidric în industrie, 

Acidul clorhidric gazos este foarte solubil în apă; la o un 
volum de apă disolvă şoo volume de acid clorhidric. Această 
soluțiune are 36%. acid clorhidric. Din cauză că se disolvă mult 
în apă, acidul clorhidric nu poate fi cules, ca hidrogenul și oxige- 
nul într'o eprubetă umplută cu apă. El se culege într'o eprubetă 
plină cu mercur, sau mai lesne în eprubete frin înlocuirea aerului. 

Solubilitatea mare a acidului clorhidric în apă se arată 
Precum urmează. 

Experienţă, Incălzim (14 ferbem) în balonul B o soluțiune concentrată 
de acid clorhidric, fig. 76. Acidul clorhidric gazos, ce se desvoltă trece prin 
tubul 7 și intră în cilindrul C pe care îl umple de jos în sus, gonind aerul 
care e ceva mai ușor ca el. Cunoaştem că cilindrul C s'a umplut în întregime 
cu acid clorhidric gazos, apropiind de gura cilindrului o sticlă umplută cu o 
soluţiune concentrată de amoniac. Când se formează un fum alb la gura ci--
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lindrului, acesta e plin în întregime cu acid clorhidric gazos. Fumul alb e 

clorura de amoniu formată din combinarea acidului clorhidric gazos şi 

a amoniatului gazos, ce se desvoltă din sticlă, 

În acest moment stingem lampa de sub balon, desfacem tubul / de cel 

de cauciuc și astupăm bine cilindrul C cu dopul, cu tubul f. Cufundăm îndară 

    

  

      F
E
 

E
 

E e 

  

Fig. 76. Culegerea acidului clorhidric gazos prin înlocuirea aerului, 

cilindrul C, cu gura în jos în cilindru C umplut de mai înainte pe trei sfer- 

turi cu apă vopsită în albastru, cu câtevă picături de vopsea de turnesol, 

fig. 77. Apa colorată se ridică în tubul 7 și țâșnește sîn cilindrul C, pe care il 

umple în întregime. Aga se colorează în roşu prin turnesolul înroșit de 

acidul clorhidric. Ridicarea apei în sus se face din cauza golului produs în 
cilindrul C prin disolvarea repede a acidului gazos în apă. 

Proprietăţi chimice. Acidul clorhidric este un acid puternic. 
Am preparat hidrogenul prin acţiunea zincului asupra unei solu- 
țiuni de acid clorhidric. Am avut: 

Acid clorhidric , Clorură de zinc , 

(clorA-hidrog.) + Zinc = (Zinc clor) — hidrogen 

Acidul clorhidric formează cloruri și cu alte metale și cu hidra- 
ii metalelor. La neutralizarea acidului clorhidric cu hidrat de so- 
-diu am obţinut sare și apă. Putem scrie: 

Acid clorhidric + Hidrat de sodiu _ Sare + Apă 
(clor+-hidrog.) ”! (sodiu-toxig.-hidr.) — (clor-+sodiu) (Zidr.+oxig.) 

Din anahza acidului clorhidric, sa aflat că, proportia în 
care hidrogenul e combinat cu clorul e 1:35,ş.
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Intrhuinţarea. Acidul clorhidric e foarte întrebuințat în indus- 
trie. Cu el se prepară hidrogenul şi bioxidul de carbon şi se face 
un mare număr de producte chimice. 

Electroliza acidului clorhidric se face în vo/fametrul Hofmann, 
fig. 78. Electrozii de //afin care ar 
fi atacați de clor sunt înlocuiţi în 
acest caz prin electrozi de căzbune 
de retortă. 

Experienţă, Deschidem robinetele 

7 şi 7” şi turnăm prin pâlnia Z, o so- 

ufiune concentrată de acid clorhidric, 

până ce tuburile verticale se umplu pe 

jumătate. Legăm electrozii cu o baterie 

de cel puţin”patru elemente galvanice. 

In tubul cu eiec- 

NP trodul negativ se 

ridică un gaz fără 

coloare. Apro- 

piem o lumânare 

de gura acestui 

tub. Gazul se a- 

prinde. Acest gaz 

e hidrogenul. In 

tubul cu electro- 

dul fozifiv apa 

se colorează găl- 

bui prin gazul 

care se desvoltă 

şi pe care îl di-  Fig.77. Solubilitatea acidului clorhidric 

zolvă la început. gazos în apă, 

Punem o hârtie udă de turnesol la gura acestui: 

tub. Hârtia se decolorează. Acest gaz e clorul. În 

cest timp se simte şi mirosul rău al clorului, 

Lăsăm să treacă curentul electric vre-o jumă-- 

tate de ceas, pentru ca apa din tubul cu electrodul 

pozitiv să se sature cu clor. Turnăm prin pâlnia P' 

   
    

    

              

   

   

  

  
Fig. 78. Voltametrul lui A . 1 aux ui = 

Hofmann pentru electroliza atâta acid clorhidric până ce lichidul se urcă aproape 

acidului clorhidric, de robinete, pe care le închidem. După câtva timp, 
apa se coboară în cele două tuburi și deasupra ei se adună în unul hidro- 

genul şi în celialt clorul, puse în libertate prin electroliza acidului clorhidric.. 

Volumul clorului este aproape egal cu volumul hidrogenului. În condițiuni 

speciale, asupra cărora trecem cu vederea, volumul clorului este exact egal 

cu volumul hidrogenului. Repetăm încercările cu aprinderea hidrogenului şi 

cu decolorarea hârtiei de turnesoi, deschizând fufiu robinetele. 

Curentul electric descompune acidul clorhidric în hidrogen. 
şi clor. Volumul clorului este egal cu volumul hidrogenului.”
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Legile volumelor. 

Am văzut la e/ectro/iza apei, că: volumul de hidrogen ce se 
adună la electrodul negativ e de două ori mai mare decât volumul 
de oxigen ce se adună la electrodul pozitiv. La e/ectroliza aci- 
dului clorhidric volumul hidrogenului este egal cu volumul clo- rului. Când am făcut sinfeza apei cu eudiometrul, am combinat 
două volume de hidrogen și un volum de oxigen. Când facem 
sinteza acidului clorhidric, combinăm un volum de hidrogen. şi 
un volum egal de clor. Vedem din aceste exemple, că avem a 
face aici cu o lege. In unele cazuri volumele sunt egale, în alte 
cazuri unul din volume e de două ori mai mare decât celalt, La 
electroliza amoniacului volumul de hidrogen e de trei ori mai 
mare decât volumul de azot. 

Această lege se numește «Legea volumelor sau legea lui Gay- 
Lussac» (1809). 

Fa se enunță astfel: Când doi corpi gazoși se combină între 
ei, între volume'e lor se află un raport simplu. Volumele sunt adică sau egale, sau unul din ele e de două ori, sau de trei 
ori mai mare decât celalt. 

O lege la fel se aplică și la corpul compus care a luat naștere. 
Un volum de hidrogen se combină cu un volum de clor şi dau naștere la două volume de acid clorhidric gazos. Un volum de 
oxigen combinându-se cu două volume de hidrogen formează două 
volume de apă în stare de vapori. Un volum de azot cu trei vo- 
lume de hidrogen formează două volume de amoniac. 

Volumul corpului compus gazos este sau egal cu Suma vo- 
Iumelor corpilor simpli, care îl alcătuesc, sau ma! mic decâf 
suma volumelor. În totdeauna e un raport simplu între volu- 
mul corpului compus și volumele corpilor simpli. 

Observare Legile volumelor complectează legea proporţiilor în greutate. Putem zice: exisfă un raport anumit, atât între greutătile corpilor care se combină cât şi între volumele acestor corpi când ei se combină în stare Qazoasă. 

Clorul 

Istoricul. Clorul a fost descoperit de Scheele, chimist suedez, în 1774. Nu- mele de clor, — ga/ben-verzui —,i Va dat Gay-Lussac la 1813. 

Starea naturală. Clorul se găsește combinat cu metale sub formă 
de cloruri. 

Prepararea. Din sare se poate scoate clorul cu ajutorul eiec- 
trolizei. Prin sare topită se trece un curent electric puternic, So- 
diul, ca metal se adună la electrodul negativ, iar clorul, ca meta- loid se desvoită la electrodul pozitiv.



  

In industrie se electrolizează azi soluţiuni de clorură fle sodiu. 
Clorul ce se desvoltă este lichifăcut prin îndesare în cilindri de 
oțel. Sodiul care se desvoltă la electrodul negativ descompune apa 
punând hidrogen în libertate el transformându-se în hidrat de sodiu 
care rămâne în soluțiune. Electroliza se face în voltametre speciale. 

In laborator întrebuințăm metode bazate pe reacţiuni chimice. 

Prepararea clorului din acid clorhidric. Experienţă. Punem într'o 
eprubetă câteva grăunțe de bioxid de mangan şi turnăm peste acestea puțin 
acid clorhidric. Soluţiunea de acid clorhidric se colorează în brun la început. 
După câtva timp, şi mai ales dacă se încălzește, ese din eprubetă un gaz 
galben-verzui cu un miros greu. 

Am văzut, că acidul clorhidric are hidrogen şi clor. Bioxidul 
de mangan are oxigen. lată ce se întâmplă. “Oxugenul din bioxi- 
dul de mangan se combină: cu fidrogenul din acidul clorhidric, 
Yormând. - apă. Manganul se combină cu o parte de c/or, dând 
clorură manganoasă, iar restul de clor se desvoltă umplând epru- 
beta şi eşind în atmosferă. Putem scrie. 

Acid clorhidric + Bioxid de mangan =Clor-+Clorară de mangan+-âpă 
(Clor+ hidrogen) (Mangan-toxigen)= (Mangan+ Clor) 

Experienţă. In laborator această preparare se face astfel: In balonul 

de sticlă C în care se face reacţiunea, fig. 19, se pun grăunţe de bioxid 

de mangan şi acid clorhidric. Clorul produs trece prin vasul! spălător B 

cu acid sulfuric, care îl usucă! luând apa cu care vine amestecat, şi este 

cules în cilindrul A, de unde goneşte aerul care ese prin E. Încălzirea 

balonului se face cu încetul ținând flacăra mică. 

Proprietăţi fizice. Clorul e un gaz galben verzui, cu miros în- 
necăcios și iritant. 
Inspirat fiind în can- 
titate cevă mai mare, 
îrită şi atacă căile 
respiratoare, produ- 

când hemofptizii, 
—vărsări de sânge—. 
Densitatea lui este 
2,45 față cu aerul. 

Clorul lichid se 
fabrică cu înlesnire 
prin îndesare în ci- 
lindri de oțel. El e 
galben uleios, cu 
densitatea 1,33 și 

ferbe la —33",5, Fig. 79. Prepararea şi culegerea clorului prin înlocuirea aerului, 

Clorul solid se | 
obţine lesne din cel gazos sau lichid prin răcire cu aer lichid. EL" 
formează o masă cristalină, galbenă deschis care se topește la —1020, 
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Un litru de apă disolvă la 0, 1 L, 44 clor; soluţiunea lui se numește afă de clor şi se prepară umplând cu apă cilindrul de sticlă din experiența precedentă. Preparăm vre-o 200 gr. de apă de clor şi o păstrăm în întuneric în o sticlă cu dop de sticlă pentru experiențele dela brom și iod. , 
Proprietăţi chimice. Clorul se combină de a dreptul cu hidro- genul și cu foarte mulți corpi. Aceste combinațiuni se fac cu des- voltare de căldură și câte odată cu desvoltare de lumină. 

Experiențele care urmează se fac în vase uscate în care am cules clo- rul frin înlocuirea aerului, ca în fig. '79. Trebue să căutăm în aceste ex- periențe să nu se răspândească prea mult clor în camera în care lucrăm, 
1. Fosforul ținut întrun vas cu clor se aprinde transformându-se în triclorura de fosfor şi pentaclorura de fosfor, fig. 80. 

  

Fig. 80. Arderea fosforului Fig. 81. Aprinderea stibiului Fig. 82. Arderea cuprului în clor, aruncat în clor. în clor. 

2. Praful de stibiu aruncat în clor se aprinde singur şi dă scântei, tran- 
sformându-se în triclorură de stibiu, fig. 81. | _ , 3. Cuprul arde de asemenea în clor, dacă îl introducem înfierbântat, şi 
se transformă în clorura de cupru, fig. 82. 

4. O lumânare aprinşă introdusă întrun vas cu clor arde cu fum, fig. 83. 
5. O flacără de gaz de luminat introdusă în clor arde cu fum, fig. 84: 

„6. O hârtie de filtru unsă cu ferebentină se aprinde şi arde cu fum. 7. De pe hârtia pe care am scris cu cerneală câteva cuvinte, scrisul se şferge, 

Explicarea experienţelor 4, 5, 6, 7, e următoarea: Flacăra lumă- nărei și a gazului, esența de terebentină, cerneala, au hidrogen. Clorul, care se combină foarte lesne cu hidrogenul, le descompune luân- du-le hidrogenul. Fumul de lumânare, de gaz și de esență de terebentină e format din carbonul pe care acești corpi îl cuprind și care rămâne liber, după ce li sa luat hidrogenul. Terebentina se aprinde din cauză că în reacțiune se produce multă căldură. Cerneala de tipar nu se decolorează, de oarece cu prinde cărbune de fum, care nu se combină cu clorul,
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Observare. Experiențele cu clor se pot face foarte simplu în modul următor: 
In cilindre de sticlă, (ca în figurele 83, 84), se pune la fund puţină clorură 
de var sau puţin c/orat de potasiu. Se toarnă în fiecare cilindra acid clor- 

   
Fig. 84. Gazul de luminat arde cu Fig. 83. O lumânare 

fum în clor, aprinsă întrodusă în clor 
arde cu fum. 

hidric concentrat. Se desvoltă clor fără încălaire. E de ajuns să introducem 
corpii pomeniţi ca să se vadă fenomenele descrise. 

+ 

Intrebuinţarea. Clorul e întrebuințat ca decolorant și desinfectant 
sub formă de c/orură de var care desvoltă clor. 

Cloruri. Combinaţiunile clorului cu celelalte elemente se numesc 
cloruri, Clorurile metalelor sunt săruri: clorura de zinc, clorura 
de argint, clorura de mangan, clorura ae cupru, clorura de sodiu, 
etc. Clorurile cu metaloizi nu suntsăruri: fric/orura și pentaclorura 
de fosfor. 

Fluorul. 

Istoricul. Mosssan la izolat pentru întâia oară în mod complect în 1887. 

Starea naturală. Fluorul se găseşte în Aluorura de calciu 
— Plourina — încriolită, — Plmorură de aluminiu şi de sodiu—, 
în apatită, topaz, oase şi în smalțul dinţilor. 

Prepararea. Moissan a preparat fluorul, descompunând prin un 
curent electric acidul fluorhidric, făcut bun conducător, prin dizol- 
varea în el de florură de potasiu. 

Fluorul se desvoltă la electrodul pozifiv iar hidrogenul se des- 
voltă la electrodul negativ. 

Aparatul a fost făcut dintr'un tub de platin întors în formă de 
U, tîiş. 85, astupat cu dopuridecriolită prin care treceau electrozii 
de platin şi care se umpleă cu acid fluorhidric lichi 

El se află cufundat întrun vas de sticlă, fig. 86, plin cu un 
Dr. C. 1. Istrati și G, G. Longinescu, 6



82 

lichid, —c/orura de mefil—, foarte volatil, care îl răceă la — 500. 
Curentul electric eră produs de o pilă compusă din 30—30 elemente. 
In F' eșeâ fluorul ce puteă fi studiat, 

Proprietăţi Fluorul e un gaz verde-gălbui mai d&chis decât 
clorul cu miros pătrunzător 
foarte displăcut și cu densi- 
tatea 1,31. E] se combină de-a 
dreptuul c foarte mulţi corpi 
simpli cu multă energie des- 
voltând cantități mari de căl- 
dură. 

n. 

     , 

Fig. 85. Prepararea forului. Fig, S5. Aparatul lui Moissan, 

Descompune mulți corpi compuși. Cu /ridrogenul din apă formează 
acid Jiuorhidric și lasă oxigenul liber în stare de ozou, 

Nu se combină cu oxigenul. 
Fluorul lichid se obține din cel gazos prin răcirea cu aer 

lichid, EL e un lichid galben deschis care se mișcă ușor. Ferbe 
la —1870, 

Fiuorul solid. a fost obținut de Moissan și Dewar prin răcirea 
fluorului gazos cu /idrogen lichid. Aceşti învățați au arătat că 
flourul solid se combină cu hidrogenul lichid cu aprindere și 
explozie chiar și la —252t. E alb și se topeşte la —2339, 

Bromul 

Istoricul. A fost descoperit la 1826 de către chimistul francez Balara, 
analizând sărurile aflate în apele de cristalizare ale sărei de bucătărie, ce se 
scot din bălțile sărate din sudul Franţei. Se numește Brom din cauza mirosului 
său displăcut. 

Starea naturală. Se găsește ca bromură de sodiu, bromură de 
Polastu sau bromură de magneziu în unele ape minerale și în 
apele mărilor. Cantităţile cele mai mari de brom se scot din mi- 
nele de sare dela Sfassfuri, Germania şi din America de Word. 

Prepararea. La Sfassfurf, bromul se prepară din apele care
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cuprind bromură de magneziu şi în care se introduce un curent 
de clor. Se formează clorură de magneziu şi se desvoltă brom. 

Experienţă. Disolvăm într'o eprubetă puţină bromură de potasiu şi 
amestecăm soluţia cu apă de clor, Se formează clorura de potasiu şi brom 
care colorează soluţia în brun. Punem puţină sulfură de carbon și ames- 
tecăm. Bromul se disolvă în sulfura de carbon care cade la fund, 

Proprietăţi fiizce. Bromul e un corp lichid, de coloare roşie 
brună, cu miros neplăcut, înțepător şi înecăcios, cu gust acru și 
arzător. Vaporii irită și distrug căile respiratoare, iar în stare 
lichidă este arzător și foarte otrăvitor. Țrebue să ne ferim să veş- 
firăm vapori de brom. 

Are densitatea 3,18 și fierbe la 030, 
Bromul solid. se obţine prin răcirea bromului lichid la —249,5 ca foiţe cenușii 

care se topesc la—79%,3, 

Cloroformiui, eterul şi sulfura de carbon îl disolvă în mare 
cantitate, colorându-se în roşu. 

Proprietăţi chimice. Bromul are cam aceleași proprietăți chimice 
ca și clorul. El se combină direct, la temperatura ordinară, cu mulți 
metaloizi și metale. Energia de combinare a bromului e mai slabă 
decât a clorului. Astfel, cu hidrogenul nu se combină la tempera- 
tura ordinară ca clorul, ci numai la temperatura de 300%—400%. 

Intrebuinţarea. Bromul sub forma de bromură de sodiu sau 
bromură de potasiu se întrebuințează în mediciaă ca sedativ al sis- 
temului nervos, iar ca bromură de argint se întrebuințează în 
fotografie, | 

Iodul. 

Istoricul. iodul a fost găsit de Cour/ois la 1811 în cenușile plantelor marine 
rumite vareci, 

Starea naturală. Iodul se găsește sub formă de ioduri în apa 
de mare, în unele ape minerale, în minele de sare dela Sfass furt, 
în salpetrul de Chili şi în cenușa plantelor de mare. Sub formă de 
combinaţiuni organice, el se găsește în unii bureți, în ficatul peş- 
telui gadus morrhua, — din care se scoate untura de peşte — și 
în corpul animal, mai ales în ghinda tiroidă. 

Prepararea. Experien ţă. Disolvăm în o eprubetă puţină iodură de 
potasiu în apă și turnăm în această soluțiune diluată puţină apă de clor. So- 
luțiunea se colorează în brun din cauza iodului pus în libertate. Adăugăm 
vre-o 2 cm. c. de cloroform, astupăm eprubeta cu degetul şi scuturăm. După 
limpezire, cloroformul cade la fundul eprubetei, fiind mai greu decât apa şi 
se colorează în violet, de iodul pe care l-a disolvat. Adăogăm din ce în ce 
mai multă apă de clor și scuturăm. Cloroformul se decolorează, iodul trecând 
într'o combinațiune fără coloare,
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In această experiență clorul se combină cu potasiu, formând 
clorură de potasiu, iar iodul rămâne liber. 

Proprietăţi fizice. lodul e solid, cenușiu, negricios, cristalizat 
în foițe opace, lucioase ca oţelul. - 

Densitatea sa este 4,9. El se topeşte la 114, și ferbe la 18403. 

Experienţă, Amestecăm într'o eprubetă puţin iod cu alcool. Căpătăm 

o soluțiune brună —tinctura de iod—. Repeţim această experienţă cu cloro- 

form, benzen și sulfură de carbon. Căpătăm soluţiuni violefe. 

Proprietăţi chimice. Iodul se combină direct cu unii metaloizi 
şi cu numeroase metale. Energia sa de combinare e cu mult mai 
mică decât a fluorului, a clorului și a bromului, care-l scot cu 
ușurință din combinaţiunile sale. 

Experienţă, Iodul aibăstrește scrobeala (amidonul). Reacţiunea se face 

în modul următor: Fierbem puţină scrobeală cu apă până ce căpătăm o 

soluțiune; la nevoe filtrăm, Răcim soluțiunea. Punem într'o eprubetă puţină 

soluțiune de aceasta şi turnăm câtevă picături de fincfură de iod. Soluţiu- 

nea se albăstreşte. Incălzim. Coloarea dispare. Răcim eprubeta. Coloarea 
se iveşte din nou. 

Acest fenomen e caracteristic pentru iod, 

Intrebuinţarea. Sub formă de fincfură de sod şi de iodură de 
sodiu, de potasiu și de litiu, iodul e întrebuințat mult în medicină. 

Familia halogenilor. Flora, clorul, bromul, iodul formează 
o familie de corpi simpli care se aseamănă prin proprietăţile lor 
chimice. Această familie se numeşte a /a/ogenilor, din cauză că 
acești corpi formează cu metalele /uoruri, cloruri, bromuri şi 
i0duri, 'care sunt săruri. Numele /a/ogen înseamnă corp care 
produce sare. 

Acidul fluorhidric. 

Istoricul. Scheele la 1771 observă, că încălzind f/orura de calciu şi acidul 
sulfuric se desvoltă un gaz, care atacă sticla, Gay-Lussac şi Thenard la 1808 
întrebuinţând o retortă de plumb, reușiră să-l izoleze. 

Experienţă. Incălzim într'o eprubetă puţină fluorură de calciu pisată 

cu acid sulfuric. Se formează un corp gazos care iumegă în aer. Acesta 

e acidul fluorhidric. Ținând o vergea de sticlă udă cu apă, în acest fum, 

„sticla se face mafă, fiind roasă de acidul fluorhidric. Deasemenea și epru- 

beta rămâne roasă după ce o spălăm şi o uscăm. Această experienţă tre= 

bueşte fâcută cu băgare de seamă, ferindu-ne să respirâm gazul desvoltat 

care distruge ţesăturile. 

Reacţiunea e la fel cu aceea dintre clorura de sodiu și acidul 
sulfuric. Se formează su/fat de calciu şi acid fluorhidric. Putem scrie:
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Fluorură de calciu-Acid sulfuric—Acid fiuorhidric-+-Sulfat de calciu 
(calciu+-fluor) (sulf+ oxigen-t+hidre.) (hidrog.A fluor) (sulf oxig.<-caleiu). 

Proprietăţi Acidul fluorhidric e un corp gazos ușor solubil în 
apă. EI este cel mai coroziv dintre toți acizii cunoscuţi până acum; 
distruge țesutul organic. Toate metalele, afară de mercur, aur, argint 
și platin, îl descompun, formând //luoruri metalice și punând hi- 
drogenul în libertate. Plumbul e atacat cevă mai încet. 

Dintre metaloizi, numai ss/zcru/ amorf şi borul îl descompun. 

Din cauza acțiunii pe care oare acidul fluorhidric asupra silicaților, el 
atacă sticla (care e un silicat). S'a întrebuințat această proprietate pentru a 
se gravă în sticlă diferite figuri. Pentru scopul acesta sticla se acopere cu 
un strat dintr'un amestec făcut, topind 4 părți ceară şi o parte terebentină, 

  

Fig. 87. Gravarea pe sticlă cu acid fluorhidric. 

După uscare, se scrie sau se desemnează cu un vârf ascuţit pe aceste plăci 
şi se expun la acţiunea acidului fiuorhidric, care atacă sticia numai în părțile 
desvelite prin scriere. In urmă, sticla se sterge de ceară cu o flanelă înmu- 
iată în terebentină sau cloroform. Fig. 87 arată vasul de plumb în care s'a 
pus amestecul precum și sticla, pe care s'a gravat. 

Din analiza acidului fluorhidric s'a găsit proportia: 1 parte, 
în greutate hidrogen pentru 19 părti fluor. 

Acizii halogenilor. Acizii f/zorhidric, clorhidric, bromhidric şi 
iodhidric se numesc acizii halogemilor. Aceşti acizi au numai 
hidrogen combinat cu un halogen. fi mau oxigen, spre deosebire 
de cei mai mulți acizi, şi se numesc și /idracizi, 

IX. 

SULFUL (PUCIOASA). 

Istoricul. A fost cunoscut din timpii cei mai vechi, culegându-se cu 
ușurință dimprejurul vulcanilor. 

Starea naturală. Se găsește în mare cantitate în natură, atât 
cristalisat, cât şi amori; se găseşte cu deosebire în /falza, mai 
ales în Sicilia și insulele Mărei Mediterane, în regiunile vulca- 
nice, împrejurul so/fafarilor (vulcani vechi), şi în 'Pexas (America). 

In județul Prahova avem localităţi avute în sulf.
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Se mai găsește ca sulfuri şi ca sulfați. 
Prepararea. Sulful se extrage în următoarele moduri: 
1. La Pozzuoli, nisipurile vechiului crater, încărcate cu sulf (75-80'/0) 

sunt introduse în niște vase de pământ A, care sunt puse pe două 

       
      

  

     
A eul A 

    

    

Fig. SS. Extragerea sulfului nativ prin distilare la Pozzuoli. 

rânduri într'un cuptor. Fiecare din ele comunică cu câte un vas 
exterior B, în care se condensează sulful și din care curge în niște 
hârdae cu apă, fig. 88. 

2. Procedeul Calcheronilor. La Catana, Palermo, etc., din 
cauza lipsei de combustibil, se fac nişte arii circulare, puţin încli- 
nate, cu diametrul de 10-20”, înconjurate cu un zid înalt de 

1'/,—2" numite Ca/cheroni 
(A, fig. 89). In ele se aşează 
bucăţi de pământ amestecat 
cu sulf (dela 200—1.200» 
cubi), astfel încât să rămână 
nişte coşuri c. Totul se aco- 
peră cu pământ şi se pune 
foc sulfului. O parte din 
acesta arzând desvoltă de- 
stulă căldură pentru a topi 
pe celalt. 

Se extrage astfel 10—12%/, 
sulf din amestecul de sulf și 
pământ ce s'a introdus, 

Fig. 89. Calcheroni (secţiune verticală), 3. In Zexas, unde se gă- 

seşte la adâncimi mari, sulful 
se extrage cu vapori de apă supraîncălziţi. Pentru aceasta se in- 
troduc în pământ tuburi concentrice de fer, până la zăcământul de 
sulf. Vaporii de apă introduşi sub presiune printr'un tub, topesc 

  

  

  

sulful și îl ridică la suprafață prin celalt tub.
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Rafinarea sulfului. Sulful obţinut prin oricare din aceste pro- 
cedee conţine încă 2—3%, materii străine. Pentru a-l aveă curat, 

î distilăm. 
Acezstă operaţiune se face în aparatul, fig. 90. Sulful brut se 

topeşte în căldarea d, curge prin țeava F în cuptorul B, unde se 
evaporează și vaporii se condensează în camera G. 

Când pereţii camerei G 
nu se încălzesc peste 100”, 
ceeace se întâmplă dacă 
se distilă numai 300 kgr. 
în 24 ore, sulful se de- 
pune sub formă de cristale 
mici, numite „f/oarea de 
sulf sau de pucioasă“. 

Dacă distilăm în aceeași 
durată de timp 1.800 kgr,, 
temperatura pereților ca- 
merei se ridică peste 115, 
și sulful lichid se adună la 
partea de jos de unde 
curge în tiparurile M şi 
se obțin cilindri sau bas- 
toane de sulf. 

Proprietăţi fizice. Sul- 
ful'se prezintă în mai multe 
stări alotropice. 

Sulful octaedric, orto- Fig. 90. Rafinarea suliului. 

rombic, se găseşte în na- 
tură cristalizat în octaedri din sistemul prismei rombice drepte sau 
ortorombic, fig. 91. E galben, transparent, nu se alterează la aer la 
temperatura obișnuită, nare gust, nici miros. Aceste cristale se 

pot obţine disolvând sulful din 
comerț în sulfura de carbon, 
şi evaporând cu încetul această 
soluțiune (vezi pag. 16 și 17). 
Densitatea lui este 2,07. Se to- 
peşte la 114 şi fierbe la 440. 

Experienţă. Fierbem puţină 

apă întrun pahar şi punem în 

ea un cilindru de sulf cum se 

găsește în comerț. Se aude o 
Fig. 91. Sulf octaedric, pârâitură. Scos din apă se sfă- Fig. 92. Suli prismatic. 

  

  

   
râmă, lesne. 

Această experiență ne arată, că sulful e rău conducător de căl- 
dură. EI se încălzește numai în afară, se dilată în această parte și
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se desprinde de partea dinlăuntru. Se întâmplă aici ceeace se în- 
tâmplă cu un pahar de sticlă rece pe care Pam vârt în apă caldă. 

Experienţă. 1) Zdrobim un cilindru de sulf şi punem cu băgare de 
scamă bucățele mici întrun balonaş de sticlă, (Să nu se iea Jloare de pu- 
cioasă!). Incălzim cu băgare de seamă Până ce sulful începe a se topi 
(altfel plesneşte balonașul). Incâlzim "mai departe, mișcând mereu balo- 
naşul ca să se amestece bine sulful topit cu bucățelele netopite încă. 
După câtvă timp căpătăm un lichid galben ca mierea. Suntem pe la 1150, 

când se topește sulful, 
2) Scurgem fufin lichid de acesta în apă rece. Căpătâm sulf galben 

obicinuit, 
3) Incălzim mai departe, ținând balonaşul cu o cârpă sau cu un cleşte, 

Coloarea lichidului se întunecă din ce în ce, trecând în roșu şi pe urmă 
în negru, Deodată lichidul“se face atât de vâscos încât numai curge din 
balonaş, dacă îl întoarcem pe acesta cu gura în jos. Suntem pe la 200'—250», 

4) Continuăm cu încălzirea până ce lichidul începe iar să se miște 
când clătinăm balonul. Suntem pe la 330-—340 grade. 

5) Apucăm balonaşul cu o cârpă şi scurgem lichidul într'un lighean cu 
apă rece, descriind cercuri aşă ca lichidul să nu curgă în acelaş loc. Sul- 
fui din apă e galben, moale și elastic, întinzându-se ca guma. 

Sulful prismatic, clinorombic se obține așă cum am arătat la cristalizarea prin solidificare, pag. 17. ; 
Se topeşte la 120 și fierbe la 448%4. Se transformă cu timpul în 

sulf octaedric ; transformarea aceasta se face cu desvoltare de 
căldură. 

Sulful amorf insolubil se găseşte în sulful de comerț și în sul- ful moale. £/ nu se disolvă în nici un reactiv și încălzit fiind la 
8% se transformă în sulf prismatic. 

Sulful moale se obţine, turnând în apă sulful topit aproape de temperatura sa de fierbere (ca în experiența de mai sus). E moale, 
elastic și galben ca chihlibarul. 

Se întărește după câteva zile dela preparare. 
Proprietăţi chimice, Sulful se aprinde la 250” și arde cu o flacără albastră combinându-se cu oxigenul din aer și dând bioxid 

de sulf. Am văzut, că în oxigen combinarea e cu mult mai vie. 
Experienţe, 1 Topim într'o eprubetă puțin c/orat de potasiu. In lichi- 

dul format, aruncăm o bucăţică de Sulf (cât un bob de linte). Sulful se 
apride și arde cu o flacăre strălucitoare. 

2. Amestecăm cu o pană puţină floare de pucioasă, numai un vârf 
de briceag], cu tot atâta clorat de Potastu. Punem acest amestec într'o 
hârtie de ţigară și îl învălim bine. Punem hârtia cu amestec pe o piatră 
şi o izbim tare cu un ciocan. Se produce o explozie. Să nu se ia rea 

"amult dintr'o dată, căci atunci explozia poate fi periculoasă! 
3, Amestecăm floare de sulf cu acelaş volum de graf de inc. Punem 

amestecul pe o cărămidă şi îl atingem cu o lumânare aprinsă. Amestecul se
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aprinde și arde cu lumină multă şi un fum alb de su/fură de zinc ame- 
stecată cu oxid de zinc. 

4. Amestecul de fier și sulf ne-a servit la definiția unei combinaţiuni 
chimice. 

Intrebuințarea. Industria consumă pe fiecare an zeci de milioane 
de kilograme de sulf pentru facerea ierbei de puşcă, a chibriturilor, 
numeroaselor produse chimice, lucrarea cauciucului, pentru fixarea 
fierului în piatră, etc. 

In medicină se întrebuințează în contra paraziţilor, în viticultură 
în contra oidiumului viilor. 

Sulfuri. Combinaţiunile sulfului cu corpii simpli se numesc s4/- 
uri : sulfură de carbon, sulfură de fer, sulfură de zinc, sulfură 

de cupru, etc. 
Sulful este un corp cu mai multe stări alotropice. Am văzut, 

că sulful are când un fel de proprietăţi fizice, când alt fel de pro- 
prietăți fizice. Intr'o stare, sulful e so/ubi/ în sulfura de carbon, în 
altă stare, e znsolubi] în acest disolvant. In stare lichidă e sau gal- 
ben ca mierea. şi se mișcă ușor, sau Hegru brun și foarte vâscos. 
Cristalele de sulf sunt de două feluri, ortorombice și c/inorombice. 
Ni sar părea prin urmare, că aceste stări ale sulfului ar corespunde 
la mai mulţi corpi simpli. In realităte, sulful e tot unul şi acelaş 
corp simplu în toate aceste stări. Prin ardere în oxigen se obtine 
acelaş bioxid ae sulf, ori care ar fi varietatea care rrde. Prin 
combinarea cu fierul sau zincul se obtine aceiaşi sulfură de fier 
sau sulfură de zinc. 
5: Un fenomen la fel am văzut la oxigen și os0on. Am numit acest 
fenomen alotropie. - 

Su'ful este prin urmare un corp care are mai multe stări 
alotropice. In realitate se cunosc şi alte stări alotropice ale sulfului, 
atât cristalizate cât și amorfe. 

Familia oxigenului. Am văzut, că forul, clorul, bromul, 
iodul, formează împreună familia metaloizilor halogeni. 

Oxigenul, sulful şi alţi doi corpi pe care nu i-am învățat, se/e- 
niul şi felurul, formează împreună familia oxigenului. 

Sistemul ortorombic. 

Prisma rombică dreaptă. Această formă cristalină are două fe- 
luri de fețe. Două fețe sunt romburi; acestea se numesc bazele 
prismei. Celelalte patru fețe sunt niște dreptunghiuri; acestea se 
numesc fefe /atera/e. Muchiile sunt 12; ele sunt de 3 feluri, Ma- 
Chile bazice, 4 sus şi 4 jos, sunt toate egale atât în ce priveşte 
lungimea cât și în ce privește unghiul diedru la care corespund, 
Muchiile laterale sunt egale numai în ce priveşte lungimea lor; 
ele sunt de două feluri în ce priveşte unghiul diedru la care cores-
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pund. Două din ele, a c și bd, unesc unghiurile ascuţite ale bazelor 
rombice, şi alte două, / & și e /,, unesc unghiurile obtuse ale ba- 
zelor rombice. Unghiurile solide, în număr de 8, sunt iarăşi de | 
două felui. Patru din ele, a, d, c, d, corespund la unghiurile as- 
cuțite ale romburilor, iar celelalte patru, e, /, g, /, corespund la 
a e , unghiurile obtuse ale rom- 

PIE burilor. Axele de simetrie 
Sunt tre, perpendiculare 
între ele ca şi la cub. Aceste 
axe sunt neegale în lun- 
gime. Asa cea mai mare 
unește mijlocul bazelor. Axa 
cea mai mică unește mijlocul 
muchelor laterale obtuze și 
axa mijlocie uneşte mijlocul 
muchilor laterale ascuţite. 

Când punem această 
Fig. 93, Prisma ortorombică, prismă pe masă, ea stă drept; 

| de aci şi numele de prismă 
ortorombică, care înseamă prismă rombică dreaptă. Când ţinem 
prisma în mână, axa mare trebue să fie verticală, iar celelalte două 
orizontale ; dintre acestea cea mijlocie trebue să meargă dela dreapta 
la stânga observatorului (ca pe fig. 93) iar cea scurtă să fie îndreptată 
în spre acesta. Numai astfel ţinând-o, putem observă cel mai mare 
grad de simetrie (cum e în dreapta, e și în stânga, cum e sus și jos). 

Prisma ortorombică e forma primitivă a sistemului ortorombic. 
Forme derivate. Modificâd muchiile şi unghiurile prismei orto- 

rombice obținem mai multe forme derivate. 
I. Modificări făcute pe muchii. Fiindcă muchiile sunt de trei 

feluri, vom face modificări la fiecare fel de muchi. 
1. Modificări pe muchile bazice. Vom modi- 

fică, ca la cub, o muche bazică printr'o față şi 
vom repeți această modificare la toate muchiile bazice. 

Piramida sau octaedrul cu baza rombică. 
Această formă are 8 fețe ca și octaedrul dela cub. 
Feţele sunt triunghiuri zsosce/e. Muchiile, tot 12 
ca la octaedru, sunt de două feluri, 4 bazice, mai 
scurte, şi 8 cu/minaute, mai lungi, Unghiurile so- 
ide, 6 de toate, sunt de două feluri: 4 laterale și 
2 culminante. Axele sunt aceleași ca la forma pri- 
mitivă. Ele unesc unghiurile solide opuse. Și această 

    
  

  

» » . y A As a A Fig. 94. Octaedrul formă trebueşte să fie ținută astfel în mână în cât ortorombic sau pira- 
axele să ocupe poziţiile arătate la forma primitivă.  mida ortorombică . 

Octaedrul cu baza rombică se mai numește fi- 
ramida ortorombică şi fiindcă are feţele lui așezate pe fețele 
prismei din care a luat naștere, se mai numește profopiramida sau 
Piramida de întăiul fel.
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2. Modificări făcute pe muchiile latera'e. Am spus, că aceste 
muchii sunt de două feluri, două ascuțite și două obtuze. Vom 
aveă prin urmare două feluri de forme derivate, 

a) Modificări făcute pe muchiile laterale ascutite. Modificând 
muchiile ac și bd prin câte o fată, egal înclinată pe feţele muchii, 
căpătăm două fețe B. P 1 N. Aceste feţe poartă nu- 
mele de pinacoid, şi fiindcă merg paralel cu dia- a 
gonala cea scurtă a rombului se numeşte brauchi- 
Pinacoid. 

Modificând aceleași muchii a c şi 5 d prin câte! 
două fete ca la cubul piramidat, căpătăm + feţe! 
derivate. Acestea formează împreună o altă prismă. ; : 

d) Modificări pe muchiile laterale obtuze, f : nl p 
E și e, sunt la fel cu cele de mai sus. Când mo-:: 
dificarea se face printr'o singură față, rezultă un " 
macropinacoid M. PI N, fiindcă feţele acestuia 
merg paralel cu diagonala cea lungă a rombului. poi ae liicare 
Când modificarea se face prin două feţe rezultă BPIN 
tot o prismă. 

IL. Modificări făcute pe unghiuri. Fiindcă și unghiurile prismei 
ortorombice sunt de două feluri, vom aveă tot două cazuri de studiat. 

1. Modifitări făcute pe unghiurile ascutite a, bd, c, d. 
a) Dacă modificarea se face printr'o singură față, atunci rezultă 

două fețe sus și două jos. Prelungind aceste feţe până la între- 
tăerea lor, iea naştere o pereche de fețe care are înfățișarea unui 
acoperiș de case. Aceste fețe se numesc din această cauză dorm. 

Fiindcă ele merg paralel cu diagonala cea scurtă a rombului se 
numesc brachidom. | 

b) Dacă modificarea se face prin două feţe, atuncea rezultă 4 
fețe sus și 4 fețe jos. Prelungind aceste fețe până la întretăerea 
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Fig. 96. Modificare Fig. 97. Prismă Fig. 98. Prismă Fig. 99, Formă 
pentru macropinacoid cu cu macrodom compusă dintr'un 

MPIN. brachidom dom. dom, macropinacoid M și. 
brachipimacoid B. 

lor, ia naștere o formă cu 8 feţe. Această formă e totun ocfaedru 
ortorombic sau o piramidă ortorombică. Această piramidă e în- 
versă cu prisma primitivă; ea are axa orizontală mare în loc de cea 
mică şi vice versa față cu prisma.
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2. Modificări făcute pe unghiurile obtuze e, J, g, h. Aceste 
modificări sunt la fel cu cele precedente. | 

4) Dacă modificarea se face printr'o singură față rezultă un dom. 
Fiindcă fețele acestuia merg paralel cu diagonala cea lungă se nu- 
meşte macrodom. 

b) Dacă modificarea se face prin câte două fețe rezultă o piramidă. 
Formele compuse din acest sistem cuprind fețe dela - diferite 

forme simple. Așă sunt formele din fig. 97—98 care cuprind feţe 
de prisme și fețe de brachidom sau macrodom. Tot aşă cristalul 
de sulf octaedric din fig. 91 are feţe dela două feluri de octaedri, 
unul mai ascuțit şi altul mai obtuz, 

De asemenea, un macropinacoid M şi un brachipinacoid B ne 
dă o formă compusă cu înfățișare de prismă cu baza de drept- 
unghiu fş. 99 această formă nu e simplă cum sar păreă, La 
drept vorbind și prisma e o formă compusă, căci bazele nu sunt 
la fel cu fețele laterale. 

Cristale în formă de ace și cristale în formă de foi. De multe 
ori, cristalele cresc în direcția unei axe și se subțiază în celelalte 
direcţii. In acest caz iau înfățișarea unor ace. Așă, sulful cristalizat 
prin topire aveă înfățișarea de ace. Alte ori cristalele se lăţesc și 
au înfățișarea de foi. Așă suht cristalele de sulf obținute prin eva- 
porarea unei soluțiuni de sulfură de carbon. Această abatere dela 
forma regulată se întâlneşte des în natură. 

Corp dimorf. Corp volimorf. Am văzut, că sulful cristalizează 
și în sistemul orforombic, descris mai sus, și în sistemul c//norom- 
bic, pe care îl vom descrie mai târziu. Zicem, că su/ful e un corp 
dimorf, fenomenul se numeşte dimorfism. Când un corp cristali- 
zează în mai mult de două sisteme, se numește folimor/, iar fe- 
nomenul se numește fo/smorfism. 

Hidrogenul sulfurat 

Istoricul. A fost descoperit în 1773, de Rowelle, care la numit aer 
Puturos. 

Starea naturală. Se găsește în gazele eșite din vulcani, în unele 
ape minerale (s4/furoase), între productele de putrezire ale ma- 
teriilor vegetale și animale (precum în ouăle stricate, cimitire, bălți 
și latrine). 

Prepararea. Experienţă. Punem într'o eprubetă o bucăţică de sulfură 
de fer. Turnăm puţin acid clorhidric, Se produce un corp gazos care mi- 
roase a ouă stricate. 

Corpul care miroase e /idrogenul sulfurat. EL ia naștere din 
combinarea /idrogenului din acidul clorhidric cu sulful din sul- 
fura de fer. Putem scrie:
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Acid clorhidric--Sulfură de fer==Hidrogen sulfurat-+-Clorară feroasă 
(clor-Fhidrog.) (sul/ fer) (hidrog.—+sulf) (fer-+-clor) 

In laborator, se prepară hidrogenul sulfurat tot din sulfura de 
fer şi acid clorhidric. Ne slujim în acest caz de aparatul Kipp. 
Sulfura de fer o punem unde am pus zincul, când am preparat 
hidrogenul, iar acidul îl turnăm prin pâlnia aparatului tig. 26. 

Proprietăţi fizice. Experiența făcută în eprubetă ne arată, că 
hidrogenul sulfurat e un gaz fără coloare şi cu miros de ouă stricate. 

Experienţă. Umplem o sticlă de vre-o 200 gr. cu apă și introducem în 
ea printr'o țeavă de sticlă hidrogen sulfurat din aparat. Hidrogenul sul- 
turat se disolvă în apă. Păstrăm soluţiunea în sticla plină până în gură 
bine astupată. 

Un volum de apă disolvă la 0 un volum de patru ori maimare 
de hidrogen sulfurat. Această soluțiune se numeşte afă de hidro- 
gen sulfurat şi e întrebuințată în anahize. 

Hidrogenul sulfurat este cevă mai greu decât aerul (D=1,178). 
El se culege prin înlocuirea aerului în vase uscate, ţinute cu gura 
în sus, cum Sa arătat la acidul clorhidric. 

Hidrogenul sulfurat lichid e mai uşor de cât apa (D=0,9), fără coloare 
fierbe la — 610, 8 şi îngheaţă la — 850. 

Proprietăţi chimice. Trebue să ne ferim în experienţele care 
urmează să se răspândească în camera în care lucrăm hidrogen 
sulfurat. 

Experienţă. Lăsăm să iasă hidrogen sulfurat printro țeavă subțiată, 
ca la armonica chimică, figura 34. Apropiem o hârtie albastră de turnesol 
udă. Hârtia se înroșeşte, Aprindem gazul. care ese; el arde cu o flacără 
albăstrue. Apropiem această flacără de suprafața apei dintr'un cristalizor. 
Se precipită sulf. Putem scrie câteva litere cu această flacără pe supra- 
faţa apei. | 

Hidrogenul sulfurat e un acid slab. £/ arde înaer, hidrogenul 
din el dând apă iar sulful dând bioxid de sulf. 

Experienţă. Umplem un cilindru uscat cu hidrogen sulfurat prin înlo- 
cuirea aerului. Apropiem o lumânare de gura cilindrului. Se produce o 
flacără şi un fum galben care acopere cilindrul pe dinlăuntru. 

În această experiență arde numai hidrogenul din hidrogenul sul- 
furat ; sulful din el, neavând oxigen destul, nu poate arde și se a- 
şează pe pereţii cilindrului. Tot așă se precipită sulful și când scriem 
pe apă cu flacăra de hidrogen sulfurat. 

Experienţă. Punem într'o eprubetă o soluțiune de s4/fa de cupru, în 
alta o soluţiune de su/faf de cadmiu, în alta o soluţiune de ssJfaz de 
inc în care mai adăogăm o solufiune de amoniac, în alta o soluţiune de 
clorură de stibiu. Turnăm în fiecare eprubetă apă de hidrogen sulfurat..
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Se formează un precipitat negru în eprubeta întâia, galben în a doua, a/b în a treia şi fortocaliu în a patra. 

Hidrogenul sulfurat formează sulfură de CUBru, neagră, cu so/ufiuni de săruri de cupru, Sulfură de cadiniu, Şalbenă, cu solufiuni de săruri de cadmiu, sulfură de zinc, albă, cu so- /ufiuni de săruri de zinc amestecate cu, amoniac, Sulfură de stibiu, Bortocalie, cu solufiuni de săruri de sâibiu, şi multe alte sulfuri CH Solufiuni de săruri de multe alte metale, Din cauza aceasta, hidrogenul sulfurat e foarte întrebuințat în laborator, în analiza ca- litativă și cantitativă. 

Experienţă. Umplem un cilindru uscat cu hidrogen sulfurat. Turnăm în cilindru câteva picături de apă de clor. Astupăm cilindrul cu un geam şi scuturăm. Mirosul hidrogenului sulfurat dispare. 

Hidrogenul sulfurat e descompus de clor; se formează acid clor- hidric și sulf. Pe acest fenomen se sprijină întrebuinţarea c/orurei de var, care dezvoltă clor, în contra hidrogenului sulfurat Și mi- rosului lui din latrine. 
In cazuri de otrăvire cu hidrogen sulfurat, se dă de băut apă de clor slabă. 
Apa de hidrogen sulfurat care a stat mai multă vreme în aer se face lăptoasă. Oxigenul din aer oxidează hidrogenul sulfurat transformându-l în apă și sulf. Acest fenomen se întâmplă în na- tură cu apele sulfuroase care se fac lăptoase prin precipitarea sul- fului din ele. 
Uneori hidrogenul sulfurat din aceste ape e oxidat și mai mult până ce se formează acid sulfuric. Dumas a observat, că din cauza aceasta rufele întrebuințate în băile sulfuroase se rup repede fiind arse de acidul sulfuric format în ele. 
Apele minerale care cuprind hidrogen sulfurat se întrebuințează contra boalelor de pele, etc. 
Hidrogenul sulfurat este o otravă puternică; 1/250 din aerul respirat omoară un cal, 1/800 un câine, 1/1500 o pasăre. Experienţa se poate face cu un șoarece pus întrun borcan cu hidrogen sul- furat. Otrăvirea se explică prin acţiunea hidrogenului sulfurat asupra sângelui care se face verde-negru imediat. Experienţa se face pu- nând sânge în apă şi introducând în el hidrogen sulfurat. Din analiza hidrogenului sulfurat s'a găsit, că el cuprinde în greutate pentru o parte hidrogen” 16 părți de su/f. 

Bioxidul de sulf sau anhidrida sulfuroasă. 

Istoricul. Acest Compus sa cunoscut odată cu sulful, Principalele sale proprietăţi au fost studiate de Stahl ; compoziția sa a fost determinată de . Lavoisier. 
.
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Starea naturală. Se găseşte în emanaţiunile vulcanilor activi 
și în solfatari. - 

Prepararea, Experienţă. Aprindem puţin sulf pe o cărămidă. Se pro- 
duce un corp gazos care are un miros înţepător. Acesta e dioxidul de Sulf. 

Sulful se combină în această ardere cu oxigenul din aer și se 
transformă în bioxid de sulf. Această metodă de a produce bioxid 
de sulf e întrebuințată numai în fabricele care produc acid sulfuric, 
și în care se arde sulf în cuptoare anumite. 

Prin încălzirea piritei, — sulfura de fer naturală —, în aer se ob- 
ține de asemenea bioxid de sulf în fabrici. 

Experienţă. Incălzim într'o eprubetă puțin acid sulfuric concentrat cu 
ceva răzătură de cupru sau foi de cupru. Se desvoltă acelaș gaz cu miros 
înțepător. Acesta e bioxidul de sulf. 

In această experiență bioxidul de sulf a luat naștere din acidul 
sulfuric care a pierdut hidrogenul și e parte din oxigenul său, 
Reacţiunea exactă o vom vedeă mai târziu. 

Proprietăţi fizice. Bioxidul de sulf este un gaz fără coloare 
cu miros înecăcios și de 2 ori și ceva mai greu decât aerul (D=—2,234). 

Bioxidul de sulf lichid se fabrică în mare prin îndesare în 
cilindri de oțel în care se vinde. E un lichid fără coloare, aproape 

  

Fig. 100. Prepararea şi lichefacereu bioxidului de sulf, 

odată și jumătate mai greu decât apa (D==1,49). EI ferbe la—80 și 
se solidifică la —79%. Prin evaporare repede, produce o scădere 
de temperatură îndestulătoare ca să îngheţe. mercurul. 

Experienţe. 1. In laborator se prepară bioxid de sulf lichid în aparatul 
din figura 100. In balonul! B se încălzește foi sau răzătură de cupru cu acid
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sulfuric concentrat. Incălzirea se face cu multă băgare de seamă, începând 
cu o flacără mică de tot. E vorba să nu se spargă balonul prin încălzire 
repede şi să nu curgă din el acidul sulfuric concentrat care e foarte pe- 
riculos. Bioxidul de sulf format, se curăţă şi se usucă în sticlele spălă- 
toare s, s' umplute cu acid sulfuric concentrat şi se licheface în tubul 
special 7 răcit cu un amestec de patru linguri zăpadă şi o lingură sare. 
Robinetele a, 5, c, trebue să rămâie deschise, Curentul de gaz trebue să 
fie destul de repede. Aceasta se cunoaşte după beșicuţele din vasele 
spălătoare. Un termometru pus în amestecul răcitor, trebue să arate o 
temperatură de —10* sau —12%, Gazul care nu se licheface e dus prin 
tubul de cauciuc t sub o vatră care trage bine. După vre-o jumătate de 
ceas, stingem lampa, închidem robinetele a, b, c, desfacem tubul T de 
aparat și îl scoatem din amestecul răcitor. Dacă am lucrat bine, găsim în 
el un lichid limpede și care se mişcă ușor. 

2. Deschidem robinetul £ şi facem să intre puțin Biozid de sulf lichid 
în umflătura d, c. Inchidem din nou robinetul c. Punem într'un pahar pu- 
țină apă rece, cufundăm capătul & în apă şi deschidem robinetul &. Bioxi- 
dul de sulf lichid se evaporă repede şi apa din pahar se preface în zăpadă, 

3. Legăm capătul d printr'un tub de cauciuc, cu tubul t, dela solubilitatea 
acidului clorhidric, figura 76. Deschidem robinetele &, şi c, și "umplem ci- 
lindrul uscat C așezat cu gura în sus, cu bioxid de sulf gazos, produs 
prin evaporarea celui lichid. Astupăm repede cilindrul C cu dopul, cu tu- 
bul t și îl punem îndată în cilindrul C' umplut de mai înainte pe trei 

sferturi cu apă colorată cu turnesol al- 
Pesid dosulP bastru. Apa se ridică în tubul t şi țâș- 
Si neşte în cilindrul C colorându-se în 

roşu. Explicarea e aceiași ca la acidul 
clorhidric. 

  

— 

Bioxidul de sulf dizolvându-se în 
apă, formează acid sulfuros, care în- 
roşește turnesolul albastru. 

Proprietăţi chimice. Bioxidul de 
sulf gazos nu arde şi nu întreţine 
arderea. 

Exverienţă. Introducem bioxid de 

sulf într'un pahar în care se află aci 

azotic concentrat, fig. 101. Se produce 

un fum roşu brun, care se împrăștie 

în aer. In pahar se formează acid sul- 

furic. Amestecăm lichidul din pahar 

cu apă multă și adăogăm câtevă pică- 
Fig. 101, Acţiunea bioxidului de sult asupra turi dintr'o soluțiune de clorură de 

acidului azotic, bariu. Se formează un precipitat alb 
de sulfat de bariu. 

Bioxidul de sulf se combină cu hidrogenul şi cu o parte din 
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oxigenul acidului azotic și dă acid sulfuric. Din acidul azotic se formează hipoazotida care e fumul ce se desvoltă. 
Experienţă. Introducem întrun balon hidrogen sulfurat, printr'o ţeavă, şi bioxid de sulf, prin altă țeavă. Balonnl se acoperă cu floare de pucioasă. 

Flidrogenul, din hidrogenul sulfurat, se combină cu oxigenul din bioxidul de sulf, formând apa. Su/ful din amândoi corpii se Brecigită. Putem zice, că bioxidul de sulf este redus de hidroge- nul sulfurat. Această reacțiune explică formarea sulfului pe coastele vulcanilor din care ese hidrogen sulfurat și bioxid de sulf. 
Experienţă. Se apropie de tubul prin care ese bioxidul de sulf o hârtie albastră de turnesol muiată în apă. Hârtia se înroşeşte la început și pe urmă. se decolorează. 

Din apă şi bioxid de sulf se formează acid sulfuros, care înro- șește, ca orice acid, hârtia albastră. Decolorarea dovedeşte o acțiune mai înaintată a bioxidului de 
sulf asupra coloarei. Această 
experiență șe poate repeți și cu 
flori colorate. 

Intrebuinţarea. Bioxidul de 
sulf se întrebuințează ca de- 
colorant pentru pene, lână, mă- 
tase, bureți, etc., pe care le 
atacă mult mai puţin decât , 
clorul. Celuloza întrebuințată la AX 
fabricarea hârtiei albe e înălbită 
cu bioxid de sulf. Se mai în- 
trebuințează la conservarea ha- 

  

N d. | Fig. 102. Decolorarea unei flori prin bioxid de sulf meiului și la desinfectare, îm- produs prin arderea sulfului, piedecând stricarea și putrezirea. | Fabricarea acidului sulfuric întrebuinţează foarte mult bioxid 'de sulf. Analizându-se bioxidul de Sulf, Sa găsit pentru 16 fărti în greulate sulf 16 părti oxigen. 

Trioxidul de suli sau anhidrida sulfurică. 

Trixidul de sulf este un oxid care cuprinde și mai mult oxigen 
decât bioxidul de sulf. 

Când arde sulful în aer sau Oxigen, se formează bioxid de sulf şi foarte putin trioxid de sulf. Or cât de mare ar fi canti- tatea de oxigen, față cu sulful, nu se formează cum ne-am aștepta, numai frioxid de sulf. Dacă trecem însă un amestec de bioxid de sulf și oxigen sau aer peste asbest Platina, încălzit pe la 400” se formează mult frioxid de sulf. Combinarea are loc numai prin contactul cu platinul. Aceiași cantitate de platin înlesneşte multă 
Dr. C. I. Istrati şi G. G, Longinescu 

? 

.
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vreme combinarea de cantități indefinite de bioxid de sulf și oxi- 
gen. Asbestul platinat cuprinde Burefe de platin cu o suprafață 
foarte mare față cu cantitatea de platin. Platinul lucrează în această 
reacțiune ca un cafa'izator. Vom stărui mai mult, întrun capitol 
special, asupra cafa/izatorilor şi catalizei. 

Trioxidul de sulf se fabrică azi în cantităţi foarte mari prin 
acest procedeu de contaci şi servește la fabricarea acidului sulfuric 
de contact. | 

Prin anahză s'a găsit pentru 16 părti în greutate sulf, 24 
fărti oxigen. - - - 

Anhidride acide. Uz” oxid de-metaloid, care poate formă cu 
apa un acid, se numeşte anhidridă. Bioxidul de sulf este anhi- 
dridă: fiindcă poate formă cu apa acidul su'furos; el se numește 
anhidridă sulfuroasă din această cauză. Trioxidul de sulf este 
anhidridă, fiindcă formează cu apa acidul sulfuric; din această cauză 
se numeşte a2n/idridă sulfurică. 

Acidul sulfuric (Vitriol). 

Istoricul. A fost arătat de chimistul persan 4/-Rhazes, mort la anul 
900, şi pare a fi fost bine cunoscut în secolul al XIII. 4/ber/ cel mare (născut 
la 1205), fost episcop la Colonia, îl descrie sub numele de «spirț de vifriol 
roman». În secolul al XV, Basile Valentin descrie prepararea lui, numindu-l 
oleu de vitriol. Lavoisier făcă cunoscută compoziția lui, numindu-l acid 
vitriolic. 

Starea naturală. Acidul sulfuric se găsește în natură în stare 
liberă în râul Vinagre, care se coboară din Anzii Americei 
Meridionale, şi în râul Ruiz (în Grenada Nouă) în care e pro- 
dus prin oxidarea bioxidului de sulf dezvoltat de vulcani. 

Acelaș fapt se petrece și în orașele mari industriale, în care se 
ard mulți cărbuni de pământ, și mai ales lignit, care conţin sulf; 
apa de ploaie din aceste orașe conține acid sulfuric în cantități mici. 

Acidul sulfuric e foarte răspândit în natură sub formă de su/fafi. 
Prepararea. Acidul sulfuric se fabrică în cantități mari în indus- 

trie; el nu se prepară în laborator. 
In industrie se prepară după două metode, una nouă și alta veche. 
Metoda nouă prin contact, e menită să înlocuiască în totul 

metoda veche. In această metodă, se prepară mai întâiu trioxid de 
sulf, din bioxid de sulf și oxigen din aer, cu ajutorul buretelui de 
platin. Pentru a aveă acid sulfuric e de ajuns să se amestece trioxi- 
dul de sulf cu apă. Dacă amestecul se face în proporţiile cuvenite 
se formează acid sulfuric curat. Dacă se pune mai multă apă se 
formează soluțiuni de acid sulfuric. Aceste soluțiuni se pot face cu 
mai multă apă—acid sulfuric apos sau diluat, sau cu mai mult 
acid, acid sulfuric concentrat. 

Metoda veche se bazează pe reacțiune între bioxidul de sulf și 
acidul azotic. Am văzut (pag. 96), că introducând bioxid de sulf
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în acid azolic, se formează acid sulfuric și vapori de hspoazotidă. Acești vapori de /ifoazotidă sunt transformați, cu aer și apă, din nou în acid azotic. Acesta lucrează din nou asupra bioxidului de sulf, transformându-l în acid sulfuric, el reducându-se iarăși în /r- Poazotidă. In modul 
acesta - o cantitate 
anumită de acid azo- 
tic poate transformă E 
cantități mari de 
bioxid de sulf în acid 
sulfuric. Acidul a- 
zolic e în acest caz 
un catalizator. In 
realitate și ox7genu/ 
şi hidrogenul tre- 
buincioase se iau din 
aer și din apă. 

Punerea în prac- 
tică a acestui prin- 
cipiu se face în in- 
stalațiuni numite ca: 
mere de plumb, fig. 
103. 

Reacţiunile care 
au loc în realitate 
în camerile de plumb 
sunt cu mult mai 
complicate decât 
cele arătate mai sus, 

Proprietăţile fi- 
zice. Acidul sulfuric 
e un lichid uleios, 
fără coloare şi fără 
miros, cu densitatea 
1,837 la 15, EI 
fierbe la 338), 

Acidul concentrat din “o 
comerț conţine 95— 
96 acid sulfuric; den- 
sitatea acestuia este 1,84 
la 12% El se solidifică 
la —34 și începe să 
fiarbă la 325, 
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  Proprietăţi chi- 
mice. 1. Acidul sulfuric se combină cu mare energie cu apa, des- voltând căldură.
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Experienţă. Punem într'o eprubetă puțină apă și turnăm în aceasta acid 

sulfuric, puţin câte puţin. Eprubeta se încălzeşte. 

Temperatura se ridică la 100 când amestecăm 4 kg. acid sul- 
furic cu L kg, ghiaţă. 

Temperatura se coboară la —31 când amestecăm 1 kg. acid 
sulfuric cu 1 kg. ghiață. 

Din cauza energiei cu care acidul sulfuric se combină cu apa, 
Zrebue să se toarne totdeauna acid sulfuric, puțin câte putin, în 
apă, și nici de cum afă în acid sulfuric concentrat; în acest din 
urmă caz se pot întâmplă explozii, dacă acidul e prea concentrat. 

2. Acidul sulfuric poate lua apa dela corpii cu cpă. 

Experienţă. Punem într'o eprubetă acid sulfuric concentrat şi în acest 

acid un cristal de s+/far decupru albastru. Sulfatul de cupru se face alb. 

Sulfatul de cupru cristalizat are apă; acidul sulfuric ia această 
1 ȘT II > - > x : apă; sulfatul de cupru fără apă e alb. Din această cauză acidul sul- 

luric se întrebuinţează la uscarea gazelor. 
3. Acidul sulfuric distruge corpii organici, Inându-le hidro- 

Qenul şi oxigenul. 

Experienţă. Punem un băț de lemn în acid sulfuric. Lemnul se înegreşte. 

Scrim pe o scândură albă cu o vergea de sticlă muiată în acid sulfuric, 
Scândura se înegreşte, Picăm câtevă picături de 

acid sulfuric pe o cârpă care nu ne trebuc, 

Cârpa se arde şi se rupe în locul atins. 

Acidul sulfuric ia oxigenul și hidrogenul 
care se află în substanța lemnului combinate 
cu carbonul. Rămâne în locul atins carbon 
și din această cauză lemnul se înegrește, se 
carbonizează. n acelaş mod se explică arderea 
pânzetor pe care cade acid sulfuric. 

Experienţă. Punem într'un pahar acid sulfuric 

concentrat și o bucăţică de zahăr. După câta 

timp zahărul se înegreşte. 

Experienţă. Punem într'o eprubetă vre-odouă 

linguriţe zahăr pisat şi îl disolvăm în câ/ mai 

Putină apă caldă. Așezăm eprubeta în nisipul 

rahat iuricarbomizarea „o pus dinnainte în fundul unui pahar. Turnăm în 
concentrat. eprubetă acid sulfuric concentrat. După câtva 

timp siropul se carbonizează și eprubeta se umple 

cu o spumă neagră, care uneori ese din eprubetă, Dacă mirosim eprubeta, 

simțim miros de bioxid de sulf. 

  

Explicarea carbonizării e aceiaș ca în cazurile de mai sus. Za- 
hărul e compus din hidrogen și oxigen, care sunt luate de acidul
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sulfuric, și din carbon care rămâne în zahărul carbonizat. Mirosul 
de bioxid de sulf se datorește descompunerii acidului sulfuric de 
către carbon. Se întâmplă o reacțiune la fel cu aceia dela prepa- 
rarea bioxidului de sulf, dintre acidul sulfuric și cupru. Cărbunele 
descompune acidul sulfuric ca şi cuprul. 

Intrebuinţarea. Industria întrebuințează acidul sulfuric în atâtea 
lucrări, în cât s'a zis că civilizația unei țări stă în raport direct cu 
cantitatea de acid sulfuric, pe care o consumă. 

Sulfaţi. Acidul sulfuric se combină cu bazele, ca și acidul clor- 
hidric, pentru a formă săruri. Sărurile acidului sulfuric se nu- 
mesc Sulfaţi. Ele mai pot luă naștere și prin acțiunea metalelor 
asupra acidului sulfuric. În acest caz metalul înlocuește hidrogenul. 
Astfel, la prepararea hidrogenului se formează s4/faț de zinc, dacă 
întrebuințăm acid sulfuric. La prepararea bioxidului de sulf s'a for- 
mat și su/faf de cupru. 

Sulfaţi neutri. Suifaţi acizi. Când metalul înlocuește tot hidro- 
genul din acidul sulfuric, sulfatul se numeşte zeufru. Când meta- 
lul înlocueşte numai o parte din hidrogen, sulfatul este acid. Astfel, 
avem sulfat neutru de sodiu, care nu mai cuprinde de loc hidrogen, 
şi sfat acid de sodiu, care mai are hidrogen. 

Săruri neutre. Săruri acide. In mod general, osâre este neutră 
când numai rămâne, în sare, hidrogen dela acidul din care a luat 
naştere, şi este acidă, când mai rămâne, în sare, hidrogen dela . 
acidul din care a luat naștere această sare. Astfel, avem su/fat 
neutru de sodiu, — care nu mai are hidrogen — și su/faț acid de 
sodiu, — care mai are hidrogen —, carbonat neutru de sodiu, — 
care nu mai are hidrogen —, carbonat acid de sodiu —, care mai 
are hidrogen —, etc, 

LEGEA PROPORTIILOR MULTIPLE. 

Am văzut, că Hidrogenul şi oxigenul formează și afă, și apă 
oxigenată. Am văzut, că sulful şi oxigenul formează și bioxid de 
sulf şi trioxid de sulf. Urmează de aci, că doi corpi simpli pot 
da naștere la mai mulţi corpi compuși. 

In afă, am avut proporţia 1:8, iar în apa oxigenată 1:16 (2X8). 
Pentru aceiaşi cantitate de hidrogen, cantitatea de oxigen din 
apa oxigenată e de două ori mai mare decât aceia din apă. 

In bioxidul de sulf am avut proporția 16 sulf:16 (16=2X8) 
oxigen şi în trioxidul de sulf 16 sulf : 24 (3X8) oxigen. Pentru 
aceiaşi cantitate de sulf, cantitatea de oxigen e în cazul întâiu 
2X5, în cazul al doilea 3X8. | 

In multe alte cazuri se întâmplă acelaș lucru. Greutatea care 
se schimbă nu se schimbă la întâmplare, ea se face în totdeauna
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de 2, de 3, de q ori mai mare. efc., decât cea mat mică. Aceasta 
e legea proportiilor multiple. 

Când doi corpi simpli formează mai multi corpi compuşi, a- 
Zunci aceiaşi greutate a unui corp simplu se combină cu greu 
Zăți variabile di celalt corp simplu. Greutatea care se schimbă se 
face de 2, de 3, efc., ori mai mare de cât greutatea cea mai mică 
a acestui corp. O cantitate, A dintr'un corp simplu se combină 
cu cantităţile 5, 28,38, 4B, etc., din celalt corp simplu. 

Observarea. Să nu se creadă greşit, că /agea proporiiilor multiple e cumva 
vre-o excepţie la /egea proporțiilor definite. Această din urmă lege spune, 
că doi corpi se combină în proporții anumite numai când formează unul și 
acelaș corp compus. Legea proporţiilor multiple arată cum se schimbă greu- 
tăţile în cazul când cei doi corpi simpli formează mai mulți corpi compuşi. 

Numere proporționale. (1). 

Am văzut, că între greutăţile corpilor simpli care alcătuesc un 
corp compus se află un raport sau o proporție anumită. Să com- 
parăm aceste proporții pentru un număr oarecare de corpi compuși. 

Apa ....,.. l p. hidrogen : 8 p. oxigen 
Apa oxigenată . . l p. » ; 16=—2X8 p. oxigen 
Hidrogen sulfurat. Lp. » : 16 p. sulf, 
Acid fluorhidric 1 p. > : 19 p. fluor 
Acid clorhidric. . lp. o» . :35,5 clor 
Acid bromhidric . lp. >» : 80 p. brom 
Acid iodhidric . Lp. » :127 p. iod 
Bioxid de sulf . 16 p. sulf 16=—2X8 p. oxigen 
Trioxidde sulf. . 16 p. » i 24=—3X8 p. » 
Clorura de sodiu. 35,5 p. clor : 23 p. sodiu 
Bromura de sodiu 80 p. brom : 23 p. o» 
lodura de sodiu. 127 p. iod : 23 p. » 
Clorura de argint 35,5 p. clor :108 p. argint 

Acest tablou ne arată o lege. O parte de hidrogen se combină 
cu 8 p. oxigen, 19 p. fluor, 35,5 p. clor, 80 p. brom, 127 p. iod, 
16 p. su/f. De asemenea, 19 p. fuor, 35,5 p. clor, 80 p. brom 
și 127 p. od, care se combină cu 1 parte hidrogen, se combină, 
la rândul lor, cu, 23 părți sodiu, sau 108 p. argint. Fiecare corp 
simplu are în acest tablou un .număr. Aceste numere se numesc 
numere proporționale sau echivalenți. 

Doi corpi simpli se combină între ei în proporţia arătată de 
numerile lor proporţionale. Această lege a numerilor proporțio= 
nale e cea mai generală lege în chimie, după aceia a lui Lavoisier 
sau principiul conservărei materiei. Numerile proporționale sunt 
numere găsite prin experiență (ele nu sunt închipuite). 

  

- (1) Numerile din acest capitol nu se învață pe de rost; ele slujesc numai. 
ia înțelegerea celor spuse,
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Observare. Proporţiile de mai sus și prin urmare numerile proporționale 
au fost socotite față cu hidrogenul luat ca punct de plecare şi ca unitate 
Se ia hidrogenul ca unitate fiindcă el este corpul cel mai uşor din câți se 
cunosc. 

O asemănare pentru înţelegerea numerilor proporţionale 
Putem înțelege mai lesne numerile proporţionale făcând următoarea 
comparaţie (după Oswa/d). Să considerăm zoo Zei şi să ne închi- 
puim că-i socotim în monedă franceză, germană, engleză, aus- 
Zriacă, stahană, etc. Vom aveă zoo lei = f franci, m mărci, ș 
ilingi, € coroane, ] lire, etc. 

Cu o sută de lei putem cumpără g kg. grâu, 0 kg, ovăz, r kg. 
rapiță, p kg. porumb, etc. După cele spuse, se vede lesne, că pen- 
tru & kg. grâu va trebui să dăm c€ coroane, ş șilingi, etc. Și tot 
aşă, pentru r kg. rapiță trebue să dăm f fianci, m mărci, etc. 

La fel stau lucrurile și cu mumerile proportionale. Dacă pentru 
1 p. hidrogen trebuesc 8 p. oxig., z6 p. sulf, zg p. fluor, 3 5,5 p. clor, 
80 p. brom, 127 p. iod, atunci pentru 35,5 p. clor trebuesc 7127 
p. iod, %o p. brom, etc. 

XI. 

TEORIA ATOMICA 

Fenomene. Legi. Ipoteze. 

Am văzut, că chimia studiază fenomenele chimice. E locul să 
arătăm mai de aproape înţelesul cuvântului sfudiază. A studiă un 
fenomen înseamnă a-l observă, a-l experimentă şi a-l pune într”o 
lege. A observă un fenomen înseamnă a vedeă în ce anume îm- 
prejurări se produce acel fenomen în natură. A experimentă un 
fenomen înseamnă a-l reproduce noi singuri după voinţă. Prin ex- 
periență aflăm și mai bine împrejurările în care acel fenomen se 
petrece în natură și mai putem află și ce înrâurire mai au și alte 
împrejurări asupra lui. A sfabiii o /ege înseamnă a legă fenome- 
nul de împrejurările în care el are loc. Olege este o generalizare. 
Ea adună la un loc fenomene asemenea care se produc în împre- 
Jurări la fel. Cunoscând o lege, putem şti de mai înainte ce se va 
întâmplă în cutare sau cutare caz, 

Observarea şi experienta sunt singurile mijloace care fac cu 
putință studiul serios al unui fenomen. Ele au tost introduse în 
ştiinţă de Francis Bacon, lord Verulam, la sfârşitul sec. XVI. 

S'ar crede, că observarea unui fenomen e foarte uşor de făcut. 
Să nu se creadă aceasta. Se cere, pentru a observa serios un feno- 
men, un spiri/ de observare. Să luăm un exemplu. Arderea unei 
lumânări e desigur un fenomen cunoscut de mii de ani. Observarea 
lui ştiinţifică a fost făcută de-abiă de Lavoisier, acum o sută și
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treizeci de ani. Inainte de Lavoisier se cre deă, că materia lumâ- 
nărei se distruge. El a arătat, după cum am văzut, ci materia lu- 
mânărei nu se distruge, ci numai se transformă. 

Învăţarea chimiei în liceu are de scop de a forma, în Brimul 
rând, spiritul de observare. Nu e vorba de învăţat cunoștințe cu 
ajutorul memoriei. Asemenea cunoștinți nu slujesc Ja nimic câtă 
vreme se învaţă din carte, Cunoştinţele trebuesc câștigate cu aju- 
torul observărei și experientei. Numai astfel se capătă cu încetul 
spiritul de observare şi se deprinde judecata să tragă încheerele 
cuvenite din experiențele făcute. Nu e nevoe ca experienţele să fie 
multe, ori complicate. Incălzirea în eprubetă a oxidului roşu de 
mercur sau a amestecului. de sulf şi fer ne arată în destul ce este 
o descompunere şio combinare chimică. Incălzirea sodului în epru- 
betă ne arată lămurit și convigător ce este o cristalizare Brin 
subhimare. Cele mai multe din fenomenele chimice învăţate până 
acum se pot face în eprubetă, Cercetarea lor cu băzare de seamă 
ducela formarea sfirz/ului de obsevare şi la formarea judecătei. 

Ipoteze. Studiul fenomenelor chimice nu se sfârşeşte cu găsirea 
legilor. Omul de știință merge mai departe. După ce, cu ajutorul 
legilor, a găsit legătura dintre fenomene şi împrejurări, el caută să 
explice aceste legi. Așă, omul de știință se întreabă mai departe : 
1) de ce se combină corpii; 2) de ce greutatea unui corp compus 
este egală cu suma greutăților corpilor simpli care îl compun; 3) de 
ce se află un raport anumit între greutăţile corpilor care ce com- 
bină, etc. 

Răspunsul la aceste întrebări nu mai poate fi găsit pe calea 
observărei şi experienţei. Omul de știință se slujeşte atunci de în- 
chipuire. El își închipue o cauză și încearcă să esplice cu această 
cauză legile găsite prin experiență. Omul de știință face atunci o 
ipoteză, adică o presupunere sau o închipuire. 

Pentru a înţelege cum o ipotezi poate sluji la găsirea unui adevăr 
să luăm un exemplu din viaţă, Să ne închipuim, că s'a făptuit un 
omor, Nimeni nu cunoaște pe ucigaș, Vine poliţia, face cercetări, 
găsește sau nu urme de sânge, găsește sau nu lucruri furate, vede 
că omoritul s'a luptat sau nu, etc. Din toate acestea nu se dove- 
dește ucigașul. Atunci, poliția face o bănuială, o presupunere, o 
ipoteză. Ucigaşul a intrat pe cutare ușă, a venit la cutare ceas, a 
fugit pe cutare drum, etc. In urmă, face cercetări, bănuind pe cu- 
tare ins; îl caută, îl găsește, îl întreabă unde a fost la cutare 
vreme, cercetează dacă se potriveşte răspunsul, caută fel de fel de 
dovezi, etc. Se întâmplă, că dintr'odată se găsește vinovatul. Dacă 
nu, se face altă ipoteză, se bănuește un altul, apoi uri altul și așă 
mai departe, până se găsește ucigașul. In acest caz, bănuiala, pre- 
supunerea, sfoteza a fost de folos. Putem adăugă, că uneori găsirea 
ucigașului se face mai lesne, alte ori mai greu, uneori mai repede, 
alteori mai târziu, 

L-a fel slujeşte o 7fofeză în chimie. Se închipuește o cauză; se
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fac raționamente; se trag încheeri, se fac experiențe. Dacă expe- 
riențele se potrivesc cu raționamentul făcut pe baza ipotezei, 2o- 
/eza e de folos. Dacă experienţele nu se potrivesc cu raționamentul, 
ipoteza nu e de folos. Atunci se închipuește altă ipoteză, se fac 
raționamente potrivit cu această ipoteză și se fac experiențele ce- 
rute de aceste raționamente. Dacă raționamentul se potriveşte cu 
experienţa, ipoteza e bună, dacă nu, se face alta și așă mai de- 
parte. Şi aici, uneori ipoteza folosește mai lesne, alte ori mai greu, 
uneori mai de vreme, alteori mai târziu. | 

Trebue să spunem, că sfoleza nu e adevărul în sine; 1poleza 
e numai un mijloc pentru căutarea adevărului. Pe când o ipoteză 
se poale schimbă, adevărul rămâne acelaş. Nu poate fi vorba de 
ipoteză adevărată; o ipoteză poate fi numai folositoare sau nu. 

Importanţa ipotezelor. Din cele spuse, se vede ușor, că ipo- 
tezele sunt folositoare în știință. O spofeză inspiră experiente. 
Aceste experiențe rămân chiar şi atunci când ipoteza e părăsită. 

„Imaginaţia, zice sir V7//jam Ramsay, marele chimist dela 
Londra, a avut foloasele ci; dacă ideile nu ar fi mers înaintea 
cercetărilor, mic de tot ar fi fost progresul făcut până azi“. 

Ipoteza atomică. 

In Chimie au fost mai multe ipoteze. Vom stărui mai pe larg 
asupra zfolezei atomice, care a fost şi este de cel mai mare folos 
pentru înțelegerea fenomenelor chimice. 

Divizibilitatea materiei. Materia poate fi împărțită în părți 
foarte mici. 

Se fac foi de aur atât de subțiri în cât trebuesc suprapuse 25.000 
(câte foi sunt în vre'o 70 cărți ca cea de faţă), pentru a formă 
grosimea de 1 m.m. Vo//aston a făcut fire de platin ce au ogro- 

  sime de mm. Un fir de acesta, dacă ar fi lung de 20 km. 
1 
200 

(Bucureşti- Buftea), ar cântări abiă un gram. 
Un mgr. de carmin poate să coloreze un litru de apă ( Carey- 

Lea) şi fiecare picătură din această apă conţine o cantitate mică 
din această substanţă. 

Puțin 7posc pus pe o balanță încarcă multă vreme o cameră 
cu mirosul său, fără ca balanța să se încline; aceasta arată, că s'a 
răspândit în aer o cantitate atât de mică de mosc în cât balanţa 
nu o poate cântări, : 
"In 4 mm. cubic de sânge sunt 6.000.000 globule roșii. 

Sunt organisme monocelulare microscopice atât de mici în cât 
nu pot fi văzute decât cu microscopul, care arată de 2000 ori mai 
nare. Aceste ființi se nutresc, se mișcă și se reproduc; corpul tor 
este alcătuit din părți și mai mici.
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Se poat te pri j i până 1 1___din un e poate recunoaște prin specfroscopie până la milioane 
miligram de sare. 

Atomi. Cu mintea putem împărți materia la nesfârșit. Fizica şi 
chimia ne fac să credem însă, că materia se foate împărți nu- 
mai până la nişte părticele foarte mici, numite atomi (ce nu se 
Poate împărți). Aceşti atomi, mau putut fi căpătaţi prin experienţă 
şi nu i-a văzut nimenea, până azi cel puţin. Jdesa de atom eo 
ipoteză. Această ipoteză e foarte veche. 

Leucip, cu 500 ani înainte de naşterea Domnului nostru Isus 
Cristos, consideră lumea făcută din atomi, care se află în necon- 
tenită mișcare, 

Ipoteza atomilor a fost introdusă în ştiinţele pozitive de Dalton 
la începutul sec. XIX. 

Molecule. De obiceiu, afomii nu se găsesc izolaţi într'un corp 
oarecare. Ei se unesc câte doi sau mai mulți într'o părticică mai 
mare, numită moleculă. Nici moleculele n'au fost văzute până azi. 
Cu ultramicroseopul, învățații au ajuns să vadă părticele aproape 
tot așă de mici ca şi moleculele. 

După ipoteza atomică, așă dar, materia este alcătuită din 
părticele foarte mici, numite „molecule“, formate şi ele din 
părticele și mai mici, numite „atomi“. Sunt atâtea feluri de 
atomi câhi corpi simpli se cunosc. 

' Mărimea atomilor, Se admite, că atomul are o formă geometrică anumită, 
o mărime și greutate particulară. Ei sunt însă extrem de mici. Astfel, un 
atom de hidrogen cântărește 0 gr. 000. 000, 000. 000. 000. 000. 000. 2. Dia- 

] i at d , 0mm,01 Inte becul 0mm,01 metrul unui atom de oxigen este 10.000.099 ntr'un cub cu aturea=—— 10900 

ar încăpeă 60. 000. 000. 000. atomi de oxigen sau 210. 000. 000. 000. 000. atomi 
de hidrogen. 

Atomii se află într?o mișcare de vibraţiune continuă, Iuţeala cu care se 
fac vibrațiunile și amplitudinea vibraţiunilor depinde de energia mișcărei. 
Această energie stă în legătură cu temperatura atomului. Ea crește cu ri- 
dicarea temperaturii, descreşte cu scăderea ei și ajunge.nulă la —273%, zero 
absolut, când atomul ar intră în repaos. 

Atomii, de obiceiu, nu vibrează izolaţi; ei vibrează în mod uniform înlă- 
untrul moleculelor. 

Afinitate, Se admite, că între atomi se exercită o putere de 
atracțiune. Această putere se numește a/in;fafe. Afinitatca este 
Buterea care face ca atomii să se unească între ei. Când se unesc 
atomi de acelaș fel ei formează 7mo/ecule simple. 

Un corp simplu este un corp format din molecule simple 
adică din atomi de un singur fel. Așă, oxzgenu/, are moleculele 
formate dintr'un singur fel de atomi, atomi de oxigen. Tot aşă hi- 
drogenul are moleculele formate din atomi de hidrogen şi a. m. d. 

Când se unesc atomii de mai multe feluri, ei formează molecule 
compuse, 

Un corp compus este format din molecule compuse, adică
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din atomi de mai multe feluri. Aşă, apa are moleculele formate 
din atomi de oxigen și atomi de Hidrogen. 

Coheziune. Puterea care unește toate moleculele dintrun corp 
se numește co/eziune. Aceasta este puterea care ni se opune 'când 
voim să desfacem un corp în bucăți. La corpii solizi, coeziunea 
este uneori foarte mare. Ca să rupem, de ex., o bucată de fer, tre- 
bue să întrebuințăm o putere foarte mare, egală cu coheziunea 
care uneşte moleculele. La corpii lichizi, coheziunea e mică de tot. 

Mărimea moleculelor. O moleculă, fie simplă sau compusă, 
ocupă un spațiu determinat, însă zafinit de mic. Astfel după Lord 
Kelvin, dacă sar puteă mări o picătură de apă, care are moleculele 
formate din câte 2 atomi de hidrogen și unul de oxigen, așă în 
cât să ajungă mărimea pământului, atomii de hidrogen ar aveă în 
acest caz mărimea alicelor de plumb, iar cei de oxigen mărimea 
unor mingi. 

Intrun milimetru cub de gaze, la temperatura şi presiunea ordi- 
nară, s'ar află 55 miliarde de trilioane (5,5X.102) de molecule. 

Lothar Meyer susţine, că în genere diametrul unei molecule, pentru nu- 
meroasele substanțe studiate, variază dela 0 mm., 000001 — 0 mm., 0000001 
la temperatura de 20 și presiunea 760 mm. 

S'a aflat prin calcul, că o moleculă de hidrogen în condiţiunile obişnuite 
ar cântări: 0 gr. 000.000.000.000.000.000.000.4. - 

Lord Kelvin a calculat, că în corpii simpli sau compuși distanţele dintre 
0mm,01 As 0mm.O01 

până la molecule variază dela —— E ulii di 
5.000.00u 100.000.090 

Numărul atomilor, care coustifuesc moleculele corpilor simpli 
esfe variabil. Se cunosc molecule care au unul, doi, trei, etc., până 
la opt atomi. 

Găsim molecule cu un singur atom, la Zeliu, mercur, Zinc, etc. 
molecule cu doi atomi, la ox7gen, azot, hidrogen, etc. 
molecule cu trei atomi, la ozon. 
molecule cu patru atomi la fosfor, arsen, etc. 
molecule cu cinci atomi necunoscute, 
molecule cu opt atomi, la s4// (la + 6000). , 

Pentruca să avem molecula unui corp compus trebue să avem 
într'însa cel puţin doi atomi diferiți; astfel: sarea de bucătărie 
are moleculele făcute din câte un atom de c/or și unul de sodiu; 
o moleculă de apă este făcută din doi atomi de /rdrogen și unul 
de ox1geu; o moleculă de acid sulfuric e făcută din un atom de 
Sulf doi atomi de Jidrogen și patru de oxigen. 

Numărul atomilor în moleculele compuse poate fi mult mai mare. 
Simbol. Am spus că se cunosc până azi 82 corpi simpli, având 

fiecare un nume special. Pentru înlesnire s'a admis să se reprezinte 
aceste numere numai prin litera lor dela început, numită simbol, 

" Așă, oxigenul se reprezintă prin simbolul 0; s4/fu/ prin S; hi- 
drogenul prin H, carbonul prin C, iodul prin I, fluorul prin E.
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Simbolul unui element reprezintă un singur atom din acel 
element. 

Fiindcă multe nume de elemente încep cu aceiaș literă, simbolul 
unora e format din litera dela început urmată de o a doua literă 
din nume și scrisă cu caractere mici, Așă, argonul=A, aluminiul= 
AL, argintul =Ag, arsenul=As; borul=B, bariul=Ba, beriliul= 
Be, brsmutul=—Bi, bromul=Br; calciul=Ca, ceriul=Ce, clorul= 
OI, cobaltul=00, cromul=Cr, cuprul=—Cu, etc, 

Moleculele corpilor simpli se reprezintă prin simbolurile lor ur- 
mate de cifrele 2, 3, 4 care arată numărul de atomi din ele, Aşă 
molecula de hidrogen=Hz, molecula de răigen=0., molecula de 
clor=Cl,, molecula de ozon=0, molecula de fosfor =P, mole- 
cula de arsen==As,, etc. 

Formule chimice. Pentru reprezentarea unei molecule compuse 
scriem unul lângă altul simbolurile corpilor simpli, din care e formată; 
astfel clorura de natriu, formată din clor și natriu, se scrie: Na CI. 
Foarte adeseori însă în moleculele compuse se găsesc mai mulți 
atomi de același fel. Numărul lor se arată printr'o cifră scrisă la 
dreapta simbolului. 

Astfel molecula de apă, formată de un atom oxigen și doi atomi 
hidrogen, se scrie: H,0; iar molecula acidului sulfuric, formată din 
1 atom s4/f, 4 atomi oxigen şi 2 atomi hidrogen, se scrie S0,H, 
Acestea se cheamă formule chimice. 

XII. 

A. EXPLICAREA FENOMENELOR CHIMICE CU AJU- 
TORUL IPOTEZEI ATOMCE. 

Fenomenele chimice se explică foarte lesne cu ajutorul ipotezei 
atomice. . 

I. O combinare chimică este o unire de atomi de mai 
multe feluri în molecule compuse. 

Combinarea sulfului cu farul înseamnă unirea atomilor de sulf 
cu atomii de fer în molecule de su/fură de fer. Această unire se 
face din cauza puterei de atracţiune pe care o au atomii și pe care 
am numit-o afinitate. 

O combinare se reprezintă în scris printr”o : 
Ecuaţiune chimică. 
1) Combinarea hidrogenului cu clorul se reprezintă atfel : 

H+-C=H Cl 

Am, scris simbolurile /idrogenului și clorului şi formula acidului 
clorhidric. Intre simboluri am pus un + ca să arătăm că atomii se
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combină și după simboluri am pus semnul = ca să arătăm, că din 
unirea atomilor de /rdrogen şi clor a luat naștere o moleculă de 
acid clorhidric. Să se observe, că de amândouă părțile semnului = 
avem acelaş fel și acelaș număr de atomi. Avem prin urmare o: 
egalitate. Această egalitate se numește o ecuafiune chimică. 

O ecuațiune chimică trebue să reprezinte exact un fenomen 
chimic. 

Ecuaţiunea H 4- Cl = HCL este exactă în ce privește princi- 
piul conservării materiei; câți atomi sunt în stânga sunt și în dreapta 
semnului =, Această ecuațiune nu e exactă însă din următorul 
punct de vedere. In hidrogen nu avem atomi de hidrogen liberi 
şi mici în clor nu avem atomi de clor hberi. 

Am spus, mai sus, că şi în corpii simpli atomii sunt uniţi în mo- 

lecule. Ecuaţiunea de mai sus va trebui să arate, că în fenomenul 
chimic respectiv intervin moleculele. Vom scrie, așă dar: 

H; + Cle = 2 HCI. 

Această ecuafiune ne arată, că dintr'o moleculă de hidrogen și 
o moleculă de clor iau naştere două molecule de acid clorhidric.. 

Observare. Să nu se creadă greșit, că la combinarea hidrogenului cu clorul 
se ia de fapt o moleculă de clor şi una de hidrogen. În realitate sunt milioane 
şi milioane de molecule în volumele care se combină. 

O ecuatiune chimică reprezintă cazul cel mai simplu cu numărul cel 
mai mic de molecule trebuincios. ” 

2, Combinarea acidului clorhidric cu amoniacul e reprezentată 
prin ecuațiunea: 

HCI + NH; = NH,CI. 

II, O descompunere chimică este o desfacere a molecu- 
lelor compuse în molecule simple, sau în molecule 

mai puțin compuse. 

1) Descompunerea oxidului roșu de mercur e reprezentată. 
prin ecuaţiunea : 

2 HgO = 0, + 2 Hg. 
Aici am pus semnul + după semnul = ca să arătăm, câ dintr'un singur: 

corp s'au format doi. Am pus un 2 în stânga formulei oxidului de mercur ca să 
arătăm că am luat 2 molecule de oxid de mercur. Am scris 2 molecule de oxid 
de mercur ca să se poată formă o moleculă de exigen. Dacă am fi scris o singură 
moleculă, am fi avutun singur atom de oxigen. Aceasta ar fi fost în contra ade- 
vărului, de oarece cea mai mică părticică de oxigen liberă e o moleculă, formată 
din 2 atomi. La mercur am pus 2 în stânga, de oarece molecula de mertur e 
formată dintrun Singur atom, 

2) Descompunerea cloratului de potasiu se reprezintă prin 
ecuațiunea chimică :
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Am scris și aici 2 molecule de clorat de potasiu ca să se formeze 3 mo- 
lecule de oxigen, deoarece pentru o singură moleculă de clorat de potasiu 
S'ar formă numai 3 atomi de oxigen. 

III. O reacțiune chimică este o descompunere a molecu- 
lelor simple sau compuse cu formare de alte 

molecule simple sau compuse. 

O reacțiune chimică mai poale fi considerată ca un schimb 
de atomi din moleculele care reacționează. 

1) Reacţiunea dintre clorura de sodiu și azotatul de argint 
e reprezentată prin ecuațiunea chimică : 

Na CL+ N O; Ag=N O; Na+ Ag Cl. 
In membrul întâiu sunt formulele c/orurei de sodiu, Na CI, și azotatului de argint, N O, Ag, iar în membrul al doilea formulele azotatului de sodiu, 

N O, Na, și clorurei de argint, Aş Cl. 

2) Reacţiunea dintre apă și sodiu e reprezentată prin ecuațiunea : 
2H30 + Na = 2Na OH + H,. 

Am scris 2 molecule de apă pentru a se formă o moleculă de hidrogen. 
Na OH este formula fidratului de sodiu. Se scrie 2Na și nu Na,, fiindcă 7770- 
lecula de.sodiu e făcută numai dintrun atom. In ecuațiunile în care intră 
carbonul, se scrie 2C în loc de C,; neștindu-se câţi atomi are molecula de carbon, se scrie numărul atomilor. Pentru acelaș cuvânt la toate metalele se scrie numărul atomilor şi nu al moleculelor. Se. scrie deasemenea numărul atomilor, când elementul respectiv e în s/are născândă. 

Regulă pentru scrierea ecuaţiunilor chimice. După cum adunăm 
mai multe cifre după regula adanării și nu învăţăm niciodată suma 
lor pe de rost, după cum scrim ce avem de scris și punem punctele, 
virgulele şi celelalte semne unde trebuesc și nu ne gândim de fel 
să începem a scrie punctele şi virgulele și apoi cuvintele, tot așă 
ecuaţiunile chimice și mai cu seamă coeficienții formulelor se scriu 
cu judecată. 

0 ecuaţiune chimică nu se învaţă pe de rost. E chiar cu ne- 
putință să înveţe cinevă pe de rost un număr mai mare de ecua- 
ţiuni chimice, în care coeficienţii sunt așă de mulţi și așă de diferiți. 

Când scriem o ecuațiune chimică, ținem seamă numai de corfii 
care, întră în reacțiune şi de corpii care se formează în reactiune. 
Scrim de o parie şi de alta formulele moleculelor respective. 
Căutăm ca reacţiunea să fie cu adevărat o egalitate, adică să 
cuprindă în amândoi membri acelaş fel şi acelaş număr de atomi. 
Pe de rost se învată numai simbolurile corpilor simpli şi for- 
mulele corpilor compuşi, 

Formulele sunt cifrele cu care scrim numerile, sau literile cu 
care scrim cuvintele, sau anii din istorie,
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IV. Ecuaţiunile chimice privitoare la cele învățate 
până aici (1). 

1) Neutralizarea acidului clorhidric cu hidratul de sodiu: 

Na OH + HCl = H, O+ Na Cl. 

2) Prepararea acidalui clorhidric: 

Na Cl + SO, Hs = SO, NaH-+ HCL 

3) Prepararea clorului: 

Ma OA u,H Cl = Mn Cl. +2 HOL CI. 

Pentru a stabili această ecuaţiune raționăm astfel : Oxigenul din bioxidul de 
mangan, oxidează hidrogenul din acidul clorhidric, Se formează 2 molecule de 
apă, fiindcă sunt 2 atomi de oxigen. In două molecule de apă sunt 4 atomi 
de hidrogen. Pentru a aveă aceşti 4 atomi de hidrogen, trebue să luăm 4 mo- 
lecule de acid clorhidric. Manganul se combină în urmă cu 2 atomi de clor, 
dând clorură manganoasă, Mn Cl, iar 2 atomi de clor rămânând liberi şe 
desvoltă. 

Observare. n acest mod să se facă raționamentul pentru aflarea numă- 
rului de molecule care iau parte în orice reactiunechimică. Nici odată să nu 
se învete astfel de numere pe de rost. 

4) Prepararea bromului şi iodului : 

2 Na Br + CL = „Na Cl + Bre 

2 Na 1 + Cl, = „Na Cl ke le. 

5) Prepararea hidrogenului sulfurat : 

6) Prepararea bioxidului de sulf: 

a) SO, H, -L Cu — SO, Cu + „H 

b) SO, H, + „H — 2H,0 -L SO. 

Această reacțiune se petrece în două faze. In rândul întâi (a), se formează 
sulfat de cupru și hidrogen. Acest hidrogen nu se desvoltă, ca în cazul când 
reacționează zincul cu acidul sulfuric. Hidrogenul acesta are energie mai 
mare și descompune 0 a doua moleculă de acid sulfuric formând ază şi 
bioxid de sulf (b). Hidrogenul are energie mai mare din cauză că se află în 
atomi liberi, neuniţi în molecule. Zicem că hidrogenul, sau alte elemente, 
în stare de atomi se află în sfare născândă. Arătăm în scris aceasta, scriind: 

2H, 2C1, 20, etc. şi nu H,, CL, Op, etc. 

6) Reacţiunea între bioxid de sult și acid azotic: 

SO, + 2NO:0H = SO,H, + 2NO, 
acid sulfuric  hipoazotidă 

(1) Cu această ocazie se vor reaminti cunoștințele privitoare la aceste ecuaţiuni.
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7) Reaeţiunea, între bioxid de sult și hidrogen sulfurat: . 

2502 +- 4H2S = 4H,0 + 35, | 

8) Transformarea hipoazotidei în acid azotic cu aer și apă: 

4NO + 02 + 2H,0 = 4NO,H 

9) Sulfaţi acizi şi sulfați neutri : 

SO,NaH = su/fat acid de sodiu. 
SO, Na2 = su/fat neutru de sodiu. 
SO, Cu = sulfat neutru de cupru. 

B. EXPLICAREA LEGILOR CHIMICE CU AJUTORUL 
IPOTEZEI ATOMICE. 

I. Principiul conservărei materiei este o urmare evidentă 
a ipotezei atomice. În această ipoteză fiecare atom are o greutate; 
atomii de același fel sunt tot una de grei; atomii diferiților. corpi 
simpli au greutăți diferite. 

În sinteza apei avem : 

2H, + O, = 2H,0. 

Deoparte și de alta a semnului = avem acelaș fel și acelaș 
număr de atomi. Suma greutăților atomilor din stânga este egală 
cu greutatea moleculelor din dreapta. Aceasta e tocmai Principiul 
conservării materiei; greutatea unei cantități de corp compus 
este egală cu suma greutăților corpilor simpli care o alcătuesc, 

Într'o combinație chimică atomii rămân aceiaşi, în număr şi 
în felul lor; numai aşezarea lor în molecule se schimbă. 

II. Legea proporțiilor definite. Această lege spune, că se 
află un rapori anumit între greutătile corpilor simpli care se 
combină pentru a formă o cantitate de corp Compus. 

În sinteza acidului clorhidric, ave : 

H+ C=HAC 

Aici avem un atom de hidrogen cu greutatea lui, și un atom de 
clor cu greutatea lui, alta decât a hidrogenului. Intre aceste greu- 
tăți trebue să fie desigur un raport anumit. 

Raportul 1: 35, reprezintă tocmai raportul între greutătile 
atomilor de hidrogen şi clor. Acest raport, la acid clorhidric, este 
totdeauna 1 : 35,5 fiindcă totdeauna avem pentru un atom de hi- 
drogen un atom de clor și pentru atomi de hidrogen, + atomi 
de clor. 

Observare. Repeţim observarea dela pag. 109,..Să nu se creadă greşit, că - 
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la combinarea hidrogenului cu clorul luăm numai un atom de hidrogen și un 
atom d& clor. Reacţiunea chimică se petrece între milioane şi: miliarde de 
atomi. . 

III. Legea proporţiilor multiple. Această lege se ocupă cu 
cazurile când doi corpi simpli combinându-se între ei pot da na-: 
ştere la mai mulţi corpi compuși. Această lege ne spune, că în 
asemenea cazuri greutatea unuia din corpi' simpli rămânând 
neschimbată, greulatea celuilalt corp simplu se schimbă ; această 
din urmă greutate se face însă de 2, de 3, de q ori mai mare 
decât greutatea cea nai mică. ! | 

Explicarea acestei legi e următoarea. Faptul, că doi corpi simpli 
pot formă mai mulți corpi compuși se explică cu numărul atomi- 
lor. In afă, avem pentru doi afomi de hidrogen un atom de o- 
xigen, iar în afa oxigenată, pentru doi atomi de hidrogen, doi 
atomi de oxigen. In cazul acesta greutatea a doi atomi de hidro- 
gen rămânând neschimbată, greutatea atomilor de oxigen se face 
de două ori mai mare în apa oxigenată decât în apă. Tot așă în 
bioxidul de sulf avem 1 atom de: sulf pentru 2 afomi de oxigen, 
iar în frioxidul de sulf pentru 7 atom de sulf 3 atomi de oxigen. 

IV. Greutatea atomică. Am văzut, că atomul de hidrogen 
cântărește Ogr 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 2. EI este cel 
mai ușor atom, după cum și hidrogenul este corpul cel mai uşor 
din lume. Greutatea atomilor celorlalți corpi simpli este mai. mare 
decât greutatea atomilor de hidrogen şi diferită dela corp simplu 
la corp simplu. IN 

În chimie nu ne Slujim de greutatea unui atom socotită în 
grame. În chimie se ia greutatea atomului de hidrogen drept 
unitate şi se exprimă de câte ori greutatea unui atom de alt 
corp simplu e mai mare decât greutatea atomului de hidrogen. 
Cifrele care exprimă aceste raporturi se numesc greutăţi ato- 
mice, Aceste greutăți atomice sunt greutăți relative. 

Când zicem, d. ex., greutatea atomică a hidrogenului e 1, a 
oxigenului e 16, a sulfului e 32, a clorului e 35,5, a bromului 
e 80, nu trebue să înțelegem că aceste cifre reprezintă grame ; ele 
ne arată că de atâtea ori e mai mare greutatea atomului de ox:gen 
de sulf, etc., decât a atomului de /idrogen. Să nu se peardă din 
vedere această observare. 

V. Greutate moleculară este greutatea :unei molecule. Şii 
această greutate este o greutate re/atzvă. Astfel, greutățile molecu- 
lare 18, pentru ază, 71, pentru cfor. 86,5 pentru acidu/ clorhidric, 
etc., arată de câte ori molecula acestor corpi e mai grea decât 
atomul de hidrogen. | 

Greutatea moleculară poate fi socotită adunând greutăţile atomice. 
Astfel : 18 (apă) = 2H + 160; 36,5 (acid clorhidric) = 35,5CL + 1H. 

Această socotire se poate face numai când cunoaştem formula 
unei molecule. 

Dr, C. 1. Istrati și G. G. Longinescu. 8
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VI. Legătura între greutăţile atomice şi numerile pro- 
porţionale. 

Am văzut, că mnumerile proporhonale arată proporţiile după 
care doi corpi simpli se combină între dânșii. Aceste numere pro- 
porţionale sunt găsite prin analiza cantitativă. Ştiinţa a dovedit, că 
este o strânsă legătură între numerile proporţionale şi greutăţile 
atomice. 

Greutatea atomică a unui corp simpla este sau numărul său 
proporţional, sau un multiplu al acestui număr. 

Să luăm exemple pentru a înțelege această regulă. 
a) In acidul elorhidrie am găsit proporţia 1 H : 85,5 CL. După 

cum ştim, numărul proporţional 1 al hidrogenului reprezintă și 
greutatea atomică a hidrogenului, (greutatea atomului de hidrogen 
e luată ca unitate). Greutatea atomică a clorului poate să fie sau 

35,5 sau un multiplu al acestui număr. Pentru a află greutatea 
atomică a clorului ne slujim de greutatea moleculară a acidului 
clorhidric. Această greutate moleculară a fost găsită prin experiență 
(vom vedeă mai târziu cum) egală cu 36,5. Această cifră 36,5 este 
tocmai suma 1-1-35,5. Urmează de aici, că în molecula de acid 
clorhidric avem 1 atom de hidrogen și 1 atom de clor. 

Greutatea atomică a clorului e egală prin urmare chiar cu 
numărul său proporțional, adică 35. 

In apă, am găsit proporția 1H:80. Greutatea moleculară a 
apei este 18. Această cifră nu mai este egală cu suma 1 + 8, ci 
cu îndoitul sumei. Aceasta ne arată, că în apă avem 2H + 160. 
2H înseamnă doi atomi de hidrogen. Pentru oxigen, cifra 16 poate 
însemnă sau un atom, sau doi sau mai mulți. Pentru a hotărî care 
e greutatea atomică a oxigenului, determinăm greutățile moleculare 
ale altor corpi compuși care cuprind oxigen. Vedem, în urmă, care 
e greutatea cea mai mică cu care intră oxigenul în acele molecule 
(aceasta fiindcă într'o moleculă nu se poate află mai puţin de un 
atom). Făcându-se astfel s'a găsit cifra 16. 

Greutatea atomică a oxigenului e, prin urmare, îndoitul nu- 
mărului său proporţional, adică 16. 

Slujindu-ne, la fel, de numerile proporționale şi greutăţile mole- 
culare, putem află greutăţile atomice și ale altor corpi simpli. 

Observare. Greutățile atomice nu sunt totdeauna egale cu numerile pro- 
porţionale din cauză, că atomii corpilor simpli nu se combină totdeauna în 
aşa fel ca să fie pentru 1 atom de un fel 1 atom de altfel. In multe cazuri 
avem pentru 1 atom de un fel 2, 3, 4 atomi de altfel. Așa, în apă, avem 1 
atom de oxigen şi 2 atomi de hidrogen. 

VII. Ipoteza lui Avogadro. Se știe, din fizică, că orice corp 
se dilată prin încălzire, adică îşi mărește volumul. Dilatarea corpilor 
gazoși se face la fel la toți. 

Volume egale din orice corp gazos se dilată de o potrivă când 
sunt încălzite cu acelaş număr de grade, presiunea rămânând 
aceiaşi.
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Această particularitate se explică astfel: 
Un corp e alcătuit din molecule; între molecule se află o anu- mită distanță. Când corpul se încălzește, distanța între molecule se 

mărește. | 
De oarece volumele egale de orice corp gazos se dilată cu aceiaşi cantitatea pentru acelaș număr de grade, sa admis că e/e cuprind acelaş număr de molecule. In adevăr, având acelaș număr de mo- 

lecule, și moleculele depărtându-se la fel prin încălzire, urmează că și dilatarea să fie aceiași, 
Acest rezultat e cunoscut în știință sub numele de: 
Ipoteza sau legea lui Avogadro. Această lege se enunţă astfel : 
Volume egale din orice corp gazos, simplu sau compus, cuprind acelaş număr de molecule. Volumele trebuesc să fie măsurate la 

aceiaşi temperatură şi la aceiaşi presiune. Un litru de hidrogen, d. ex, măsurat la 0” și 760 mm. cuprinde acelaș număr de molecule 
ca şi un litru de oxigen, ca și un litru de azot, ca și un litru de 
acid clorhidric, gazos, uscat, etc., luate şi acestea tot la 0? şi 
760 mm. 

Observare, Această lege nu spune câte molecule anume cuprind volumele egale. E vorba numai de faptul, că numărul moleculelor este acelaș la toate gazele, oricare ar fi acel număr. Pentru acest cuvânt, când ne vom servi de această lege, vom puteă presupune, 4, 6, 12, etc., 4 molecule întrun caz şi 
tot atâtea în celelalte cazuri la fel. 

VIII. Explicarea legilor volumelor cu legea lui Avogadro. 
Am văzut, că se află un raport simplu între volumele corpilor simpli 
care se combină în stare gazoasă. Un raport simplu se află de ase- 
menea și între volmul corpului gazos care a luat naștere și volu- 
mele componenților. Aceste legi se explică lesne cu legea lui 4vo- 
gadro. Să luăm câtevă cazuri. 

1. Un volum de hidrogen se combină cu un volum de clor 
pentru a formă două volume de acid clorhidric. Intrun volum 
de /idrogen se află un număr oarecare de molecule, să zicem 9; 
să însemnăm molecula de hidrogen prin oo ; aceste molecule au 
câte 2 atomi de hidrogen: să însemnăm atomul de hidrogen 
prin o. 

In volumul egal de c/or, luat la aceiași temperatură și presiune 
se află acelaș număr de molecule formate și ele tot din câte 2 a. 
tomi de clor. Fiindcă am presupus la hidrogen, că acest număr e 
9, va trebui să zicem, potrivit legii lui Avogadro, că tot 9 mole- 
cule se află și în volumul de clor. Să însemnăm molecula de clor 
Prin se și atomul de clor prin e. 

Figura alăturată ne arată deslușit, cum se formează două vo- 
lume de acid clorhidric, când se combină un volum de clor cu un 
volum de hidrogen. Combinarea are loc între 1 atom de clor și 1 
atom de hidrogen.
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de hidrogen. de clor. de acid clorhidric, 

2. Două volume de hidrogen se combină cu un volum de oxigen 

pentru a formă două volume de apă în stare gazoasă. 

Vom consideră în acest caz 4 molecule de hidrogen, însemnate 

prin Hs, întrun volum de hidrogen, și 4 molecule de oxigen, în- 

semnate prin O, întrun volum egal de oxigen. 

Combinarea se face între 1 atom de oxigen și 2 atomi de hi- 

drogen. Figura următoare ne arată și aici cum din 3 volume de 

amestec se formează 2 volume de apă în stare gazoasă. 
  

  

            

[ | ] | 
He Ha He He o, O, HO H20 H-O0 H2O 

+ = 
| H, Ha Be H, | 0, O, HO HO 10 HO 

i 2 volume . 1 volum 2 volume 

de hidrogen. de oxigen. de vapori de apă, 

Trei volume de hidrogen se combină cu un volum de azot 

pentru a formă două volume de amoniac gazos. 

Figura următoare ne face să înțelegem și acest caz, în care un 

ațom de azot se combină cu trei atomi de hidrogen. 

    
  

                

N, Ne EH HK, | Ha He NH, NH, Nu, NH, | 
j = 

Na INg H, He | H, He | H, H, NHs NE NE, NHs 

1 volum de azot, 3 volume de hidrogen. 2 volume de amoniac. 

IX. Aflarea greutăților moleculare cu ajutorul ipotezei 

lui Avogadro. Am spus, că volume egale de orice corp gazos, 

Iuate în aceleaşi condițiuni, cuprind acelaş număr de molecule. 

Să ne închipuim că am cântărit volumele egale de clor și de 

Hidrogen dela pagina 108. Să zicem, că am găsit astfel, că volumul 

de clor e de 35,5 ori mai greu decât volumul de hidrogen. Ce 

înseamnă aceasta? Să ne gândim puţin. In volumul de clor sunt 

9 molecule de clor, iar în volumni de hidrogen sunt tot 9 mole- 

cule, dar de hidrogen. Urmează atunci, că 9 molecule de clor sunt 

de 35,5 ori mai grele decât 9 molecule de hidrogen. Și mai ur- 

mează, că o singură moleculă de clor e tot de 35,5 ori mai grea 

decât o singură moleculă de hidrogen.
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Acest rezultat este foarte important. El ne arată, că putem află 
greutățile moleculare ale corpilor gazoși cântărind volume egale. 

O moleculă de hidrogen e formată din doi atomi. Greutatea mo- 
leculară a hidrogenului este prin urmare 2. Molecula de clor fiiind 
de 385,5 ori mai grea decât molecula de hidrogen are greutatea 71, 
față cu atomul de hidrogen. , 

Fie un volum V de un gaz oarecare. Fie G greutatea lui. Fie 
n numărul moleculelor din acest volum și M greutatea unei singure 
molecule. Putem scrie G=—nXM(1). Pentru un volum egal dintun 
alt corp gazos, luat la aceiaș temperatură și presiune, fie G' greu- 
tatea lui, M' greutatea unei molecule și n acelaș număr de mole- 
cule, potrivit legei lui Avogadro. Putem scrie &'=—n XM” (2). 

Impărțind relațiunea (1) cu (2) avem: 

6: =: M' (3) 

Relaţiunea (3) ne arată că între greutățile a două volume egale 
de două gaze se află acelaș raport ca între greutățile moleculare 
ale celor două gaze când acele două gaze sunt luate la aceiași tem- 
peratură şi la aceiaşi presiune. In aceste din urmă condițiuni raportul 
greutăților este egal cu raportul densităţilor. Putem scrie : 

D:D' = M:W (4) 
Ca şi greutăţile atomice, şi greutăţile moleculare sunt relative; 

ele se determină față cu greutatea moleculei de hidrogen luată drept 2. 
In acest caz M'—2 şi D':=0,0695, Avem ; 

D:0,0695=M:2, sau M=—(2:0,0695)X.D 

Factorul (2 : 0,0695) fiind egal 28,88 putem scrie 

M=— 28,88 XD 

Pentru a află greutatea moleculară a unui corp gazos, deter- 
minăm prin cântărire densitatea, acestui corp gazos faţă cu aerul 
şi îumulţim această densitate cu 28,88. 

lată prin urmare, în ce ;mod simplu se ajunge la aflarea greu- 
tăţilor moleculare. Nimeni n'a văzut moleculele; cu toate acestea 
noi le putem afiă greutăţile relative, slujindu-ne de o ipoteză și de 
raționâmentele făcute pe această ipoteză, Acest exemplu ne arată 
importanța mare a ipotezei lui Avogadro. 

Observare. Am vorbit mai sus de densitatea unui corp gazos. Să se ob- 
serve, că pe când pentru corpii solizi şi lichizi densitatea se află față cu apa, 
pentru corpii gazoși se află față cu aerul. Când zicem, că densitatea sulfului 
e 2,07 aceasta înseamnă că un volum de sulf cântărește de 2,07 ori mai mult 
decât un volum egal de apă la aceiaşi temperatură. Când zicem însă, că 
densitatea oxigenului faţă cu aerul e 1.056, aceasta înseamnă, că un volum 
de oxigen cântărește de 1,1056 ori cât un volum egal de aer la aceiași tem- 
peratură şi presiune. ,
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X. Calcularea densităţii unui gaz cu aiutorul greutăţii 
moleculare. Putem calculă densitatea unui corp gazos făcând cal- 
culul invers care ne-a dus ]a aflarea greutăței moleculare. 

Pentru a află densitatea unui corp gazos faţă cu aerul, îm- 
părțim cu 28,88 greutatea moleculară a acestui corp sazos. 

Cunoscând această regulă nu mai avem nevoe să învăţăm den- 
sitatea corpilor gazoși și putem ști numai decât dacă un corp gazos 
e mai greu sau mai uşor decât aerul. Dacă greutatea moleculară 
e mai mică decât 28,88 acel corp gazos e mai ușor decât aerul și 
dacă e mai mare acel corp gazos e mai greu decât aerul. Astfel 
clorul e mult mai greu decât aerul fiindcă greutatea lui molecula. ă 
76 e mult mai mare decât 28,8. Hidrogenul e mult mai ușor 
fiindcă 2 e mult mai mic decât 28,8. 

Să se observe, că această regulă se poate aplică numai pentru 
corpii gazoși. Pentru corpii lichizi și solizi, știința n'a găsit încă o 
relațiune generală de acest fel. 

De Deosebirea între ipoteză şi teorie. 

Am pus la începutul acestui :capitol titlul: Zeorsa atomică. Am 
vorbit însă mereu de zfofeza atomică. Sar crede că e o scăpare 
de vedere. Nu e așă. E locul acum să arătăm deosebirea între o 
ipoteză şi o /zorie. O ipoteză este, după cum am spus, O presu- 
punere, o bănuială, Cu ajutorul unei ipoteze putem ajunge la găsirea 
unui adevăr, ce poate fi dovedit experimental. Când o 1poteză 
înlănțueşte un număr mare de fenomene, şi mai cu seamă când 
o îfoteză face cu Butintă măsurători exacte, acea ipoteză e o teorie. 

O ipoteză ne arată numai calitativ un fenomen, pe când o teorie 

îl măsoară cantitativ. 
Svante Arhenius, celebrul chimist dela Sfokh /m, face urmă- 

toarea asemănare. O ipoteză e ca un instrument cu numele sfârșit 
în scof (electroscop, fermoscop) şi o teorie e ca un instrument cu 
numele sfârșit în 7nefru (electrometru, termometru). Un electroscop 
arată numai existența electricităței și poate și felul ei, pe când un 
electrometru tace cu puţință și măsurarea cantităţei de electricitate. Un 
fermoscog ne arată dacă un corp e sau nu cald, pe când un fer- 
mometru ne arată anume şi exact cu cât un corp e mai cald 
decât altul. 

Ipoteza alomică e prin urmare teorie atomică. Ea face cu 
putință măsurarea greutăților atomice şi moleculare, scrierea ecua- 
țiunilor chimice, calcularea exactă a fenomenelor. Tot aşă ipoteza 
lui Avogadro e o teorie. Ea se numește însă mai des legea lui 
Avogadro. 

Asemănarea şi deosebirea între fizică și chimie după teoria 
atomică. Am văzut, că toți corpii, fie simpli sau compuși (și prin 
urmare materia), sunt formaţi din atomi, reuniți în centre de vibra- 
țiune numite molecule.
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Cu studiul moleculelor şi al atomilor se ocupă fizica şi chimia; 
fiecare din aceste științe însă le studiază din alt punct de vedere. 

Pentru a vedea mai, bine faptele de care se ocupă fizica și 
chimia, să luăm un exempiu: | , 

Când moleculele, din care e format un corp, în mișcarea lor fac 
între 18 şi 23.000 vibrațiuni pe secundă, pot impresionă prin mij- 
locirea aerului organul auzului, producând senzaţiunea sunetului. 

Dacă prin ajutorul căldurii, mărim energia de vibrațiune a acestor 
molecule, așă încât numărul vibrațiunilor să crească dela 23.000 
până la câtevă milioane pe secundă, observăm că corpul își mărește 
volumul și temperatura, pe când densitatea sa scade. Corpul nu 
mai impresionează simţul auzului, ci simțul tactului, dându-ne sen- 
zaţiunea căldurii. 

In acest caz moleculele corpului fiind însuflețite de o energie 
mai mare, adică mișcându-se cu o iuţeală mai mare și vibrațiunile 
având amplitudini mai mari, urmează că şi spațiul dintre molecule 
să crească și prin urmare creşte și volumul total al corpului. Dacă 
facem să crească și mai mult energia de vibrațiune până între 400 
şi 700 trilioane pe secundă, corpul devine luminos, impresionează 
organul 'vederei și ne dă senzațiunea colorilor din spectru sau a 
luminei albe. 

Fenomene fizice. /n foate aceste cazuri, molecula rămâne ne- 
atiusă în ce priveşte felul şi numărul atomilor din care e compusă; 
numai distantele dintre molecule şi energia lor s'au schimbat. 
Astfel de schimbări se numesc fenomene fizice. Ştiinta care se 
ocupă cu studiul acestor fenomene este fizica. 

Dacă însă corpul încălzit este oxidu/ roşu de mercur (Hg O), 
observăm că coloarea lui roșie dispare; el e înlocuit treptat prin 
o substanță argintie, lichidă: mercurul (Hg), şi prin un gaz fără 
coloare: oxigenul. 

In cazul acesta molecula oxidului de mercur nu mai există; ea 

a fost descompusă, adică desfăcută în corpii simpli din care e for- 
mată: în mercur și oxigen. Mercurul a rămas în vas, iar oxigenul, 
fiind gaz, sa împrăștiat sau s'a adunat în vasul culegător : 

2 Hg 0=2Hg+oO0, 

Fenomene ehimice. Schimbările de felul acesta, care distrug 
molecula, se numesc fenomene chimice. Ştiinta care se ocupă cu 
studiul acestor fenomene se numeşte chimia. 

Urmează dar, că fizica păstrează molecula neschimbată, pe când 
chimia desface molecula, şi cu atomii ei crează alte molecule mai 
simple sau mai complexe. 

Fenomene termochimice. 

Am văzut, că la combinarea sulfului cu ferul pentru a da sulfura 
de fer, s'a produs lumină şi multă căldură.
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Producerea de căldură se observă de multe ori, când doui 
sau mai mulți corpi simpli sau compuşi se combină între ei. 

Căldura se măsoară cu unitatea de căldură numită calorie, 
în aparate numite calorimetre. Inţelegem prin calorie cantitatea 
de căldură luată de un gram de apă, ca să-și ridice temperatura 
dela 00 la + 10. Această calorie se mai numeşte ealorie mică 
sau calorie gram și se înseamnă cu ca/. În locul eise întrebuin- 
țează caloria mare sau caloria kilogram, care se înseamnă cu Ca/. 
și care înseamnă căldura luată de 1 kgr. de apă ca să-și ridice 
temperatura dela 00 la + 19. 

Cantitatea de căldură, măsurată în calorii, se socotește pentru 
greutatea unui corp egală cu greutatea lui moleculară exprimată în 
grame. Astfel la formarea apei se dezvoltă 58200 cal. pentru z8 
gr. de apă: 

H; + O = HO + 58200 cal. 

2gr. 16gr.—18 gr. 

Experienţa a dovedit că pentru a descompune 18 gr. de vapori 
de apă în O şi H, trebue să întrebuințăm aceiași cantitate de căl- 
dură, adică 58200 cal.: 

HO + 58200 cal. =H, + oO 
18 gr. apă în vapori 2 gr. 16gr. 

Producerea apei se face cu dezvoltare de căldură, tar des- 
compunerea ei cu absorbire de căldară. Acest fapt e general 
tuturor combinaţiunilor și descompunerilor. 

lată cum se explică producerea de căldură în fenomenele chimice: 
Un nasture de metal frecat repede pe mâneca hainei se încălzeşte. 

O osie neunsă se încălzeşte prin frecarea roatei care se mișcă în 
jurul ei. Mişcarea se preface în căldură. In fenomenele chimice, 
mișcarea atomilor se preface şi ea în căldură, în anumite condi- 
țiuni. luţeala de mișcare a atomilor se numește energie chimică. 
„.. Când atomii se combină pentru a formă molecule compuse, ei 
nu-și mai păstrează energia ce au avut-o în moleculele simple, ci 
pot să peardă o parte din ea sau să o mărească cu o cantitate 
oarecare. In cazul formărei apei, atomii de hidrogen şi atomii de 
oxigen perd o parte din energia lor. Energia perdută se transformă 
în căldură. Cantitatea de căldură produsă măsoară cantitatea de 
„energie perdută de atomi. Când descompunem apa, cantitatea de 
căldură întrebuințată în acest scop, se transformă în energie chimică; 
atomii de oxigen și de-hidrogen din moleculele de apă își măresc 
energia chimică, se desfac unii de alţii şi se unesc în molecule 
de hidrogen și în molecule de oxigen, în care ei au o energie mai 
mare decât în molecula de apă. 

Combinaţiuni exoterme. Zoafe reacfiunile la care se dezvoltă 
căldură se numesc exolerme. şi corpii care se nasc prin astfel 
de reacțiuni se numesc. combinatiuni exoterme. Atomii din mole=
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culele lor au o energie chimică mai mică decât atomii din mole- 
culele, din care sau format. Stabilitatea lor e mai mare decât a 
moleculelor din care sau format, din cauză că ele au. trebuință de 
o energie mare pentru a fi descompuse. 

O reacțiune exotermă, odată provocată prin o mică cantitate 
de energie, se continuă dela sine până la terminarea ei, prin 
căldura produsă tot de ea. Aşă, combinarea sulfului cu ferul, odată 
pornită, a mers până la sfârşit, 

Combinaţiuni endoterme. Sunt alți corpi, în număr „mai mic, 
care în timpul formărei lor absorb căldură. Așă, d..e.: un volum 
de H combinându-se cu 1 volum vapori de Î, pentru a produce 
acid iodhidric (HI), are trebuință de o cantitate de căldură — '7000 cal. 

H 1 = HI — 7000 cal. 

Astfel de reactiuni, care au loc cu absorbire de căldură, se 
numesc endoterme şi corpii ce iau naştere din ele se numesc 
combinatiuni endoterme. In moleculele combinaţiunilor endoterme 
energia chimică e mai mare decât acea a moleculelor din care s'au 
format, şi prin urmare stabilitatea lor e cu mult mai mică. 

Combinaţiunile endoterme se descompun cu mare ușurință, per- 
zând o parte din energia lor sub forma de căldură. Descompunerea 
lor se face mai în totdeauna cu violență și se numeşte ex/loziune. 

O reacțiune endotermă se produce numai pe cât timp îi dăm 
energia necesară, d. e: prin căldură. Incetând a face aceasta, 
reachnnea se opreşte. 

Termochimie. Partea chimiei care se ocupă cu toate fenomenele 
de căldură, care însoțesc reacțiunile chimice, se numește /ermo0- 
Chimie. Bazele ei au fost puse de Berfhelot și Thomsen. 

Valenţa atomilor. 

În afară de proprietățile amintite, de a aveă greutăți anumite, de 
a se mișcă şi de a intră în combinaţiune între dânșii, atomii mai au 
o proprietate. Astfel dacă observăm formulele următoare : 

CIH OH, NHs CH, 
acid clorhidric apă amoniac . metan 

vedem, că un afom de clor se combină cu un singur atom de hi- 
drogen, tin atom de oxigen, cu doi, un atom de azot cu trei şi 
un atom de carbon cu patru atomi de hidrogen. Așă dar atomul 
de oxigen valorează de două ori mai mult decât atomul de clor 
față cu atomul de hidrogen, atomul de azot, de trei ori. şi afo- 
mul de carbon de patru ori mai mult față cu afomul de hidrogen. 

Această proprietate a atomilor se numeşte valență. - 
Atomii, care întocmai -ca atomul de cfor se combină cu un atom
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de hidrogen se numesc monovalenţi. Elementele cu atomi monova- 
lenți se numesc monovalente. Valenţa lor se arată prin | pus la 
dreapta simbolului lor : Fi, CH, Bri, Ţ, (familia halogenilor), 
Wal, etc. 

Atomii care se combină cu 2 atomi de //drogen sau cu doi 
atomi monovalenţi se numesc broa/enți. Elementele cu atomi bi- 
valenţi se numesc bivalente. Valenţa lor se arată prin II pus la. 
dreapta simbolului lor: O, Sit, Set, Te", (familia oxigenului), 
Cai, etc, 

Tot așă.: a 
Elemente Zrivalente : NI, PU, Asii, SP, (familia azotului), 

BI Aull etc. 

Elemente fefravaleute : CY, Si, Sr", (familia carbonului), etc. 
Elemente fentavaleute : Pi Ast „ etc, 
Elemente exavaleute : Mo, SV, etc. 
Valenţa nu este o proprietate fi îxă a atomilor. Ea poate creşte 

sau scădeă cu diferitele condițiuni în care se găsește atomul ; astfet 
fosforul poate fi tri şi pentavalent, d. e.: PCI, (triclorura de 
fosfor), PCl;, (pentaclorura de fosfor); zodul în combinaţiunile lui 
cu Cl poate fi mono și trivalent: CI 1(monoclorura de iod), Clsl 
(triclorura de iod), Sulful poate fi bivalent, SH"H,, tetravalent S"" 0. 
și hexavalent S"0,. 

Formule ordinare și formule de constituţie. Faptul, că valența 
atomilor nu e constantă ne explică de ce doi corpi simpli nu for- 
mează numai un singur corp compus. 

Bazaţi pe valența elementelor, putem să ne dăm seamă nu nu- 
mai de felul și numărul atomilor, ce intră într'o moleculă, dar și 
de modul cum sunt grupaţi, arătând legăturile, ce există între fie- 
care din atomii, ce constituesc molecula. 

În acest caz, dacă voim a reprezentă în scris o moleculă oare- 
care, formula chimică ordinară (vezi pag. 108) nu e suficientă ; 
pentru a arătă modul de grupare al atomilor, îi scriem pe aceştia 
legaţi prin valenţele lor; în cazul acesta formulase numeşte rațio- 
nală sau formula de constitutie. 

Formula chimică ordinară. Formula chimică rațională, 

Apa. .. HO... H'—0"—H' 
NIL 

Amoniac. .NH,. . N —H', 
—! 
O”=— VI —07 

Sulfat de cupru SO,Cu. . 0'= S > >Cu 

Formulele raționale sunt deduse în mod natural din studiul reac- 
ţiunilor și proprietăților chimice ale corpilor. Ele sunt de mare în- 
semnătate, cu deosebire, în chimia organică. 

Grutăţi atomice internaţionale. La sinfeza apei în greutate
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am spus, că hidrogenul se combină cu oxigenul în proporţia 1: 8 
în greutate. Greutatea atomică a oxigenului a fost fixată la 16. 
Greutățile atomice ale multor corpi au fost determinate față cu 
0=—16 ceiace însemnă H=—1,00. Prin determinări mai nouă și mai 
exacte sa găsit că hidrogenul și oxigenul se combină în proporţia 
1:'7.94. Greutatea atomică a oxigenului urmă să fie 15,88. Greu- 
tățile atomice determinate față cu 0O=—16 urmau să fie socotite din 
nou. La acest neajuns se adaogă și acela de a se reface din nou. 
greutăţile atomice de câte ori determinări și mai exacte ar schimbă 
proporţia în care oxigenul se combină cu hidrogenul. 

Comisia internațională pentru fixarea greutăților atomice a în- 
lăturat aceste neajunsuri fixând odată pentru totdeauna greutatea 
atomică a oxigenului drept 16. Greutatea atomică a hidrogenului 
nu mai e în acest caz egală cu 1; ea e egalăcu 1,008 sau a- 
proximativ cu 1,01. 

Comisia internațională publică la sfârșitul fiecărui an lista £reu- 
tăților atomice cu atâtea zecimale câte sunt sigure. 

In lista corpilor simpli dela pag. 34 se găsesc greutăţile atomice 
internaţionale pentru anul 1912, 

Scurtă privire asupra celor învățate până aici. 

Am început studiul chimiei cu aa. In cele dintâi lecțiuni, am 
văzut ce se înțelge prin distilare, disolvare şi cristalizare. Ne-anx 
reamintit astfel ce se întelege printr'un fenomen fizze și ne-am 
pregătit trecerea la fenomene chimice. 

Descompunând apa prin curentul electric, am înțeles ce este o 
descompunere chimică. Am trecut, apoi, la combinare şi reactiune 
chimică, la analiză şi sinteză, la corp simplu și corp compus și 
ne-am pregătit astfel, frin experiență, pentru definitia chimiei. 
După ce am arătat importanța chimiei, teoretică și practică, și după 
ce am arătat locul pe care fizica și chimia îl ocupă printre celelalte 
ştiinți, am trecut la chimia neorganică. Aici, am studiat Jidroge- 
nul, oxigenul, ozonul, sarea, halogenii şi sulful. Din cunoștințele 
căpătate treptat-treptat, am stabilit în urmă legile combinațiunilor 
chimice, Cu sarea și cu sulful am intrat în mod firesc în studiul 
cristalografiei, dând desvoltarea cuvenită sistemului cubic, siste- 
mului ortorombic şi gontometrelor. 

Ne-am ţinut strâns legaţi de experiență, și n'am scos nimic din 
imaginaţia noastră. Am arătat astfel în ce constă o ştiinţă în partea 
ei experimentală. Am adunat în acest timp o sumă de adevăruri, 
care păreau răslețe. 

Am trecut atuncia în domeniul ipotezelor. În feoria atomică, am 
arătat cum geniul oamenilor de știință a izbutit să lege împreună 
toate aceste adevăruri, să ne facă înțelese legile combinaţiunilor 
chimice și să ne deă mijlocul de a află greutăţile atomice și mole-
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culare. Ne-a fost uşor să înțelegem de ce greutatea unei canti- 
tăți de corp compus este egală cu suma greutăților corpilor simpli 
care o alcătuesc. Ne-a fost ușor, fiindcă ştiam bine din experiențe 
în ce constă această lege. Am înțeles lesne legea proporțiilor definite, 
legea proporțiilor mutiple și legea numerilor proporționale, fiindcă 
'scosesem aceste legi din fapte învăţate. Urmând această cale, am 
urmat drumul pe care la făcut chimia însăși dela începutul ei până 
în ziua de azi. 

Acum, suntem în stăpânirea adevăratei metoade pentru învățarea 
chimiei. Experiențele ne vor arătă adevărurile, iar teoria atomică 
ne va da patința să înțelegem și mai bine aceste adevăruri și să 
le reprezentăm exact cu formule și ecuațiuni chimice. 

XIII. 

AZOTUL sau NITROGENUL. 

Istoricul, La 1669 Mayow, arzând corpi grași întrun volum mărginit de 
aer observă că o parte din acesta nu intră în combinaţiune. A fost izolat 
definitiv la 1772 de Rutherford. Numele ce-l poartă i la dat Lavoisier, 
pentru a arătă că nu poate întreţine viaţa. Numele nifrogen înseamnă ge- 
nerator de nitru (salpetru). 

Starea naturală. Azozu/ există în stare liberă în cantitate foarte 
mare în aerul atmosferic, care e format din */, volume azot și :/; 
volume oxigen. Plantele şi cu deosebire animalele au mult azot 
în corpul lor. El se mai găseşte în pământ, în atmosferă și în oare 
care ape sub forma de amoniac, azotiți şi azotaţi. 

Prepararea azotului se poate face sau din aer sau din anumiți 
corpi care cuprind azot. | 

In industrie se prepară azotul sau din aeru/ lichid, prin distilare 
fractionată sau din atmosferă, trecând aer peste cufru încălzit în 
ţevi de fer. In cazul întâi oxigenul este cules de o parte în cilindri 
de oțel. In cazul al doilea, oxigenul se combină cu cuprul încălzit, 
formând oxid de cupru. | A 

In laborator, putem prepară azot din aer și la temperatura obiş- 
nuită și prin încălzire. | E o 

Experienţă. Umplem pe sfert o eprubetă cu o soluţiune de hidrat de 

sodiu și punem în ea o linguriţă de zirogalol, Astupăm bine eprubeta 
cu degetul cel mare și scuturăm vre-o 2, 3 minute. In vreme ce îndepărtăm 

degetul, vârim în gura eprubetei flacăra uni lumânări, Flacăra se stinge 

Pirogalolul în soluțiune alcalină absoarbe oxigenul din aer. 
În eprubetă rămâne numai azotul. care stinge flacăra lumânărei. 
Această preparare se face la temperatura. obișnuită. . 

Experienţi, Potrivim un dop de plută sau mai bine de gumă care să
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închidă perfect gâtul unui clopot de sticlă, pu prea mare, figura 105- 

Legăm cu o sârmă subţire o lumânărică aşă ca să treacă în voe prin gâtul 

clopotului. Umplem cu apă până pe la jumătate, un cristalizor mai mare, 

sau o baie de cules gaze. Punem pe fundul cristalizorului două vergele 

de sticlă. Punem pe apă un dop ! 

de plută cât mai lat pe care am 

lipit cu ceară roşie o capsulă 

mică de porțelan. Tăem sub apă 

o bucăţică de fosfor cam cât un 

bob de fasole; o ştergem, cu 

băgare de seamă, cu hârtie de 

filtru, o punem în capsulă și o 

aprindem, Acoperim totul îndată 

cu clopotul de sticlă, pe care îl 

aşezăm pe cele două vergele. 

Astupăm bine cu dopul după o RR 
„ , Fig. 105. Prepararea azotului prin arderea 

vre-o jumătate de minut. Aştep- fosforului în aer. 

tăm până ce fumul alb care umple 

la început clopotul dispare cu totul. Turnăm în cristalizor atâta apă 

până ce ea ajunge și afară la înălţiumea apei din clopot. Facem aceasta 

ca să silim gazul din clopot să iasă afară când vom luă dopul; altfel ar 

întră aerul de afară în clopot. Aprindem lumânarea și o vârim în clopot. 

în vreme ce îl destupăm. Lumânarea se stinge. 

  

In timpul arderei, fosforul se combină cu oxigenul din aerul 

de sub clopot. Fumul alb de pentoxid de fosfor se disolvă în apă. 

formând acid fosforic. Apa se ridică în locul oxigenului care s'a 

combinat cu fosforul. Sub clopot rămâne azotul care stinge lumâ- 

narea. Această preparare se face prin încălzire. | 

Din azotitul de amoniu -preparăm azot precum urmează. 

Experienţă. Intr'un balon de vre-o 200 cmc. punem 70 cmc. de apă 

şi dizolvăm pe rând în această apă z2- gr. de azotit de sodiu şi 10 gr. 

clorură de amoniu. Aşezăm balonul pe pânza de fer pusă pe niște piros- 

trii şi încălzim cu o flacără mică. După câtvă timp se dezvoltă un gaz sub 

forma unor beşicuți care se ridică din țichid. Vârim în gâtul balonului 

o lumânare aprinsă. Lumânarea se stinge; când balouul e plin cu azot, 

iumânarea se stinge chiar la gura lui, i 

Din azotitul de sodiu şi clorura de amoniu se formează azotit 

de amoniu şi clorură de sodiu potrivit ecuaţiunei chimice: 

NO, Na+-NH, Cl=NO. NH,+-Na Cl | 

Azotitul de amoniu. se descompune în azot și apă, potrivit ecua- 

țiunei chimice: 
NO, NH,==Na--2 H, O 

Proprietăţi fizice. Azotul e un gaz fără coloare, fără miros și 

fără gust şi cevă mai ușor decât aerul, (D=0,9682).
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Azotul lichid se găseşte în aerul lichid preparat de curând, EI ferbe Aa — 1940 sub presiune de o atmosferă. 
Azotul solid se topeşţe la — 2140, 

Proprietăţi chimice. zozu/ se combină cu greutate cu corpi 
simpli sau compuşi. La temperaturi înalte—arc voltaic—, formează 
combinațiuni directe cu multe elemente ; astfel Borul, Siliciul, Calciul, 
Magneziul, Aluminiul, Ferul, etc., se combină direct cu azotul for- 
mând azofurile respective. Sub influenia scânteelor electrice, 
a&otul se combină direct cu oxigenul, producând diferiti oxizi. 
Dacă facem un amestec de azot şi oxigen întrun eudiometru, fig. 106 
și trecem mai multe scântei electrice în el, coloarea lui devine ro- 
șiatică (NO) și volumul scade. Această experiență simplă a fost 

  

Fig. 106. Combinarea azotului cu oxigenul prin scântei electrice, 

“făcută în secolul al 18-a de chimistul Priestley şi de fizicianul Ca- 
vendich din Londra. Ea este astăzi baza uneia din cele mai în- 
-semnate industrii, a salpetrului de Norvegia. 

In aceleași condiţii în timp de 8—10 ore, cu o bobină Ruhmhkorff 
puternică, azotul se combină cu apa, pentru a dă azotitul de amoniu 
(Berthelot) : 

| N2 + 2H,0 = NO,.NH, 

Azotul din atmosferă se combină cu Oxigenul şi cu vaporii 
de apă, dând azotitul sau azotatul de amoniu, sub influenta 
Julgerelor, în timpul furtunelor. Aceşti corpi se disolvă în apa 
de ploaie şi îngraşe pământul feste care cade. 

Rolul azotului în natură. 

Azotul, care nu întreține vieața, când e introdus în organism 
prin respirațiune, e de cea mai mare importanță pentru existența vieței. Azotul din aer mai micșorează acțiunea prea energică a oxi- 

„ genului, care în stare curată e oarecum o otravă, deoarece oxidează Şi distruge prea repede substanțele din organism. Sub formă de 
combinaţiuni foarte complexe, azotul întră în alcătuirea țesăturilor - celor mai însemnate din plante și animale. Protoplasma, care e
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baza. vieţei, cuprinde combinaţiuni cu azot. Animalele şi plantele 
“au prin urmare nevoe de azot ca să poată trăi. Animalele nu pot 
luă însă azotul așă cum se găsește în natură; cele erbivore îl 
iau sub formă de combinaţiuni făcute de către plante; iar cele 
carnivore dela alte animale. Plantele singure sunt în stare să pre- 
facă azotul neorganic în combinaţiuni organice. Plantele tot luând 
insă azot din pământul în care cresc, îl sleiesc cu vremea. Pentru 

"a-l face din nou roditor se cere să-i dăm pământului azotul tre- 
buincios. Indeplinim această trebuință îngrăşindu-l cu anumite 
substanțe care cuprind azot. Printre acestea, cei mai importanți sunt 
azotaţii. Aceşti azotați se găsesc în unele locuri în cantitate mare. 
Se crede însă, că după un timp oarecare, aceste mine de îngrăşă- 
minte naturale vor fi săcătuite. Sa căutat de aceia a se folosi 
azotul din atmosferă, de oarece se găsește în cantitate foarte mare. 
Pentru aceasta, e de nevoe a se combină azotul cu oxigenul. Ex- 
periența de mai sus, făcută în eudiometru (fig. 106), ne arată, că 
această ardere a azotului poate aveă loc sub influența descărcărilor 
electrice. Acest principiu, arătat de noi în mic, e întrebuințat astăzi 
în mare în fabricile dela Wo/foden (Norvegia). Acolo, se produce 
în nişte sobe anumite un arc voltaic sub formă de disc de un metru 
diametru. Prin acest disc de foc se trece aer din atmosferă. Azo- 
tul e oxidat (ars) şi oxizii formaţi trec în niște vase umplute cu 
lapte de var. Se formează astfel azotat de calciu. Se poate formă 
și acid azotic curat. Energia întrebuințată pentru a produce curen- 
tul electric e aceia a căderilor de apă. Această industrie de îngră- 
șăminte chimice făcute cu aer progresează din zi în zi şi i se prevede 
un viitor mare. 

In natură azotul se află înt'o necontenită circulare. Plantele 
3 iau din atmosferă și mai ales din pământ și îl trec în combina- 
țiuni organice mai mult sau mai puţin complexe. Din plante îl iau 
erbivorele care îl prefac la rândul lor în combinațiuni organice de 
asemenea complexe. Carnivorele îl iau din erbivore și plante. In 
timpul vieței plantelor și animalelor, precum și după moartea lor, 
prin putrezire, azotul se întoarce din nou în pământ și atmosteră 
sub formă de combinaţiuni simple ca amoniacul. Acestea din urmă 
trec din nou prin prefacerile arătate pentru a se întoarce din nou 
în atmosferă și pământ şi a face mereu acelaș ocol din lumea mi- 
nerală în cea viețuitoare şi din aceasta în cea d'ântâiu. 

Argonul, 

Istorie, A fost descoperit în atmosferă la 1894 de către Lordul Rayleigh 
şi Sir Villiam Ramsay. 

Starea naturală. Atmosfera cuprinde aproape 1,3 în greutate 
„la sută, argon. Se mai găseşte în gazele ce es din unele ape mi- 
nerale și în unele ape minerale. 

Prepararea. Argonul se prepară trecând un curent de aer uscat
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şi curat printr'o țeavă în care se. încălzește pilitură de magneziu. 
Oxigenul din aer formează 0x17 de magneziu, Mg O, azotul for- 
mează azolură de magneziu, Na Mgs, iar argonul rămâne necom- 
binat și. poate fi cules, 

Proprietăţi. Argonul e un gaz fără coloare și fără miros. A fost 
lichefăcut și solidificat. Până acum n'a putut fi combinat cu nici un 
corp. Numele argon înseamnă tocmai neactiv, corp care nu for- 
mează combinaţiuni, , 

Gazele nobile din atmosferă. Tot din aerul din atmosferă și 
tot de Sir William Ramsay, au mai fost preparaţi și corpii MVeou, 
AKripton şi Xenon. Ei se găsesc însă în cantități cu mult mai mici 
decât argonul. Astfel A7:ptonul s'ar află în cantitate de 1 la 7.000.000 
şi Xenonul de 1 la 40.000.000. Ele au fost izolate piin starea 
frachionată a aerului lichid. Nici ele nu formează combinațiuni. 
Impreună cu argonul alcătuesc familia gazelor nobile din afnosferă. 
Fiindcă nu formează combinaţiuni înseamnă că n'au valență ; ele 
sunt prin urmare zerovalente. |O particularitate a acestor gaze e 
faptul, că moleculele lor sunt alcătuite din câte un atom. 

Mai pomenim, că tot zerovalent e şi corpul simplu /eliu care 
a fost recunoscut întâi în Soare și care a fost scos pe urmă, tot 
de Sir Wilham Ramsay, dintrun mineral de pe pământ. 

Heliul lichid a fost preparat în 1908 de Kammerling Onnes, 
în laboratorul criogenic din Lezda. Această preparare e una din 
descoperirile mari făcută în știință. Prin ea s'a atins cea mai scă- 
zută temperatură, —272%, pe care o desparte numai un grad de 
zero absolut, —273%. Heliul este singurul corp care n'a fost 
solidificat până azi. 

Aerul. - 

Istoricul. Aristotel şi discipolii săi admiteau, că pământul, apa, focul şi 
aerul sunt 4 elemente, care se pol transformă unul în altul. Paracelsius 
credeă că aerul este format din apă și foc. Numai la 1630 Jean Rey, observă câ metalele încălzite în contact cu aerul câştigau în greutate şi admitea că numai o parte din aer se fixează pe aceste metale pentru a le transformă în oxizi. Mayow la 1669 exprimă în mod clar ideea că în aer există părticele 
prin care se face nitrificarea, se oxidează metalele şi care sunt necesare arderei și respirațiunei. In fine, dela 1775, cu începerea lucrărilor lui Refer. ford, Priestley şi cu deosebire ale lui Lavoisier, se putu fixă adevărata 
compoziție a aerului, 

Proprietăţi fizice. Aerul e corp gazos, fără coloare, fără miros 
și fără gust. 1 litru de aer cântărește, la 0” și 760“"-, 1 gr. 293, 

Compoziţia aerului. Aerul este un amestec de mai mulți corpi, 
între care mai principali sunt oxigenul, azotul și argonul: 

: „în volume în greutăţi 

Oxigenul . . -. . 20,90%, 231% 
Azotul .,., ae 78,10%, 75,5 9% 
Argonul şi celelalte gaze nobile 0,94%, 1,30%,
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Pe lângă aceste gaze aerul mai cuprinde: hidrogen, ozon, bioxid 
de carbon, vapori de apă, pulberi şi micro-organizme. 

Ozonul se atlă în cantitate de 9—250 mMgr. . . ; în 100 m. cubi. 
In apropierea orașelor (observatorul dela Montsouris, Paris), se găsesc numai 2 mgr. în 100 m. cubi. . 
Bioxidul de carbon variază dela 26,63, până la 31,19 în oraşul Paris, pentru 100.000 volume aer sau în genere 0,0003 în volum. 
Vaporii de apă se găsesc în cantitate de 0,004— 0,005 din volumul aerului. 
Amoniacul se găseşte în cantitate dela 0 gr., 002 în 1 m. cub de aer. 
Acidul azotos şi azotic se găsește în cantitate foarte mică. 
Hidrocarburi gagoase sunt deasemenea foarte puţine. 
Aerul mai conţine cantităţi mici de cristale de clorură de sodiu (cu deo- sebire pe lângă țărmul mărei), s4/fa/ de calciu, sulfat de sodiu, etc. şi pulberi, 

între care părticele feruginoase de origine meteorică. 
Micro-organismele din aer studiate de Pasteur, sunt de diferite 

feluri. Unele produc dospirile, altele putrezirile și altele sunt cauza 
bolilor molipsitoare, 

Compoziția aerului în azot, cxigen şi argon este constantă ș 
numai la suprafața mărilor, cantitatea de oxigen este foarte puțin 
scăzută din cauza solubilităţii lui mai mare în apă. 

L. Analiza aerului în volume, 1. Intâia analiză în volume a fost făcută de 
Lavoisier, la 1777. EL a închis un volum oarecare de aer în retorta de sticlă 
A şi în clopotul C, amândouă umplute până la nivelul arătat cu mercur. Incălzind 
în timp de 12 zile, mercurul din retorta A, a obținut o cantitate P de o sub. 
stanță roșietică, oxi de mercur. 

S'a produs în acelaș timp un gol în interiorul vasului, din care cauză s'a 
urcat mercurul în C. Creșterea de volum a mercurului sub clopot arată vo- 
lumul oxigenului dispărut. El a constatat, că acest volum eră egal cu acela 
al gazului care se desvoltă când calcină în alt vas oxidul de mercur (P) ce 
obținuse, gaz ce eră oxigenul. Sub clopot şi în retortă rămăsese numai azotul 
(și argonul). Rezultatul analizei lui Zavoisier eră destul de apropiat de cele 
găsite în urmă. . 

2. Analiza se face mai ușor absorbind oxigenul prin fosfor, hidrogen sau 
alt corp, care se combină cu oxigenul. 

Un volum de acr se introduce în tubul gradat c, fig. 108, d'asupra apei. 
4 

    

  

     IRI 

=     
Fig. 107. Analiza aerului, Lavoisier, Fig. 108. Analiza aerului 

prin fosfor la rece, 

Se introduce în el o vergea de fosfor care, luând tot oxigenul, face să scază 
volumul gazului ; volumul dispărut arată oxigenul, iar cel rămas azotul, 

Dr. C.I, Istrati şi G. G, Longinescu 9
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3. Analiza în eudiomelru (fig. 20), 
Se introduc în acesta J0 cmc. aer şi 10 cmc. hidrogen. După trecerea 

scânteei electrice, volumul scade cu 6,3 c.c. şi rămâne în eudiometru 13,7 cmc. 
amestec. Cei 6,3 cmc, dispăruţi sub forma de apă cuprind 2,1 (:/,) cc. oxi- 
gen, ce se află în aerul analizat. Aşă dar 10 —2,1—=7,9 cme.—azotul conținut 
în cei 10 c.c, aer. În 100 cmc. acr se găsesc de 10 ori mai mult oxigen 
şi azot, adică 21 cmc. oxigen şi 79 cmc. azot. 

II. Analiza în greutate a fost făcută la 1840 de Dumas şi Boussigault. 
Oxigenul este luat prin cupru încălzit, Experienţa s'a fâcut în modul ur- 
mător, fig. 109. 

Un balon de sticlă A bine închis prin robinetul R“, sa cântărit exact, 
după ce s'a scos aerul din el. S'a cântărit de asemea golit de aer tubul 
metalic BB”, în care se află răzătură de cupru. Când acesta era înroșit, se 
deschideau puţin robinetele R, R' şi A”. Aerul intră în tubul BB spălân- 
du-se prin tuburile C,D, £, F,G, 71,7, K, de bioxidul de carbon şi vaporii de 

  

Fig. 109, Analiza aerului în greutate, Dumas și Bonssingault. 

apă, ce-i conţinea. În tubul BB' oxigenul din acest aer se combina cu cuzrul, 
iar azotul intra în balonul A. 

Cântărindu-se din nou, după experienţă, balonul A şi tubul BB" s'au găsit 
a gr. azoț, o gr. oxigen în & gr. aer intrat în aparat. 

Printr'o regulă de trei simplă s'a socotit că 100 gr. ger cuprind 76.8 gr. 
de azot amestecat cu argon şi 23.1 gr. de oxigen. 

Aerul, prin oxigenul ce conţine, întreține viaţa ființelor vii şi 
face cu putință arderile. Dela puritatea lui depinde buna stare a fiin- 
țelor ce trăesc într'insul. In el se varsă necontenit cantități enorme 
de bioxid de carbon, produse prin respirația animalelor, a plante- 
lor fără clorofilă și prin arderi. Bioxidul de carbon este însă consumat 
necontenit de către plantele verzi (cu clorofilă) în timpul zilei, astfel 
că aerul rămâne totdeauna cu aceeași cantitate mică de bioxid de 
carbon. 

Aerul lichid. 

Fabricarea. Cu mașini anumite, se fabrică astăzi aer ichid în 
cantitate mare. Cea dintâi mașină de acest fel a fost construită de 
Linde, în Germania. In urmă au apărut sistemele /lampsou, în
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Anglia, Zripler, în America și Claude, în Franţa. O mașină poate 
fabrică până la 15 litri de aer lichid pe oră. 

Aceste mașini se sprijină pe următorul principiu. Pentru a liche- 
face un gaz se cere o anumită apăsare și o anumită scădere de 
temperatură. Pentru aerul lichid, în special, se cere ca temperatura să fie scoborită la 193 sub zero. Această scădere de temperatură 
nu e produsă cu vreun amestec 
răcitor, fiindcă nici unul din cei 
cunoscuţi nu produce atâta ră- 
cire, Scăderea de temperatură 
e produsă în aceste maşini cu 
ajutorul destinderei. Se nu- 
meşte destindere trecerea unui 
gaz dela un volum mic și apă- 
sare mare la un volum mare și 
apăsare mică. Ori de câte ori 
un gag se deststinde el se ră- 
ceşte. Noi ne folosim în mod 
natural de destindere, când su- 
flăm din gură aer ca să răcim 
un corp cald. Aerul suflat în 
acest caz nu e aer care ese de- 
adreptul din plămâni (ca atunci 
când suflăm ca să ne încălzim 
mânile). Acest aer este întâi 
îndesat în gură și lăsat pe urmă 
să se destindă. 

Putem îațelege lesne acest 
principiu servindu-ne de figura 
110. Cu pompa P îndesăm aer 
în tubul As. Când apăsarea ae- 
rului trece de o margine anu- 
mită, supapa s se deschide. 
Aerul se destinde și se răceşte. 
Prin DR, aerul destins trece 
în tubul RC, și răceşte tubul _ NI I SI Aş pe care îl înconjoară. Pompa Fig. 110, Principiul „maşinelor cu care se fabrică 

P”,. suge acest aer și îl în- 
deasă din nou în tubul As. Tubul fiind rece răcește aerul din 
el. Când apăsarea trece de marginea anumită supapa s se deschide 
aerul se destinde și se răcește și mai mult. Prin DA trece în tubul RC și răcește a doua oară tubul 4s. Pe scurt, aerul destins răceşte 
tubul și tubul rece răceşte aerul îndesat. 

Cu timpul după un mare număr de destinderi și îndesări, tubul 
se răceşte până la 193" sub zero, când se licheface aerul din el. 
Din acest moment se adună în vasul B aer lchid. 

In maşina Linde, figura 111, cele două tuburi sunt de metal. 
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Tubul din lăuntru are un diametru de 3 cm. și cel din afară de 
6 cm. Ele sunt lungi de câteva sute de metri, răsucite ca să ocupe 
cât mai puțin loc și puse într'o ladă umplută cu lână DD. Aerul este 

  

  

            goal 
II 

  

Fig. 111, Mașina Linde peatru fabricarea aerului lichid, 

îndesat, cu o pompă puternică pâna la 200 de atmosfere. în tubul 
din lăuntru şi este destins până la 20 atmosfere în tubul din afară. 
O însemnătate mare are robinetul PR care regulează destinderea 
aerului. 

Proprietăţile aerului lichid. Aerul lichid e limpede ca apa, 
când este curat, şi e 
cam tot atât de greu 
ca apa. Temperatura 
lui e de 1930 sub zero. 
Din cauza acestei tem- 
peraturi, aşă de scăzute, 
aerul lichid poate aduce 
schimbări neașteptate 
în proprietățile corpilor. 
Experiențele cu aerul 
lichid sunt cele mai 
frumoase din câte se 
cunosc. 

  

  

    

1. Vu tub de cauciuc, 

Fig, 112, Cauciucul, care a fost muiat în aer. lichid, se sparge care € moale ȘI elastic, se 
"ca sticla. pei GP „ face tare şi se sparge ca 

mă gi „sticla, după cea fost ținut 
1 minut, 2, în aer lichid, fig. 112.:0 minge de gumă se sparge în bu- 
căţi, când e aruncată jos, după ceia fost ţinută în aer lichid. 3. Mer-
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curul, care e lichid la temperatura obicinuită, se solidifică lesne în aer 
lichid. Umplând o eprubetă cu mercur, ţinând-o cât-va timp în aer lichid și 
spărgând-o la urmă, căpătăm un cilindru de mercur solid cu care putem face 
un ciocan de mercur pentru bătut cue, fig. 113.4. Fructele, fig. 114, florile, fig. 115, 
pluta şi alţi corpi moi, 
îngheață în aer lichid, se 
fac ca de sticlă sau por- 
ţelan şi pot fi pisate. 5. 
Alcoolul, despre care se 
credeă într'o vreme că nu 
îngheaţă de fel; se solidi- 
fică lesne în aer lichid, 
La început, se face cleios, 
fig. 116, și pe urmă se 
prinde în bucăţi. 6. Un 
clopoțel de plumb sună 
ca unul obicinuit de bronz, 
dacă a fost răcit cu aer 
lichid. 7. Vasele de metal 
se sparg foarte lesne când EI 
sunt răcite cu aer lichid, Eee , 
8. Sârmele de cupru şi de - A i . 
fer se fac, în schimb, mîi Da | Și , 
tenace când sunt răcite cu 

aer lichid ; ele sc rup mai Fig. 113. Ciocan de mercur solidificat în aer lichid. greu decât la temperatura 
obicinuită. 9. Dintr'o sârmă de plumb, care nu-i de fel elastic, se poate face 
o spirală elastică ca de oțel, când o răcim cu aer lichid. 10. Metalele sunt 
mai bune conducătoare de electricitate la temperatura aerului lichid. 

Observare. Ţinem corpii în aer lichid până se răcesc la temperatura de 
de 193 sub zero. Cunoaştem aceasta prin aceia că corpul nu mai sfârâie, Orce 
corp pus în aer lichid e față de acesta cam tot așa de cald ca şi o frigare 
înroșită în foc faţă de apă. 

  

  

      

Tuate aceste schimbări, precum și alte multe de acest fel, pe 
care le trecem cu vederea, sunt numai schimbări fizice și trecătoare. 
De îndată ce corpul răcit se încălzește, el își capătă din nou pro- 

prietățile obicinuite : cau- 
ciucul se face moale, cio- 

canul de mercur se to- 
peşte, arcul de plumb se 
întinde, sârma se rupe, etc. 

Oxigen lichid. Când 
se evaporă aerul lichid, 
azotul trece mai repede 
în stare gazoasă decât oxi- 
genul. Din această cauză, 
lichidul care rămâne e mai 

Fig. 114. Fructe îngheţate cu aer lichid. bogat în oxigen. In acest 

timp temperatura acestuia 
se ridică dela 193' sub zero până la 184 sub zero. Cu mașini 
anumite se poate face chiar o disf//are fracționată şi se poate 
căpătă oxigen lichid. Cu aer lichid care a fost fabricat de mai 
multe ore se pot face mai multe experienţe care se fac cu oxigenul. 
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_Toţi corpii care ard în oxigen, ard şi mai bine în aerul lichid. 1. Ameste= 
când într'o capsulă, fig. 117, puţin cărbune cu aer lichid, şi punând foc, are 
loc o ardere foarte frumoasă cu scântei caresar în toate părțile. 2. Un amestec 

  

  

Fig. 115. Flori înghețate cu aer lichid. 

de cărbune, de vată şi de aer lichid pus într'un tub metalic şi aprins, arde 
cu energie, producând explozie. 3. O bucată de vată udată cu aer lichid si 
aprinsă arde într'o clipă. 

Și mai ciudate par aceste arderi dacă le facem pe un sloiu de gheaţă. 

Cum se păstrează aerul lichid. Aerul lichid se păstrează în vase 
de sticlă, anume făcute, fig. 118. 
Aceste vase, care pot fi în formă 
de balon, de cupe sau de po- 

  

  

  

Fig, 116, Alcoolul răcit în aer lichid se face Tig, 117. Arderea cărburelui în aer lichid, 
întâi cleios şi apci înghiață. 

tire, au câte doi păreţi care sunt lipiţi numai la buza lor. Locul
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liber dintre acești păreţi e go/ cu totul de aer. Pereţii de sticlă 
sunt şi argintați, figurele 118 şi 119. Aerul se scoate şi pereţii se 
argintesc pentru a împiedeca să pătrundă căldura din afară, până 
la aerul lichid dinlăuntru. În adevăr, sticla e rea conducătoare de 

  

Fig. 118, Vase de sticlă pentru păstrat aerul lichid. 

căldură şi locul go/ de aer e de asemenea rău conducător de 
căldură, ca ne mai având materie. Prin conductibilitate (din mo- 
leculă în moleculă), căldura nu mai poate pătrunde așă dar. Dar 

  

  

Fig, 119. In vase argintate aerul lichid se evaporă încet. 
Intr'un pahar obicinuit evaporarea are loc foarte repede, 

nici sub formă de raze (cum se propagă căldura dela o sobă încălzită) 
nu poate intră căldura înlăuntru. Razele de căldură, ajungând la 
peretele din afară al vasului, sunt reflectate îndărăt, din cauză că 

sticla a fost argintată.
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Acest sistem de vase a fost inventat de d'Arsonval dela Paris 
și a fost perfecţionat de Dewar dela Londra. Intrun balon de 2 
litri de acest fel, aerul lichid se poate păstră vre-o 10 zile. intrun 
vas obicinuit evaporarea s'ar face în câteva minute. Fig. 119 arată 
evaporarea repede a aerului lichid turnat dintr'un vas d" Arsonval— 
Dewar întrun pahar obicinuit. După câtva timp paharul se şi 
sparge, prin răcirea lui prea mare şi prea repede. 

In timpul din urmă, s'au pus în comerţ vase thermos, construite 
pe acest principiu, cu doi pereți și golite de aer. Ele păstrează mai 
bine de 12 ore lichidele calde cu temperatura lor şi lichidele reci 
de asemenea reci. Sunt foarte bune în călătorii și excursiuni. 

Întrebuinţările aerului lichid sunt multe. In ştiinţă, aerul lichid 
servește Îa lichefăcut multe gaze, cu ajutorul răcirii produse prin 
evaporarea lui. În industrie, serveşte la produs temperaturi înalte, 
cu ajutorul oxigenului lichid pe care îl cuprinde. In Bucureşti aerul 
lichid se fabrică în mare cu mașini Linde, în strada Măgurele. 

A'mionila cul. 
. Ru « . Pitz Iu Istoricul. Gazul amoniaca fost izolat de Pries/ley la 1774, care arătă 
prepararea lui cu var și clorură de amoniu; alchimiştii cunoșteau soluția de 
amoniac în apă. ! 

Starea naturală. Amoniacul există în atmosferă în cantitate de 
1—2 mgr. în un metru cub, Cantitatea aceasta creşte puţin cu înăl- 
țimea, până la 5 mgr. Prezenţa sa la suprafața pământului se da- 
torește descompunerii (putrezirei) materiilor organice (urine, gunoaie, 
cadavre, materii fecale, etc.) în care ia naștere sub forma de car- 
bonat de amoniu. 

Prepararea. Experienţă. Amestecăm întrun pahar praf de clorură de 
amoniu cu var; stropim amestecul cu puțină apă. Se produce un corp gazos 
cu miros înțepător. Acesta e amoniacul. : 

Reacțiunea care are loc e r=prezentată prin ecuațiunea : 

2NH,CL + CaO = CaCl, + HO + 2NH,. 

In industrie se fabrică din sulfatul de amoniu, provenit din apele 
amonicale, culese în fabricile de gaz de luminat. 

SO, (NH,), + CaO — SO,Ca + 2 NH; + HO. 

Sulfat de amoniu. Oxid de calciu. Sulfat de calciu. Amoniac. Apă, 

. 

Proprietăţi fizice. Amoniacul este un gaz fără coloare, cu gust 
arzător, cu miros înțepător şi mult mai ușor decât aerul (D = 0,589). 

Amoniacul lichid se fabrică îndesând amoniac gazos în ci/indri 
de otel la o presiune de 7 atmosfere. E un lichid limpede ca apa 
care se evaporă absorbind multă căldură. Amoniacul lichid e în: 
trebuințat pentru acest cuvânt în mașinile cu care se fabrică ghiata 
artificială. Ferbe la —33",7.
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Amoniacul solid e o masă cristalină și transparentă, care se topeşte la —750. 

Amoniacul gazos este foarte solubil în apă: 1 volum de apă 
Ja 76" disolvă 270 volume de acest gag. Disolvarea lui este în- 
soțită de dezvoltare de căldură. 

Soluţiunea aceasta se întrebuințează de obiceiu în locul amo- 
niacului gazos. Putem prepară ușor amoniac gazos, încălzind o so- 
luţiune concentrată de amoniac în apă. 

Solubilitatea mare a amoniacului în apă se arată ca și solubilitatea 
acidului clorhidric în apă, fig. 77, pag. 76. Amoniacul fiind mai 
uşor decât aerul, cilindrul C e ţinut cu gura în jos. Apa din ci 
lindrul C“ e colorată cu turnesol înroșit cu câtevă picături de acid 
clorhidric. Amonia=ul care se disolvă în ea o înălbastrește, Amo- 
niacul formează cu apa o bază, hidratul de amoniu. 

Proprietăţi chimice. Clorul, bromul, descompun amoniacul, punând 
azotul în libertate sau combinându-se cu acesta, pentru a da c/orura, 
sau bromura de azol. Introducând gazul amoniac într'o atmosferă 
de clor sau oxigen, el arde cu o flacără vie. 

2NH3 + 3Cle = N + 6HCI, iar cu oxigenul: 
4NH3 + 30, =— 2N, + 6H.O 

In cazul întâi, hidrogenul sa combinat cu clorul, în cazul al 
doilea cu oxigenul. 

Amoniacul (în soluţiune), este o bază puternică. 

Experienţâ. Punem într'o eprubetă o soluţiune de sulfat de cupru, în 
alta o soluţiune de su/faf de zinc, în alta o soluţiune de clorură ferică. 
Turnăm în fiecare eprubetă câte o picătură dintr'o soluțiune de amoniac, 
Se formează un precipitat verde deschis, în cea dintâi, alb în cea dea 
doua şi brun în cea dea treia, Punem mai mult amoniac în fiecare epru- 
betă. Precipitatul din întâia se disolvă dând o soluțiune albastră, preci- 
pitatul din a doua se disolvă dând o soluţiune fără coloare, precipitatul 

“din a treia nu se mai disolvă, 

Cu solutiuni de multe săruri, amoniacul formează precipitate albe 
sau colorate, care se disolvă sau care nu se mai disolvă în exces de 
amoniac. Soluţiunile de amoniac sunt foarte întrebuințate în analize. 

Intrebhuinţarea. Soluţiunea de amoniac este întrebuințată în 
industrie ca disolvant al carminului și pentru producerea colorilor 
organice. Se mai întrebuințează pentru spălarea lânei și a stofelor. 

Amoniacul lichid e întrebuințat în maşinele cu care se fabrică 
ghiaţa artificială, 

Amoniu și compușii săi. 

Am văzut, că gazul amoniac, în combinaţiunile sale, dă naștere 
la corpii următori:
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NHs + HCI = NHCL 
Clorura de amoniu. 

NH; + HO = NHOH 
Hidiatul de amoniu, 

In acești corpi, azotul care e pentavalent, dă naștere cu hidro- 
genul la gruparea NH,, Amoniu, monovalent. Acest amoniu dă 
hidrat, clorură, sulfat, etc., ca și un metal monovalent, 

Natriul dă cu mercurul un amalgan: Wa /lg. 
Tot astfel face și amoniul: /ig—W/I,, amalgam de amoniu 

(vezi Amalgame). 
" Radieal. Cu toate că e format din corpi simpli, amoniu intră 

şi ese din reacțiuni ca un corp simplu. El este un radical. Nu a 
putut fi preparat în stare liberă. 

Clorura de amoniu, Zfrrig, NH, Cl. Se fabrică în mare, intro- 
ducând în soluţiuni de acid clorhidric, amoniacul gazos scos din 
apele amoniacale dela fabricarea gazului de luminat, Prin evapo- 
rarea soluțiunei se obține un praf alb. Prin sublimarea acestuia se 
obțin turte cu structura fibroasă, lormate din cristale octaedrice 
care se împletesc între ele. 

E întrebuințat în industrie, la spoitul vaselor, la lipitul și cu- 
rățitul unor metale, în medicină și la prepararea amoniacului. Intre- 
buințarea lui la spoitul vaselor se sprijină pe următoarea reacțiune: 
Prin încălzire, el se desface în amoniac şi acid clorhidric. Acidul 
clorhidric atacă oxizii metalici (rugina, cocleala), conform ecuaţiunei : 
MO -+ 2HC1 = MC, + H30. 

Metalul e curăţat astfel de rugină şi poate prinde cositorul. La 
lipit, explicarea e aceiași. Prin încălzire, metalele se oxidează și nu 
se pot lipi. Clorura de amoniu descompune oxizii prin acidul clor- 

hidric ce-l dezvoltă. 
Amintim su/fatul de amoniu, SO, (NH,h, carbonatul neutru 

de amoniu, CO; (NH, şi carbonatul acid de amoniu CO HNH,. 
Sulfatul de amoniu e întrebuințat ca îngrășământ cu azot în 

agricultură. 

Acidul azotic, nitric sau Apa tare. 

Istoricul. A fost descoperit de Geber (Dyabar-al-Kufi) în secoiul al 
VIII-lea. 

Starea naturală. Se găsește în mică cantitate în aerul atmo 
sferic, unde e produs prin descărcările electrice. Apele de ploaie 
conțin mai în îotdeauna azotat de amoniu. E forte răspândit sub 
formă de azotaţi de sodiu, de potasiu, de calciu, etc. 

Prepararea. Acigdu/ azotic se fabrică în industrie încălzind azotat 
de sodiu, salpetru de Chili, cu acid sulfuric, fig. 120. 

N O, O Na+SO, Hz=NO, OH+SO, H Na 
azotat de sodiu--acid sulfuric=acid azoticț-sulfat acid de sodiu
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Nu se face sulfat neutru de sodiu; pentru aceasta ar trebui să se ridice 
temperatura peste 220 când o parte din acidul azotic se descompune în 
hipoazotidă, oxigen şi apă. Hipoazotida, N O, se disolvă în acidul azotic 
colorându-l în galben, acid azotic fumegător, 

In Norvegia se fabrică azi cantități mari de acid azotic şi de 
azotat de calciu, Norge-Salpeter, prin arderea aerului în arc voltaic 

        

    

  

N Soo 

Fig. 120, Prepararea acidului azotic în industrie, 

cu suprafață mare (vezi rolul azotului în natură pag. 127) Azotul şi 
oxigenul din aer se combină la temperatură înaltă şi formează 
bioxid de azot NO; acesta se combină în urmă cu oxigenul din 
aer şi formează hipoazotida, NO. Cu apa, hipoazotida dă acid 
azotic şi acid azotos, potrivit ecuațiunei chimice, 

2 NOz+Ha O==NO, OH-+NO OH 
hipoazotida acid azotic acid azotos 

In această industrie, se fabrică acid azotic, azotat de calciu, 
azotat de sodiu. Curentul electric e produs prin căderi de apă a 
căror putere e de 300.000 de cai. Această industrie a acidului azotic 
și a azotaților de Norvegia înseamnă una din cuceririle mari ale 
chimiei. Ea a fost întemeiată de Bircheland şi Eyde din Cristiania. 

Proprietăţi fizice. Acidul azotic este un lichid fără coloare, cu 
densitatea 1.52 la 150. Ferbe la 86 şi se solidifică la—40”. 

Proprietăţi chimice. Acidul azotic este un acid puternic însă 
foarte nestabil. Lumina și căldura la 3000 îl descompun în hipoa- 
zotidă, (care îl colorează în galben). oxigen şi apă. 

AN O, H — 4NO-F-2H,0A+0Oa. 

Acidul azotic este un oxidant puternic. 

Experienţe, 1) Incălzim într'o eprubetă puţin acid azotic fumegălor şi 

introducem în el un lemncare arde fără flacără; lemnul arde cu flacără. 

2) Punem într'o eprubetă puţin acid azotic fumegător şi vârâm la mije
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locul eprubetei puţină lână sau păr de cal. Incălzim acidul azotic; când 

vaporii lui dau de lână, aceasta se aprinde şi arde cu lumină. 

3) Se amestecă într'o capsulă puţin acid azotic fumegător cu aceiaşi 
cantitate de acid sulfuric concentrat. Se pune capsula întrun borcan 
mare. Cu o linguriţă se iasă în amestecul din capsulă câteva picături de 
eseută de ferebentină. Aceasta se aprinde după urma puterei oxidate a aci- 

dului azotic, fig. 121 

4) Se pune o pană albă în acid azotic, nu prea concentrat; după câtva 

timp se scoate şi se spală. Pana se face galbenă. Acelaş lucru se întâmplă 

cu lâna şi mulți corpi organici, Pelea de pe mână se colorează şi ea în gal- 

ben dacă a fost atinsă cu acid azotic. 

Aceste experiențe dovedesc, că acidul azotic poate oxidă corpii 
cu oxigenul său. Oxidarea se face uneori cu desvoltare de căldură. 

Mai toți metaloizii, afară de C/, Br 
şi N, sunt oxidați de el și transfor- 
maţi în acizi sau oxizi. Așă, su/ful e 
transformat în acid sulfuric. 

Acţiunea acidului azotic asupra me- 
talelor este foarte variată. Se formează 
azotaţi în cele mai multe cazuri. Aurul 
și platinul nu sunt disolvați de acidul 
azotic, Cu ferul se întâmplă un fenomn 
particular. 

Pasivitatea ferului. Experienţă. 
Punem întrun pahar acid azotic amestecat 

cu apă. Vârâm în acest acid un piron de fer 
Fig. 121. Aprinderea terebentinei. neruginit. Ferul este atacat cu desvoltare 

de gaz. După câtva timp, punem pironul 
într'un alt pahar cu acid azotic fumegător. Nu 

se mai observă desvoltarea de gaz; aceasta în- 

seamnă, că acidul azotic concentrat nu atacă 

ferul, deși nt-am fi aşteptat, că fiind mai tare. 

să-l atace mai cu înlesnire. Scoatem pironul 

din acidul concentrat şi îl punem în acidul 

amestecat cu apă. Pironul nu mai este atacat 

de data aceasta nici de cel diluat, care îl ata 

case la început. 
Atingem cu un alt piron pe cel din acid. 

Se produce îndată o desvoltare de gaz, care 

inseamnă că acidul atacă din nou ferul din 

piron. 

Acest fenomen se numeşte pasivitatea 
ferului. 

Cuprul este atacat de acidul azotic, dând 
2 ; Nr - , 

azotat d cupru $ vapori rOȘI de /ipoazo Fig 122. Cuprul este atacat de acidul 
Hidă fig. 122. Această hipoazotidă se for- artic cu producere de vapori roșii. 
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mează prin oxidarea la aer a bioxidului de azot, N O, produs în 
reacțiune. 

Intrebuinţarea. Acidul azotic este foarte întrebuințat pentru pre- 
pararea substanţelor explosibile și a celor colorante, 

Apa regală e un amestec făcut din o parte acid azotic și 4 
părți acid clorhidric. Acest amestec este un oxidant puternic, şi 
disolvă aurul, platinul și alte metale, care nu sunt atacate de 
acizi, transformându-le în cloruri. 

Acidul azotos. 

Acest acid are mai puţin oxigen decât acidul azotic. El formează 
săruri, numite azofifi. Astfel avem azofitul de amoniu, NOONH, 
de care ne-am slujit Ja prepararea azotului, încălzindu-l întrun 
balon. EI nu a putut fi preparat în stare liberă. 

Compuşii azotului cu oxigenul 

Azotul formează numai cu oxigenul (fără hidrogen), mai mulţi 
oxizi. 

Protoxidul de azot, N;O. Acesta este un gaz fără coloare și 
cu miros dulceag. Dacă inspirăm acest gaz în cantitate mai mare, 
el produce o veselie asemenea beției; din această cauză, Davy ba 
numit gaz 1/ariant. Oxigenul din el se poate desface uşor de azot 
și poate întreține arderile. O lumânare cu câteva puncte aprinse 
sau o bucată de fosfor ard mai bine în el decât în aerul liber. 

Bioxidul de azot, NO, e un gaz fără coloare, care cum dă de 
aer se oxidează, dând vapori roşi de hipoazotidă. Din această 
cauză nu i se pot cunoaște gustul și mirosul. 

Trioxidul de azot, N,O,, e un lichid albastru, care fierbe la 305. 
Tetraoxzidul de azot, N29,, e un lichid incolor, la—129, care se 

solidifică la—20%, dând cristale tot fără coloare. La 0%, începe a 
se colora în roșu și coloarea devine cu atât mai închisă cu cât 
temperatura este mai ridicată. Coloarea roșie e datorită hipoazo- 
tidei, NO;, care se formează prin desfacerea moleculelor de N:0,. 

Pentoxidul de azot, N.0O;, e un corp solid care se topește la 
30" și se descompune la 45%—50, dând vapori bruni. 

Acești compuși ai azotului cu oxigenul dovedesc în mod vădit 
legea proporţiilor multiple. In adevăr, cantitatea de azot rămâne 
aceiași în molecula fiecărui oxid, iar cantitatea de oxigen se face 
de 2, 3, 4 şi 5 ori mai mare decât cantitatea de oxigen din pro- 

toxidul de axot. 

Fosforul. 

Se cunosc bine două stări alotropice ale acestui corp : 
Fosforul ordinar şi fosforul roşu.
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1. Fosforul ordinar, 

Istoricul. A fost descoperit la 1669 de Brand, cămătar și alchimist din Hamburg, care-l obţinu calcinând lao temperatură înaltă rezidiul obţinut din evaporarea urinelor; acest procedeu a fost ținut secret. Kzncfel, chimist din Wittombers şi Boyle în Anglia, reușiră a-l extrage din urină. La 1769 Gan "| descoperi în cenușa oaselor şi Sc/eele arâtă procedeul pentru extracţiunea lui. 

Starea naturală. Fosforul se găsește în natură sub forma de fosfați : Apatita şi F osforita. 
In oasele animalelor există sub forma de fosfat neutru de calciu; el există de asemenea în creer, în lapte, în icre și în plante și cu deosebire în seminţe sub forma de combinațiuni organice. 
Prepararea. Se face un amestec de fosfat natural, nisip și căr- 

bune, măcinate bine de mai înainte. Acest amestec e încălzit în cuptorul electric la o temperatură foarte înaltă. Vaporii de fosfor 
care se formează se condensează sub apă în vase de cupru. Cup- torul lucrează fără întrerupere la 35009, 

In procedeul Dill se încăizeşte un amestec de acid Josforic si- 
rufos cu cărbune. Se formează numai corpi 
volatili: fosfor, apă şi oxid de carbon. 

4PO, Hs + 10C=6H, 0O-+-10CO+P, 
Acest fosfor e curăţit în urmă prin filtrare 

IE pe cărbune animal și prin piele de căprioară. 
Operația se face cu apă caldă care ține fos- 
forul topit. In urmă e turnat în tipare care 
îi dă forma de vergele. Fosforul se păstrează 
în borcane de sticlă umplute cu apă. In ex- 
periențele cu fosfor, tăerea lui în bucățele 
se face tot sub apă. 

Proprietăţi fizice. Fosforul ordinar e un 
corp solid, fără coloare, sau slab colorat în 
galben ca chihlibarul, translucid și atât de 
moale încât poate fi zgâriat cu unghia, Fig. 123. Topizea și supra- Densitatea lui la 10% este 1,83. El cristali- topirea fosforului. - . . . zează în dodecaedri romboidali. 

  

Experienţă. Intr'o eprubetă plină pe jumătate cu apă, punem vre-o 
trei bucățele de fosfor cam cât aluna de mari, Punem un termometru în 
eprubetă. Punem eprubeta întrun vas ca cel de pe figua 123, umplut cu apă. Așezăm totul pe niște pirostrii, pe o pânză de sârmă şi încălzim cu încetul, Intre 440 şi 45 fosforul se topește. Incălzim până pe la 50%, când stingem lampa. Lăsăm să se răcească în liniște, observând temperatura arătată de termometru, 

La 44 fosforul ar trebui să se solidifice potrivit legei care spune. că un corp se solidifică la temperatura la care se topeşte. Experiența
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ne arată însă că fosforul rămâne lichid la 35. Zicem, că fosforul 

lichid e în stare de supratopire, că se află în sfare lichidă la 
o temperatură la care ar trebui să fie în stare solidă. 

Punem un grăunte de fosfor în eprubetă. Fosforul lichid se solidifică 

dintr'odată şi termometrul nc arată o ridicare de temperatură până la 440,4, 

După experiență se încălzeşte totul până la 500 şi se toarnă fosforul 

din eprubetă în borcanul în care se păstrează. 

Fosforul ferbe la 290”. El e insolubil în apă, se disolvă uşor 
în sulfura de carbon. £/ esfe o otravă puternică, producând moartea, 
în cantitate de 7 decigram. 

In fabricile de chibrituri, lucrătorii sufer de uecrosa oaselor și 
mai ales a dinților şi a fălcilor. Pentru înlăturarea acestui rău chi- 
briturile cu fosfor ordinar au fost înlocuite cu chibrituri suedeze, 
cu fosfor roșu. 

Proprietăţi chimice. Fosforul se combină foarte ușor cu foarte 
mulți corpi, Astfel, introdus în clor, arde la temperatura ordinară 
cu cea mai mare ușurință transformându-se în triclorură, PCI, sau 
pentaclorură de fosfor, PCI;. 

Cu oxigenul se combină deasemenea foarte ușor. Am văzut la 
oxigen, că fosforul arde în acest corp cu lumină multă și cu dez- 
voltare de fum alb. Se poate arătă în mai multe feluri ușurința 
cu care fosforul se combină cu oxigenul. 

Experienţă. Se tae o bucăţică de fosfor (într'un vas cu apă), se usucă 

cu hârtic de filtru, se înfăşoară în puţină vată şi se lasă într'o farfurioară 

la aer. După câtvă timp începe a se ivi un fum alb și la urmă fosforul 

se aprinde. 

EI poate arde şi sub apă dacă îi înlesnim oxidarea, introducând 
oxigen printr'o țeavă. Acest lucru se poate face și în modul următor: 

Experienţă. Se pune întrun pahar plin cu apă, fig. 124, o bucăţică de 

fosfor, câtevă cristale de clorat de potasiu și se toarnă prin pâlnia lungă 

puţin acid suliuric. Acesta formează cu cloratul de potasiu un oxid de 

clor, care oxidează fosforul şi îl aprinde chiar sub apă. 

Experienţă., Umplem pe jumătate o eprubetă cu szifură de carbon şi 

punem în ea o bucăţică de fosfor cam câto alună, Scuturăm eprubeta până 

ce fosforul s'a disolvat. Se întinde o coală de hârtie de filtru pe o vergea de 

sticlă cevă mai lungă (se face un fel de steag) şi se scurge soluţiunea de 

fosfor peste hârtie (vezi observarea). Se mişcă ușor hârtia în aer. In acest 

timp 'sulfura de carbon, care e volatilă, se evaporă. Fosforul disolvat ră- 

mâne sub forma de părticele foarte mici în porii hârtiei. După câtvă timp 

hârtia se aprinde dela sine, în urma oxidării fosforului din ea. 

Observare. Soluţiunea de fosfor în sulfura de carbon nu trebue. să se 
păstreze; ea se prepară când avem trebuință şi se foarnă cu băgare de seamă 
aşă ca să nu cadă pe podele de lemn, pe masă, pe haine ori pe mână.
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Fosforul licărește la întuneric în timp ce se oxidează în aer. 
Prin încălzire, fosforul se aprinde la.60; din aceasta cauză chi- 

briturile cu fosfor se aprind prin frecare. 

  

Fig. 124, Arderea fosforului sub apă prin cloratul de potasiu și acidul sulfuric, 

La analiza aerului ne-am servit de o vergea de fosfor pentru a 
luă oxigenul (pag. 129). 

2. Fosforul roşu. 

Fosforul roşu, se obţine înfiierbântând, la 250%, fosforul ordinar 
în vase închise, fără aer. Se mai produce din fosforul ordinar sub 
influența razelor solare (sub apă). 

Proprietăţi. E un corp de coloare roșie, cu densitatea 2,148. 
Se transformă în vapori la 260, sub presiunea ordinară; aceşti 
vapori condensându-se dau fosfor ordinar, Sfre deosebire de fos- 
forul ordmar, fosforul roşu nu e solubil în sulfura de carbon 
şi nu e otrăvitor. Nu licăreşte în întuneric şi nu se aprinde 
lesne ca fosforul ordinar; el se aprinde deabiă la 260%, când 
se transformă în vapori de fosfor ordinar. 

Clorul, bromul și iodul se combină ușor cu fosforul roșu, însă 
fără dezvoltare de lumină. În general, energia /ui de combinare 
e mai mică decât! a fosforului ordinar. 

Intrebuinţarea. Fosforul ordinar și fosforul roșu se întrebuin-: 
țează pentru fabricarea chibriturilor. Fosfaţii sunt întrebuințați în 

„agricultură ca îngrășeminte artificială. 
Chibriturile, se fac cu fosfor ordinar seu cu fosfor roșu. 
In amândouă cazurile, beţele sunt făcute din lemn de brad saw 

plop bine uscat. Cele cu fesfor crdinar se fac în modul următori:.
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Se moaie bețele în sulf topit la 125, sau în acid stearic topit; 
după aceasta sunt cufundate într'o pastă făcută din: 

P ordinar. . . .3 părţi. 
Gumă .....3 
Bioxid de pulumb 2 „, 
Nisip fin . .. .2 4 | 
După ce se usucă, se acoper cu un lac colorat prin diferiți oxizi 

metalici. Pentru ca ele să se aprindă cu mai mare ușurință, se 
adaogă și mici cantităţi de clorat de potasiu în pastă. 

Chibriturile zise suedeze, nu cuprind fosfor, nu sunt otrăvitoare 
și se aprind numai prin frecare de pasta întinsă pe una din feţele 
cutiei în care se vând. Această pastă cuprinde fosfor roşu. În timpul 
frecărei chibritului de pastă se produce atâta căldură cât e de 
trebuință ca să transforme puțin fosfor roșu în fosfor ordinar; acesta 
din urmă se aprinde în urmă lesne dând foc pastei din gămălia 
chibritului. 

Pasta de pe chibrituri conţine: Pasta de pe cutie conţine: 

Clorat de potasiu . 100 părți. Fosfor roșu . . . . 100 părți. 
Sulfură de stibiu . 40  , Sultură de stibiu . . 80 , 
Ceiu ......20 Ceiu . 50 

Hidrogenul fosforat. 

Fosforul formează cu hidrogenul trei combinațiuni: PH,, /idro- 
gen Josforat gazos, PH, hidrogen fosforat lichid și PH, Ai- 
drogen fosforat solid. 

Experienţă. Punem într'un; pahar apă cu puţin acid clorhidric. Aruncăm 
în această apă puţină fosfură de calciu, P, Ca,. Se formează un gaz care 
se aprinde când ese la suprafaţa apei şi care formează niște inele albe 
ce se lârgesc pe măsură ce se înalță în aer, 

S'a format hidrogen fosforat gazos, amestecat cu puțin hidrogen fos- 
forat /ichid. Acesta din urmă e care se aprinde la aer şi care aprinde în 
urmă pe cel gazos. In această reacțiune, calciul se combină cu clorul, 
iar fosforul se combină cu hidrogenul. 

Inelele albe sunt formate din acid fosforic care ia naştere astfel: PH, + 20, = PO,H,. 
Experienţă. Umplem un balonaş mic cu o soluțiune cevă mai con- 

centrată de hidrat de sodiu; punem în această soluțiune câtevă bucățele 
de fosfor ordinar, cam cât un bob de fasole una, astupăm balonaşul cu 
un dop prin care trece un tub de culegere, fig. 125, Balonaşul şi tubul 
irebuesc umplute în întregime cu apă, ca să nu rămăe aer în aparat. 
Dacă ar rămâne aer, s'ar produce explozie, căci hidrogenul fosforat s'ar 
aprinde în balonaș chiar. Se încălzeşte încetul cu încetul. După câtvă timp, 
Dr. C.I. Istrati şi G, G, Longinescu, 10
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gazul produs se aprinde ia gura tubului care e cufundată întrun vas cu 

apă. Se formează inele albe de acid fosforic. 
După experiență se stinge flacăra şi se lasă totul să se răcească cu 

  

Fig, 125, Prepararea hidrogenului fosforat, 

încetul şi să intre în balonaș apă din cristalizorul C. Impiedecăm astfel 
aprinderea hidrogenului fosforat, care mai rămâne în aparat, 

Acidul fosforic normal (ortofosforic). 

Prepararea. In industrie, se prepară acidul fosforic tratând 
fosfatul neutru de bariu cu acid sulfuric. 

(PO, Bas +- 3SO,H, = 3SO,Ba -+ 2PO,H, 

Proprietăţi. E un corp solid şi e foarte solubil în apă; în aer se 
face sirupos. 

Sărurile acidului fosforic se numesc fosfați. 
Având trei atomi de hidrogen în moleculă, acidul fosforic poate 

da naștere la trei feluri de săruri, după cum înlocuim numai un 
atom de hidrogen, doi sau pe toți trei, prin atomi de metal mo- 
novalent, Astfel avem: 

OH _/onH „/ ONa 
O = P—OH O = P— ONa O = P— ONa 

N ONa N ONa NONa 
Fosfat monosodic= Fosfat disodic= Fosfat trisodic= 

Fosfat biacid de sodiu, Fosfat monoacid de sodiu, Fosfat neutru de sodiu. 

"Cu metalele bivalente dă fosfați de felul următor:
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| /OH 2 /0O 
/o0H 0O=P—0u 0O=p—0>Ca 

O =P—O On O 

Fosfat monoacid de = p— = pP— 
calciu. O | N OH N o>Ca 

Fosfat totracid de Fosfat neutru de calciu 
calciu. care se găsește în oase. 

Experiență. Amestecăm o soluţiune de fosfat de sodiu cu o soluţie 

de azotat de argint. Se formează un precipitat galben de fosfat neutru 

de argint, PO,Ag,. 

Arsenul. 

Istoricul. Ooarecare compuși ai arsenului erau cunoscuţi de filosofii greci: 
Aristotel, Dioscorii, etc., care îi numeau arsenicon. Abiă în secolul al XV, 
Albert cel Mare şi B. Walentin, îl descriu ca element. La 1733 chimistul 
Brand îl descrise în mod amănunţit, arătând că arsenicul alb (As, O,) este 
un oxid al acestuia, 

Starea naturală, Se găsește sub formă de sulfuri: Realgar 
—Asp S=—, Orpiment —As: S;— și Mispickel —Fe S As—. 

Proprietăţi. Arsenul se prezintă în două stări alotropice: cris- 
tahza! și amorf. Se volatilizează fără a se topi. Arde în aer cu o 
flacără albăstrue, transformându-se în As: O;, şi răspândind miros 
de usturoi. Praful de arsen aruncat în clor se aprinde şi arde cu o 
flacără albă transformându-se în As Cl;. gr 

Compuşii arsenului sunt foarte otrăvitori; unii din ei se între- 
buințează în medicină. 

Trioxidul de arsen, Anhidrida arsenioasă, Şoricioaică. 

"Istoricul. Acest corp e cunoscut încă din vechime, sub numele de arsenic 
sau. arsenic alb. 

Proprietăţi. E corp solid și există în 2 stări deosebite prin 
proprietăţile lor: amorfă — sticloasă, cristalină — portelanoasă. 

Se disolvă foarte puţin în apă. Cărbunele îl reduce la cald: 

2As: Os + 3C = As, X 3CO, 

Experienţă. Amestecăm puţină şoricioaică cu' cărbune şi punem ames- 

»     

Tig. 126. Reducerea anhidridei arsenioase prin cărbune, 

tecul într'un tubuşor, fig. 126. Incălzim capătul închis. Se formează CO, și As 

Vaporii de arsen se sublimează în 5 formând o oglindă neagră strălucitoare.
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Hidrogenul în stare născândă reduce anhidrida arsenioasă trans- 

formând arsenul în hidrogen arseniat, As H;, (un corp la fel cu 
NH, şi PH,). 

Asa O, + 12H = 2AsH, + 3H,0 

Anhidrida arsenioasă este foarte otrăvitoare. 

Experienţă. Incălzim pe cărbunc la sullător puțină şoricioaică ameste- 

cată cu cărbune, fig. 127. Se produce un fum alb care miroase a usturoi. 

Acest miros e caracteristic pentru arsen. 

Stibiul, Antimoniul. 

Istoricul. Pliniu numiă Sfibium sulfura de antimoniu (Sb, $,, sfibina). 
B. Valentin, către sfârşitul secolului al XV-lea, izolă acest corp. 

Stare naturală. Se găseşte ca Stibină, sulfură de stibiu, Sba Se 
în Germania și ca oxid 
de stibiu, Sba Os. 

Proprietăţi. Stibiul 
este un corp solid, cu 
luciu metalic, de coloare 
albăstrue, cristalizează 
în romboedri, ce se 

apropie de cub. 
El se sparge cu ușu: 

rință și se poate pisă. 
Densitatea lui este 6,“ 
se topește la 630 și 
se volatizează la 14500. 
El nu se oxidează în 

Fig. 12. Topirea stibiului pe cărbune, la sultător. aer la temperatura obiş- 

nuită. 

  

Experienţă. Topim o bucăţică de stibiu pe cărbune cu ajutorul suflă- 

torului fig. 127. Aruncăm o picătură de stibiu topit pe o coală de hârtie, 

care a fost îndoită în sus pela margini. Stibiul topit se mişcă, împrăştiind 

scântei albe strălucitoare, din cauza oxidaţiunei repezi. Pe hârtie rămân 

nişte urme scrise, particulare, fig. 128, 

Am văzut că în clor, praful de stibiu se aprinde şi arde cu lu- 
mină și fum fig. 81. 

Intrebuiuţarea. Intră în compoziția mai multor aliage. Dintre 
acestea, cel mai însemnat este acela din care se fac literile de tipar 
50%, plumb, 25%, stibiu şi 25%, cositor.



149 

Familia azotului. Azof4/, fosforul, arsenul şi stibiul formează 

  

Fig. 128, Linii desenate de stibiul topit aruncat pe hârtie. 

familia azotului sau a metaloizilor friva/enți. Ei pot fi și pfenta- 
valenti. 

Borul. 

Istoricul. A fost descoperit de Gay-Lussac şi Thenard în Franţa şi 
Davy în Anglia, la 1808, 

Starea naturală. Borul există în natură ca acid boric şi borax. 
Proprietăţi. Borui este un praf brun castaniu care înegreşte 

degetele, e rău conducător de electricitate și nu se topeşte la tem- 
peratura arcului voltaic. 

Se aprinde în fluor dând BF, și arde cu lumină când e încălzit 
în aer sau oxigen dând B Oz. Reduce oxizii prin încălzire. 

Acidul boric. 

Istoricul. A fost descoperit de Homberg la 1702. 

Starea naturală. Există ca boraf de sodiu — bora —, întrun 
mare număr de lacuri și isvoare minerale, Gazele care es din fu- 
marole şi suffioni (Toscana) conţin acid boric. 

Extraeţiunea. Gazele şi vaporii de apă ce es din su/fioni sunt 
disolvate în apa din basinurile făcute pentru acest scop (/agoni). 
Apele acestea sunt evaporate pe nişte table mari de plumb și con- 
centrate în căldări unde se depune acid boric. 

Proprietăţi. Acidul boric se prezintă în foițe albe, sidefoase, 
unsuroase la pipăit, cu gust slab acid. Se disolvă în 25 părți apă 
la 140,
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Experienţă. Punem într'o capsulă puţin alcool şi puțin acid boric. A- 

prindem alcoolul şi mestecăm cu o vergea de sticlă. Flacăra se face verde. 

E tribasic, B (OH), și sărurile sale poartă numele de bora. 
Intrebuinţarea. Se întrebuințează la fabricarea smalțurilor ; cu 

boratul și silicatul de plumb se acoper obiectele de faianţă. 
Fitilurile dela lumânările de stearină sunt muiate într'un amestec 

de acid boric și acid sulfuric, pentru ca să se îndoiască spre mar- 
ginea flacărei și să ardă complect. E antiseptic şi se întrebuințează 
în medicină—vată boricată, vaselină boricată, soluțiuni de acid boric—, 

XIV. 

CARBONUL. 

Starea, naturală. Carbonul există în stare nativă ca diamant şi 
grafit. El e foarte răspândit în combinațiuni cu hidrogenul în căr- 
bunii fosili, cu oxigenul în bioxidul de carbon şi sub formă de 
carbonat. Se găseşte în cantitate foarte mare în corpii animalelor 
și plantelor sub formă de combinaţiuni foarte diferite. Astfel ţe- 
sutul lemnos, — celuloza —, care constitue 96% din lemnul uscat, 
conține 44—45%/, carbon. ; 

Unom de 7o ker. cuprinde 12 ker.carbon. 
Proprietăţi fizice. Carbonul este un corp polimorf. El se prezintă 

în două stări cristaline și în stare amorfă. Avem așă dar, trei va- 
rietăți de carbon, care sunt următoarele : 

1. Diamantul este carbon curat, cristalizat în sistemul cubic. 
Formele principale în care se găseşte sunt: ocfaedrii şi dodecaedrii 

romboidali. Cristalele de 
diamant au adeseori feţele 
și mucbile lor curbate. Dia- 
mantul este de obiceiu 
fără coloare, mai rat co- 
lorat în altastru, galben 
sau negru. E! se găsește 
în: Zndii, Borneo, Bra- 
sila, Africa de Sud, 

Fig, 129. Cristale de diamant, „ Siberia şi în munţii Urali. 
Densitatea lui variază între, 

3,50 și 3,55. Este foarte refringent, rău conducător de căldură 
și electricitate și cel mai dur dintre toți corpii. Diamantul este 
transparent pentru razele Rânigen, spre deosebire de sticlă, care e 
opacă pentru aceste raze. 

  

Se deosibesc două varietăţi de diamant: 
a) Diamantul Dropriu zis, cel mai scump, În termen mijlociu 1 carat— 

200 _mgr. —, prețueşte între 300 şi 400 lei. Greutatea celor mai mari diamante 
de felul acesta ce s'au lucrat până acum este urmâtoarea :
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Regentul Franţei = 28 gr. 8; Marele Monsoi = 55 gr.; diamantul Raja- 
hului dela Metam (Borneo) = 15 gr. Cel mai mare cântăreşte 205 gr, el 
provine din minele dela Kimberley. (Africa de Sud). 

Tăierea diamantelor, Puterea sclipitoare a diamantului se poate mări prin 
tăere, care pare a fi fost. făcută pentru întâia oară în secolulul XIV şi stu- 
diată mai de aproape pe la 1476 de către Zouis de Berquen de la Bruges 
(Franţa). Diamantele se lucrează în 
două feluri, după cum bucata între- 
buințată „este mai lată sau mai sfe- : < 
roidală. In cazul întâiu, fundul se i 
face lat şi fețele noi se fac numai [BA Du + 
pe o parte (r, 17); acesr mod de N 
lucrare se numește: tăerea în rozetă. 
Dacă se fac feţe noi pe amândouă 
părţile, lăsând numai o mică față 
la partea superioară (b, b'), avem 
tăerea în briliaut. 

Pe fiecare an se scot cam 500 
Kgr. de diamant; cantitatea întreagă 
de diamante care circulă în toate 

țările, ar fi de 20 de mii de Kilo- Fig. 130. Diamante tăiate, 
grame. 

b) Carbonado, găsit în bucăţi mai negre, serveşte la tăerea sticlei şi la 
facerea perforatorilor, cu care se scobesc tunelurile în rocele mai dure. 

  

2. Grafitul se prezintă sub forma de lame hexagonale, de co- 
loare cenușie, cu luciu ca al oțelului şi unsuroase la pipăit. E bun 
conducător de căldură și electricitate şi are densitatea 2, 2. Se 

găsește în: Spania, Franta, Angha, Ceilan şi în Siberia la lahutsk. 
Servește la fabricarea creioanelor și a creuzetelor. Cu pulberea lui 
se lustruesc obiectele de fer şi de tuciu și tiparurile la galvano- 
plastie; serveşte și la facerea unsorilor pentru mașini. 

3. Carbonul amorf. 
a. Mangalul. Ramuri de lemn verde, lungi de 60", se pun 

împrejurul a patru pari lungi bătuţi în pământ, care servesc de 
coș fig. 131 și 132. Se acoper apoi cu frunzeși pământ, lăsând şi 

Agra 
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    CI MU 
            

  

Fig. 131 și 132. Așezarea și arderea lemneler pentru fabricarea cărbunelui, 

la partea de jos niște mici deschideri, pentru intrarea aerului. 
În urmă, se aprind și se lasă să arză câtvâ timp. Arderea nefiind 

complectă, lemnul pierde numai apa și hidrogenul său, iar carbo- 
nul și cenușa rămân.
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Cărbunele de lemn, se mai prepară distilând lemnele în vase 
de fer închise (1). 

Cărbunele preparat în aceste moduri cu lemne ușoare de plop, 
castan, teiu, etc., cam pe la 400, servește la fabricarea ierbei de 
pușcă. Cel preparat cu lemne mai grele (stejar, jugastru, etc.), se 
întrebuințează la ars. Cel preparat la 400” conduce rău căldura și 
electricitatea, iar cel preparat la 1200"— 1509 e bun conducător 
de căldură și electricitate; din cauza aceasta se pune în puţurile 
în care se conduce firul paratrăsnetului. 

b) Cărbunele vegetal se mai obține arzând hârtia, miezul de 
pâine şi mai cu seamă zahărul. Cel obţinut prin calcinarea zahă- 
rului în creuzete e foarte dur, sgârie sticla și e un cărbune foarte curat. 

Cărbunele vegetal are proprietatea foarte însemnată de a abeorbi 
multe gaze: amoniac, hidrogen sulfurat, bioxid de carbon, oxigen, 
hidrogen, etc. 

Din această cauză se întrebuințează cu succes la filtrarea apei, 
la desinfectarea latrinelor, etc. 

c) Cărbunele de fum. Substanțele volatile și avute în carbon, 
precum terebentinele, reşinele, etc., fiind arse imcomplect într'un 

curent de aer, produc un fum 
“avut în carbon foarte fin divizat. 

In aceste condiţii se formează 
funinginea în coșurile caselor. In 
industrie substanța volatilă se pune 
întPun vas pe focul F, fig. 133, 
iar pulberea de carbon se depune 
în camera A și pe clopotul B. 

Se poate trece acest fum prin 
o serie de camere, în care se de- 
pune cărbunele; în cele mai apro- 
piate se oprește cărbunele mai 
ordinar, iar în cele mai depărtate 
cărbunele mai fin. 

EI servește la fabricarea cernelei 
de tipar și amestecat cu argilă (de 
2 sau 3 ori greutatea sa), la fa- 
cerea cre'oanelor de desemn. 

M'uşul se prepară in China din 
cărbunele de fum, obținut prin 
arderea unor substanțe aromatice. 

Fig. 133. Prepararea cărbunelui de fum. d) Coesul. La distilarea cărbu- 

nilor de pământ, pentru prepararea 
gazului (2), se obține un cărbune poros, dur și lucitor, cu aspect 

    
(1) Vezi chimia organică,la acidul acetie: Aparatul pentru obţinerea acidu- 

lui pirolignos. 

(2) Vezi chimia organică. Gazul de luminat.
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semi-metalic numit cocs. Acesta se mai poate obține arzând in- 
complect cărbunii de pământ aproape în aceleași condiţii ca şi căr- 
bunele din lemne. 

€) Cărbunele de retorte. In acelaș timp cu cocsul se adună la 
partea superioară a retortelor, în care se face distilarea, un cărbune 
dur, cu densitatea 2,3—2,7, bun conducător de căldură şi electri- 
citate, numit cărbune de retorte. El provine din descompunerea 
combinaţiunilor de carbon şi hidrogen, ce se dezvoltă din cărbunii 
de pământ la temperatură înaltă; se întrebuințează la facerea e/e- 
mentelor galvanice, şi la lămpile electrice cu arc. 

) Cărbunele de oase sau cărbunele animal. Oasele animalelor, 
fiind făcute din 60%, aproximativ substanțe organice, pot să dea 
căr :une prin arderea necomplectă. Acest cărbune conţine 88—90%/, 

fosfat de calciu, de care se poate separă tratându-l cu acid clorhi- 
dric, care disolvă fosfatul. 

Cărbunele animal are proprietatea de a decoloră substanțele 
organice. 

Experienţă. Amestecăm într'un balonaş putin vin roşu cu un vârf de 

cuţit de cărbune animal. Incălzim puțin, scuturăm bine totul câtevă minute 

şi filtrăm. Vinul trece decolorat. Putem întrebuința în loc de vin roşuapă 

colorată cu văpsea albastră de turnesol. 

Din cauza acestei proprietăţi el serveşte Ja decolorarea zahăru- 
lui, siropurilor, etc. Cu el se fac și filtre pentru curățirea apei. 

Carbonul curat. Varietăţile descrise până acum nu pot îi con- 
siderate ca fiind carbon curaf, din cauză că toate, chiar şi dia- 
mantul lasă cenuşe prin ardere. 

Intre. varietățile naturale, mai curat este diamantul. EL conţine 
numai urme foarte mici de substanțe străine pe când grafitul are 
1—20/, din acești corpi. 

Dintre varietățile artificiale, mai curat e cărbunele de zahăr, 
care dă urme de cenușe și mai puția curate cocsul cu 14%, cenuşe. 

O proprietate generală a tuturor acestor varietăți este de a nu 
se topi nici la temperaturile cele mai înalte (36009), când trece 
în vapori de-adreptul și de a da toate grafit, 

Prepararea diamantului, a fost făcută abiă în 1893 de Moissan 
care o descrie cam astfel. Incălzim în cuftorul electric, timp de 
3—6 minute, cu un curent de 350 amperi şi 50 de volți un creuzet 
de cărbune care cuprinde 200 gr. de fer de Suedia acoperit cu 
cărbune de zahăr. Latrerupem curentul și ridicăm capacul cupto- 
rului. Apucăm repede creuzetul și îl cufundăm dintr'o dată în apă 
rece (fig. 134). 

Disolvăm ferul prin ferbere în acid clorhidric. Rămășița e făcută 
din grafit amestecat cu un cărbune castaniu și cu foarte puţin 
carbon greu. 

Prin spălări repeţite cu apă regală, cu acid sulfuric ferbinte, cu 
acid fluorhidric și cu alți reactivi se distruge carbonul amorf. Ames-
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tecul foarte puţin care mai răziâne e pus în metan dizodat, 
care are densitatea 3,4. Părţile mai uşoare rămân la suprafață iar 
diamantele transparente mici cad la fund. Acestea au o densitate 
mai mare de cât 3,4 și sgârie rubinul. Prin arderea lor sa obți- 
nut numai bixid de carbon și s'a dovedit că ele sunt făcute din 
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Fig. 134. Prepararea diamantului. 

carbon curat. Cele mai mari din aceste diamante abiă aveau ju- 
mătate din milimetru grosime. 

După cum se vede, această preparare se sprijină pe disolvarea 
carbonului în fer topit şi pe cristalizarea lui din această solu- 
Pune văcită repede. 

Cuptorul electric a fost introdus în ştiinţă de Moissan care a 
făcut cu el cercetări de cea mai mare însemnătate, Acest cuptor 
e făcut din două bucăţi de var nestins, așa cum arată figura 134. In 
partea de jos se pune creuzetul cu substanțele cuvenite. De o parte 
și de alta a creuzetului, cevă mai sus, sunt două șanțuri în care 
sunt așezate două vergele de cărbune între care se produce arcul 
voltaic. În capacul care se așează d'asupra se află o scobitură bol- 
tită, care reflectă deasupra creuzetului căldura produsă. Tempera- 
tura atinsă în acest cuptor stă în legătură cu tăria curentului şi e 
cuprinsă între 2000“ și 3500%; la această din urmă temperatură 
varul se topește și curge ca apa. Din cauză că varul e rău con- 
ducător de căldură temperatura înaltă e concentrată în spaţiul res- 
trâns din jurul creuzetului.
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Industria se folosește astăzi în nenumărate cazuri de cuptorul 
electric, dându-i formele cerute de scopul urmărit, 

Observăm că în vreme ce cu /eliul jichid sa atins temperatura 
cea mai scăzută, —272%, prin cuptorul electric: s'a atins temperatura 
cea mai înaltă de 3500. 

Cărbuni fosili. Afară de varietățile descrise mai sus, se mai 
găsesc în natură corpi foarte avuţi în carbon, care sunt considerați 
ca productele carbonizărei trunchiurilor de arbori în lăuntrul pămân- 
tului, în decursul timpului. Maferia lemnului, celuloza, făcută din 
carbon, oxigen şi hidrogen, a perdut treptat-treptat oxigenul, 
hidrogenul şi o parte din carbon sub formă de apă, bioxid de 
carbon şi metan. Cărbunii fosili rămași cuprid cu atât mai mult 
carbon cu cât această prefacere a ținut mai multă vreme. Anfra- 
cilul este cel mai: vechiu şi în el se transformă cărbunii mai noi 
Fuila şi Lignitul care este cel mai nou dintre ei. Zurba aproape 
nu e cărbune fosil, având multă celuloză; ea se formeză chiar și 
azi în pământurile mlăștinoase. 

Antracitul, e dar, compact, cu aspect semi-metalic, cu desita- 
tea 2 și cuprinde cam 95%/, carbon. Se găsește la noi în Gorj. 
E întrebuințat la ars în cuptoare cu tragere bună, cu. mult aer. 
Arde greu dar dă multă căldură. 

Cărbunele de pâmânt sau Huila este negru, cu luciu semi-me- 
talic, cu densitatea 1,16--1,60 şi cuprinde 80—85%/, carbon. Are 
multe varietăți; amintim hu1/a grasă şi hula slabă. Arde cu flacără. 

Lignitul (numit în Dâmboviza, Pucioasă și în Suceava, Sânge 
de smeu) este cenuşiu sau negru și cuprinde 60—70'/, carbon. La noi 
se exploatează în Dâmbovita la Șotânga şi în Prahova la Filipești. 
Se mai găsește în Mehedinţi, la Bahna, în Buzău, la Săseni, în 
Bacău, la Comăneşti şi Caiul, în Neamt la Agapia, Galu și 
Largu, în Suceava la Baiă Bogdăneşti, Rotopăneşti, Sasca și 
Soldăneşti. 

Turba cuprinde cam 60”, carbon. La noise găsește pe țărmurile 
Dunărei şi în Basarabia. 

Cărbunii fosili sunt întrebuinţați în nenumărate industrii în can- 
titate de aproape un miliard de tone pe an. Ei ferb apa în mași- 
nile cu aburi, ei mișcă vapoarele și locomotivele, ei dau prin distilare 
gaze si gudroane din care se scot nenumărați corpi întrebuințați 

în industrie; metalurgia îi întrebuințează în cantități mari în diferite 
feluri, mare parte din civilizația de azi se reazămă pe întrebuințarea 
lor. Cărbuni fosili înseamnă energia solară din vremurile geologice 
adunătă de plantele care creșteau pe atunci şi din care ei au luat 
naștere. Cu drept cuvânt Sefhenson a putut. spune, că locomo- 
tiva lui e pusă în mișcare de puterea soarelui. 

Proprietăţi chimice. Carbonul se combină de-a dreptul cu hi- 
drogenul, după cum a arătat Berthelot, la temperatura arcului 
voltaic. Se formează acehilenă, CaHs, puţin metan, CH,, și urme 
de efan, Ca He.
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Carbonul se combină de-a dreptul cu oxigenul formând bioxid 
dle carbon, CO, şi oxid de carbon CO, după cantitatea de oxigen 
cu care se combină. 

Arderea cărbunilor de orce fel înseamnă tocmai combinarea car- 
bonului din ei cu oxigenul din aer. 

Carbonul și prin urmare cărbunii, reduc oxizii metalici prin în- 
călzire combinându-se cu oxigenul lor, formând oxid sau bioxid de 
carbon și punând metalul în libertate. 

Zn O+ C= Zn + CO 2 Cu0 + C=2Cu+ CO, 

Pe această proprietate a carbonului se sprijină o bună parle 
din metalurgie. 

Cărbunele inroșit descompune apa, se combină cu oxigenul și 
dă oxid de carbon şi hidrogen, doi corpi gazoși care ard: 

De acest fenomen se slujesc ferarii care aţâță cărbunii aprinşi 
stropind-i cu puțină apă. 

In industrie se produce în mare acest amestec gazos trecând 
vapori de apă peste antracit înroșit. Acest amestec se numește gaz 
sărac sau gaz de apă şi slujeşte la ardere în cuptoare sau la pu- 
nerea în mișcare a mototilor cu explozie. 

In timpul din urmă se prepară din acest amestec hidrogen 
pentru umplerea baloanelor. Se răceşte amestecul cu aer lichid: 
Oxidul de carbon se condensează în vreme ce. hidrogenul singur 
rămâne gazos. Un metru cub de hidrogen" preparat astfel costă 
numai vre-o 20 de bani, de 6 ori mai ieftin ca în celeP'alte metode. 

Cu multe metale, carbonul se combină la temperaturi ridicate 
formând combinaţiuni numite carburi; unele din ele au o mare 
însemnătate în industrie. 

Oxidul de carbon. 

Istoricul. Oxidul de carbon a fost descoperit de Prieszley, la 1799. 

Se observă adesea într'o sobă cu jeratec, niște limbi de foc al- 
băstrui; acestea sunt formate din oxid de carbon care arde. 

In multe industrii se fabrică oxzd de carbon prin arderea necom- 
plectă a carbonului în sobe anumite, âgura 135. 

La partea de jos, unde vine mult aer, cărbunele arde complect, 
dând bioxid de carbon. In părțile de d'asupra, cărbunele înroșit re- 
duce bioxidul de carbon în oxid de carbon. Acest oxid de carbon 
e dus în cuptoarele în care trebue să ardă. 

Experienţi. Incălzim cu băgare de seamă într'o eprubetă puţin acid 

oxalic cu puţin acid sulfuric concentrat. Apropiem gura eprubetei de flacăr 
la care am încălzit-o. Se formează o flacără albăstrue. ”
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Acidul oxalic s'a descompus în această încălzire în oxid de carbon, 
bioxid de carbon şi apă. Oxidul de carbon arde la gura eprubetei 
cu flacără albăstrue, tiecând în bioxid de carbon. 

Proprietăţi fizice. E un gaz fără coloare, fără gust și fără mi- 
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Fig. 185, Prepararea oxidului de carbon prin arderea necomplecsă a cărbunelui. 

ros, Densitatea lui este 0,968 (ca a azotului). A fost lichefăcut și 
solidificat. Ferbe la — 190" şi se topește la — 2il, 

Proprietăţi chimice. Oxidul de carbon e un corp neutru, adică. 
nu e nici acid, nici bază. Arde, după cum am spus, cu o flacără 

albăstrue, dând CO, : 

CO + O = CO, 

Oxidul de carbon e foarte otrăvitor. Respirat fiind împreună cu 
aerul, în cantitate de 2'/, poate să omoare imediat păsările, iar 3 %/ 
animalele mari, El se combină cu /emog/obina din sânge, dând 
compuși stabili, care nu se pot descompune decât foarte greu prin 
oxigen. Este așă dar primejdios a respiră productele de ardere ale 
cărbunilor, ceiace se întâmplă dacă se pune capacul la sobă înainte 
de a se stinge jeratecul în vatră, sau dacă încălzim o cameră cu 
jeratec, ori stăm într'o cameră în care se calcă rufele cu ferul 
umplut cu cărbuni.
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Bioxidul de carbon. 

Istoricul. A fost descoperit de Van Helmont la 1648, care la numit gaz 
Silvestru. Lavoisier, la 1776, arzând diamant în oxigen, obtinu acest corp şi 
arătă compoziţiunea lui. 

Starea naturală. Bioxidul de carbon este foarte răspândit în 
natură, Astel se găsește în atmosferă, în apă şi în pământ. Pre- 
zența lui în atmosferă se datorește vulcanilor, respiraţiunii anima- 
lelor, fermentațiilor și arderilor. Cantitatea ce o găsim în atmosferă 
variază în raport invers cu înălțimea. 

In orașe cantitatea de bioxid de carbon din atmosferă poate să 
ajungă până la 35 sau chiar 40 în 100.000 vol. aer. 

In sălile de teatru, rău aerisite, proporţia poate merge până la 
5 sau chiar 10 la mie ; în condiţiile acestea, produce durere de cap 
greață și leșinuri. 

Fiecare om produc: în 24 ore 1 kgr. de CO,, ceeace ar face 
2 milioane de tone pe zi, dela toți oamenii și animalele de pe su- 
prafața pământului. 

Numai în Europa, arzându-se pe fiecare an peste 300 milioane 
tone de cărbuni de pământ, se dezvoltă 700 milioane tone CO,, 
ceeace ar face pentru tot pământul 6000 milioane tone CO;, pe 
an. Această enormă cantitate de bioxoid de carbon este transfor- 
mată de plante în Jesut vegetal şi oxigen liber, care se redă 
atmosferei sub forma de oxigen şi ozon. 

Aceste fapte ne arată că în natură carbonul se află înta"0 necon- 
tenită circulare. Plantele îl iau din atmosferă sub formă de bioxid 
de carbon şi-l trec animalelor sub formă de combinaţiuni organice 
complexe. In timpul vieței, și după moartea animalelor, prin putre- 
zire, carbonul se întoarce din nou în atmosferă sub formă de bioxid 
de carbon. 

Prepararea. Experienţă. Puncm o picătură de acid clorhidric pe 
o bucăţică de cretă. Se produce o ferbere, datorită bioxidului de carbon 
ce se dezvoltă. 

Carbonatul de calciu din cretă e descompus de acidul clorhidric. 
Se formează clorura de calciu și acid carbonic. Acidul carbonic. 
care nu e stabil se desface în apă și bioxid de carbon : 

CO, Ca + 2HC1 — Ca Cla + COH, 

COH, — HO + CO,. 

Pentru experiențe preparăm bioxidul de carbon în aparatul de 
hidrogen, fig 25, sau mai bine în aparatul Kipp, tis. 27, punând bu- 
cățele de marmoră sau chiar bucățele de cretă în locul unde 
punem zinc. 

Proprietăţi fizice. Bioxidul de carbon e un gaz fără coloare şi 
fără miros,
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Experienţă, Umplem cu bioxid de carbon, prin înlocuirea aerului, un 
cilindru uscat, ţinut cu gura în sus, ca la acidul clorhidric. Intoarcem 
cilindrul cu gura în jos, deasupra unei lumânări aprinse, lumânarea se stinge, 

Această experiență ne arată că bioxidul de carbon a curs din 
cilindrul întors cu gura în jos. Bioxidul de carbon e o dată şi jum. 
mai greu decât aerul (D=1.529 la 0). 

Experienţă, Pe tubul de sticlă 7 legăm cu sârmă subţire patru lumâ- 
nărele pe care le aprindem. Punem totul în cilindrul C. Lăsăm să intre 
prin 7 bioxid de carbon în cilindra. Lumânările se sting de jos în sus, 
pe măsură ce bioxidul de carbon umple cilindrul, fig. 136. 

Experienţă. Umplem cilindrul C cu bioxid de carbon. Punem în el 
tubul de cauciuc A. B, fig. 137. Sugem prin B pâna ce simțim gustul acrişor 
al bioxidului de carbon. Punem capătul B în cilindrul C', pe fundul că- 
ruia sc află puţină apă de var. După 2, 3 minute acoperim cilindru C” cu 
un geam și îl scuturăm. Apa de var se turbură. Bioxidul de carbon s'a 
scurs din C în C” prin tubul 4,B. întocmai ca apa printr'un sifon. 

Un litru de apă disolvă 1,797 
litri bioxid de carbon la O şi 
presiunea obișnuită. 

Apa gazoasă (sifoanele) se 
face disolvând la presiunea de 6 
atmosfere un volum de bioxid 
de carbon de 5 ori mai mare, 
decât volumul apei din sticlă, 

                

  
  

Fig. 136. Bioxidul de carbon e mai greu Fig. 137, Sifonarea' bioxidului de carbon, 
decât aerul, 

Bioxidul de carbon lichid se fabrică în cantități mari prin în- 
desare în cilindrii de oţel în care se și vinde. E un lichid fără coloare 
cevă mai ușor decât apa.
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Bioxidul de carbon solid se prepară lesne cu aparatul Teclu, fig. 138. 

Experienţă. Deschidem cu încetul robinetul R dela cilindrui de oțel € 

umplut cu bioxid de carbon lichid și întors cu gura în jos. Bioxidul de 
carbon lichid împins de cel gazos de deasupra lui curge prin tubul 7, intră 
în tuburile 7, şi 7, și ese în atmosferă printre discurile D şi inelul 7. 
O parte din lichid se evaporă repede producând o scădere de temperatură 

            

  

      
Fig. 138. Solidificarea bioxiduiui de carbon cu aparatul Teclu. 

care solidifică cealaltă parte. In borcanul B se adună zăzada de bioxid 
de carbon. inchidem robinetul R, când socotim,țcă âm preparat destulă 
zăpadă de bioxid de carbon. Scoatem aparatultiTeclu din borcan şi facem 
cu zăpada din acesta, experiențele care urmează: 

1. Punem o linguriţă de zăpadă pe apă. Ea pluteşte pe apă cu care 
nu se amestecă. 

2. Luăm cu o linguriţă de os! puţină zăpadă din borcan şi o punem 
în palmă. Simţim prea puţină răceală, cu toate că temperatura bioxidului 
de carbon solid e —78". Avem aface cu un fenomen de calefacție. Bioxidul - 
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de carbon solid trece de-adreptul în stare gazoasă. Intre palmă și zăpadă 

e un strat de bioxid de carbon gazos, rău conducător de căldură; palma 

nu se răceşte prea mult. 

3. Strângem între două degete puțină zăpadă. Simţim o arsură. Dege- 

tele se ating în acest caz cu zăpada care răcește foarte mult părțile atinse, 

putându-le chiar şi răni, 

4. Punem puţin mercur în cristalizorul C, turnăm puțin eter deasupra 

lui şi punem câtevă lingurițe de zăpadă. Mercurul îngheață şi se prinde 

de sârma s cufundată în el dela început. Desfacem cu un cuţitaș turta de 

mercur solid de fundul cristalizorului şi o ridicăm în sus, Incetul cu încetul, 

mercurul se topeşte și cade în picături în cristalizorul C,. 

Proprietăţi chimice. Bioxidul de carbon nu arde și nu întreține 
arderea, după cum am văzut. Nu întreţine nici viaţa. Poate produce 
moartea omului și a animalelor mari, când ocupă cel puţin 30 la 
sută din volumul aerului. Cărbunele înroșit îl reduce în oxid de 
carbon, figura 135. 

CO 4+ C = 2CO 

Experienţă. Trecem un curent de bioxid de carbon printrun tub de 

sticlă, într”'o soluțiune limpede de hidrat de calciu—ază de vap—. Se 

formează o turbureală şi un precipitat alb de carbonat de calciu. Expe- 

riența se poate face şi suflând prin ţeava de sticlă aerul cu bioxid de 

carbon din plămânii noştri. Tot așă am dovedit la sifonare, că bioxidul 

de carbon a curs din cilindrul de sus în cel de jos. 

Bioxidul de carbon formează cu hidratul de calciu carbonat 
de calciu, sub formă de precepitat alb : 

CO, —- Ca(OH) — CO,Ca +-H O. 

După cum se vede în această reacțiune se produce și apă pe 
lângă carbonat de calciu. Acelaș fenomen se întâmplă, când se vărue- 
ște sau se usucă tencuelile în aer. Sub influența bioxidului de 
carbon din atmosferă, fidratul de calciu din tencueli se transformă 
în carbonat de calciu care întăreşte tencuiala și agă care abureşte 
pereţii. Această abureală se observă mai bine în casele nouă, când 
încep a fi locuite, or cât ar păreă pereţii lor de uscați. Bioxidul 
de carbon produs prin respiraţie şi prin arderi transformă hidratul 
de calciu în carbonat și desvoltă apă. Se înlătură în parte acest 
neajuns arzând în asemenea camere înainte de mutare, mangal, cu 
ferestrele și uşile închise. Bioxidul de carbon produs prin arderea 
mangalului în cantitate mare transformă mai repede varul din ten- 
cueli în carbonat de calciu. In schimb tencuiala întărită astfel, prea 
repede, nu e prea trainică. 

Intrebuinţarea. Bioxidul de carbon gazos e întrebuințat la fa- 
cerea, apei gazoase, limonadelor, șampaniei, în fabricarea zahărului, 
etc. Bioxidul de carbon lichid e întrebuințat la producerea tempe- 
raturelor scăzute. 

Dr. C. 1. Istrati şi G; G. Longinescu. a i
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Acidul carbonic. 

Se prepară disolvând bioxidul de carbon în apă, cu deosebire 

sub presiune. Voind a-l izolă, se descompune în CO; şi H30O. 

Din cauza aceasta, apa gazoasă (sifon) fierbe când e scoasă în 

pahare, de oare ce acidul carbonic cuprins în ea se descompune. 
E un acid bibazic, dă prin urmare, două feluri de săruri: acide 

și neutre, foarte răspândite în natură. 

CO.HR CO, Ka ” CO,Ca 

Carbonat acid de potasiu Carbonat neutru de potasiu Carbonat de calciu. 

= carbonat monopotasic, = carbonat dipotasic. 

Cu metalele bivalente poate da și săruri acide în modul următor : 

o=c<OH o=c< OH 
Ca < OH = > Ca + 2H20 

OH OH O 
O =C< OH O0O=C< HO 

Acidul carbonic  Hidrat de calciu Carbonat biacid de calciu. 

2 molecule —Bicarbonat de calciu, 

Experienţă. Punem într'un pahar agă de var şi introducem bioxid de 

carbon, fie din aparat, fie din plămânii noştrii, suflând printr'o ţeavă de 

sticlă. Apa se tulbură din cauza carbonatului de calciu care se formează. 

Introducând mai multă vreme bioxid de carbon, apa se limpezește din 

nou. Carbonatul de calciu, insolubil în apă, se transformă sub influența 

unui prisos de CO, în bicarbonat de calciu solubil în apă. Incălzind această 

soluțiune limpede, sau lăsând-o mai multă vreme la aer, ea se tulbură din 

nou. Bicarbonatul se preface din nou în carbonat insolubil și se produce 

CO,H, care se desface în CO, şi H,O. 
Apele izvuarelor cuprind uneori cantități mari de bicarbonat de calciu, 

în soluțiune care se descompune la aer şi se precipită sub formă de car- 

bonat de calciu. (Vezi stalagmite şi stalagtite). 

Suliura de carbon. 

A fost descoperită de Lampadius la 1796. Se prepară introducând 
prin E bucăţeie de sulf peste cărbunele înroșit în cazanul B. fig. 139. 

Sulfura de carbon ce se formează se condensează o parte în vasul ] şi 

altă parte în răcitorul TR, Prin W şi S se scoate sulfura de car- 
bon formată. 

E corp lichid, foarte refringent, volatil, cu miros urât de varză 

stricată, cu densitatea 1,262. Fierbe la 46" și se solidifică la —1130, 
Prin evaporare repede, se răcește până la—60;. 

Aprinsă, arde cu o flacără albastră.
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CS, + 30, = 280, + CO, 
Intrebuinţarea. Sulfura de carbon slujește ca disolvant al multor 

corpi (Sulf, fosfor, materii grase). ca insecticid şi la facerea termo- 
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Fig. 139. Prepararea sulfurei de carbon. 

metrului pentru temperaturi scăzute. Când se umblă cu sulfura 
de carbon, trebue să ne ferim de foc prin apropiere. Ea se 
aprinde şi la distanță şi poate da naştere la exp'osii şi nenorociri. 

Siliciul. 

Istoricul. A fost izolat pentru întâia oară de Berzelius, în 1808, în stare 
amorfă, și cristalizată de S-fe Claire Deville, la 1854, care deodată cu Wăhler 
a studiat acest corp. . 

Starea naturală. Se găsește ca bioxid de silciu, Si O,, şi ca 
silicați. E de mare însemnătate în mineralogie şi geologie. 

Siliciul este tot atât de însemnat în regnul mineral cași ear- 
bonul în regnul animal și vegetal. 

Un sfert din scoarța pământului în greutate e făcut din siliciu. 
Siliciul are trei stări alotropice: siliciul amorf, siliciul grafi- 

toid şi siliciul octaedric (adamantin). Aceste stări se aseamănă 
cu acelea ale carbonului. 

Toate varietățile de siliciu ard în oxigen cu lumină multă, 
dând bioxid de sihciu. 

Bioxidul de siliciu (anhidrida silicică) 

E foarte răspândit în natură, unde se găsește cristalizat și amorf. 
Are densitatea 2,64 și duritatea 7. La suflătorul cu oxigen şi
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hidrogen se topeşte și se poate lucră ca sticla. Din cuarț topit 

astfel se lucrează astăzi creuzete, tuburi și alte vase de laborator. 
Aceste vase de cuarț sunt mai bune decât cele de sticlă fiindcă 
pot fi încălzite la temperaturi foarte mari, şi fiindcă nu sunt atacate 
de reactivi. | 

Sticla solubilă. Dacă topim bioxidul de siliciu cu carbonat de 
potasiu sau de sodiu, se desvoltă CO, şi se formează silicat de 
potasiu sau de sodiu. Acești silicați se disolvă în apă. Se numesc 
pentru acest cuvânt sticlă solubilă. Soluţia lor în apă se întrebuin- 
țează la ungerea lemnului și țesăturilor, făcându-le să nu mai ardă 

cu flacără (decoruri de teatru). De asemenea se întrebuințează la 
„xarea colorilor pe pânză, la lipit piatra. 

Acidul fluorhidric atacă bioxidul de siliciu, producând fluorură 
de siliciu. 

Si Oa -+ 4HF = SIF, + 2H30 

Bioxidul de siliciu în natură. 

Bioxidul de siliciu se găsește în natura crisfa/zzaf, cuarţ, amorf 
şi ca amastec de aceste două feluri. 

i. Cristalul de stâncă: este bioxid de siliciu, curat, transparent 
şi limpede ca apa. Cristali- 
sează în prisme hexagonale 
cu câte o piramidă hexago- 
nală la capete. Une ori cri- 
stalele sunt întregi, iar de obi- 
ceiu, din cauza creșterei îm- 
preună a mai multor cristale, 
ele, sunt necomplete. Figurile 
140 și 141 reprezintă un cristal 
singur, și o grupă de cristale, 
din colecţiunea Laborato- 
vului de Mineralogie al Uni- 
versităţii din București. 
S'au găsit în Alpi cristale de 
cuarț care ating greutatea de 
100 kgr. | 

Cristalele de stâncă au 
fost cunoscute și în vechime. 
Se credeă pe atunci, că ele 
sunt făcute de ghiață, dar 

  

Fig. 140. Cristal de stâncă, din colecţiuiiea 

Universităţi, dintr'o ghiață așă de mult 
răcită în cât pu se mai poate 

topi. Dela numele gheţei pe grecește, — Krystallos—, au fost 
numite cristale. Deşi această idee a fost greșită, numele de eristal 
Sa (păstrat până azi, pentru a arătă qorpi cu forma regulată în 
afară, şi cu structura de asemenea regulată înăuntru.
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Cristalul de stâncă se întrebuințează la facerea de lentile pentru 
ochelari, pentru instrumente optice și juvaeruri ieftine. 

Diamantele de Maramureş sunt cristale mici, dar întregi și 
limpezi, de cuarț. . A 

II. Foarte adeseaori cristalele de cuarț nu sunt nici limpezi de 
tot şi nici fără coloare. Amintim între multe feluri de car? co/orat 
pe următoarele. 2) Ame- 
tistul are coloarea vzo- 
ietă, care dispare de tot 
prin încălzire sau se face 
galben. Cei vechi credeau, 
că el apără de beţie pe. 
cel care] poartă. Se în- 
trebuințează ca un fel de 
piatră prețioasă, care e cu 
atât mai prețuită cu cât 
coloarea violetă e mai în- 
chisă. 1) Citrinul, are o 
coloare galbenă ca vinul 
sau lămâia. 3) Cuarțul 
lăptos. 4) Cuarțul comun 
este fără coloare ; deşi este 
cristalizat, el pare amoif 
din cauza acțiunilor me- 
canice pe care le-a suferit. | 
Se găseste sau în bucăţi, Fig. 141. O grupă de cristale de stâncă, din colectiunea 
Sa, Iţ Universităţii. : 

sau ca nisip cuarțos. 5) 
Cuarțul fumuriu e fumuriu. 6) Morionul e negru ca zmoala. 

III. Printre alte varietăți necristalisate bine sau amorfe şi 
netransparente, și care se găsesc în bucăţi, amintim următoarele : 
1) Axenturina, care sclipeşte ca aurul, din cauză că se găsesc în 
masa ei foițe mici de mică sau crăpături mici. 2) Ochiul depisică, 
cuprinde firişoare de asbest, şi când e șlefuit sclipește în verde ce- 
nuşiu. 3) Jaspul, care e gă/bui sau brun, când cuprinde /idrat 
Jeric, sau roşu când cuprinde oxid feric. 4) Calcedonia, care poate 
să fie de diferite colori, după substanțele străine pe care le cu- 
prinde. 5) Crewmenea care poate fi cenușie, gălbue, roşie, fu- 
murte. Scapără cu amnarul. Scânteile care se formează sunt 
firişoare foarte mici de fer desprinse din amnar și care ard ca 
ferul piroforic. 6) Agatul e un amestec de ca/cedomie, jasp, 
ametist şi alte feluri de cuarț. Acest amestec e așezat în formă de 
foi unele peste altele. Când se șlefueșşte, se capătă fețe care sunt 
desenate în mai multe feluri. Figurele 142 și 143 arată agate șlefuite 
din colecțiunea Universităţii. Uneori se găsesc agate necolorate, 
dar în care sunt straturi poroase printre straturi neporoase. Acest fel 
de agate se poate coloră artiticial în pegru în modul următor. Se 
introduce agatul întâi în miere și pe urmă în acid sulfuric. Acesta 
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carbonizează mierea ce a pătruns. Prin șlefuire se capătă astfel dungi 
negre și albe, Se mai pot colorăstraturile poroase, în a/baszru, astfel. Se 
înmoae piatra într'o soluţiune de ferocianură de potasiu şi după ce s'a 
îmbitat bine se moae într'o soluțiune a unei sări de fer. Se for- 
mează a/bastrul de Berlin, care produce dungi albastre. Agatule, 
întrebuințat, din cauza desemnelor frumoase pe care le ia prin șle- 

  

Fig. 142. Agat șlefuit, din colecţiunea Universităţii, 

fuire, la facerea de cbiecte de orrament, ca peceți, inele, călimări, 
etc. Având şi duritate mare, el slujeşte și la facerea piulițelor în- 
trebuințate în laboratoare. Straturile concentrice de agat ne arată 
desluşit cum s'a format el. In locurile unde găsim agat azi se aflau 

niște scobituri în stâncă. În aceste 
cobituri, închise de toate părţile, a 

pătruns, printrun canal de nutrițiune, 
soluțiunea cu bioxid de siliciu și s'a 
prelins pe pereţii lor. Din această so- 
luţiune sa depus cuarțul. Când so- 
luțiunea eră curată, s'a așezat o foae 
albă, când eră amestecată cu alte 
substanțe s'a format o feae de ame- 
tist, sau alta de calcedonie, etc. Aceste 
straturi se așezau dela margine către 
mijloc și ru invers. În adevăr, s'au 
găsit agate cu mijlocul gol sau plin 
cu cristalele mai mari. 

Fig. 143, Agat șleluit, din colesţiunea Varietăţi de bioxid de siliciu cu 
Universităţii, 3 „1 - , 

; apă. Felurile de cuarț descrise mai sus, 
şi mai cu seamă cuarțul, cristalul de stâncă, sunt bioxid de silciu 
fără apă. Incălzind bucățele mici de cristal de stâncă într'o epru- 
betă, nu se obține apă. 

Varietăţile care urmează cuprind şi apă între 5 și 13%. 
1. Opalul are şi duritatea mai mică decât cuarțul (6) și densi- 

tatea mai mică (2), Nu e cristalizat și are înfățișarea mai mult'său 
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mai puțin unsuroasă. Se disolvă aproape în întregime înţr'o solu- 
țiune de hidrat de potasiu. Incălzind bucățele mici de opal în 
eprubetă, ele trosnesc şi pe pereţi se așează picături de apă. 

Intre felurile de opal amintim: Opalul nobil care sclipește frumos 
în diferite colori și Opalul comun. 

2. "Tripoli e de asemenea un bioxid de siliciu cu apă. El e de 
origină organică și e alcătuit din scoicele infuzoriilor (drafomee). Se 
întrebuințează la șlefuitul și mai cu seamă la curățitul obiectelor 
de metal și a tacâmurilor. 

3. Mai amintim şi Kieselgur-ul, de asemenea de origină orga- 
nică, care e poros şi care slujeşte între altele la fabricarea dinam1fe:- 

Inclusiuni. 

Am văzut, că aventurina cuprinde foițe de mică, şi ochiul de 
fisică firişoare de asbest. Asemenea corpi, care se găsesc într'un 
mineral, se numesc înclusiuni. Uneori inclusiunile sunt formate din 
corpi gazoşi, ca la sare, care cuprinde între altele, metan și din 
care cauză trosnește prin încălzire, sau din corpi lichizi, cum e 
anhidrida carbonică sau chiar petrol, în cuarț. 

Studiul inclusiunilor e de mare importanță, fiindcă ele fac cu 
putință stabilirea condiţiunilor în care sa format un mineral. 

Acidul silicic. 

Siliciul formează doi acizi: acidul ortosilicie, Si(OH),, și acidul 
silicic, SiO,H;, la fel cu acidul ortocarbonic CO,H, şi carbonic, 
CO,H,. Cuarțul, SiO;, este anhidrida acidului SiO,H,, întocmai după 
cum bioxidul de carbon, CO,, e anhidrida acidului CO,H,. Afară de 
acești acizi, siliciul mai formează și acizi polisilicici. Aceștia derivă 
prin deshidratarea a două sau mai multe molecule de acid silicic. 

Silicaţi. Sărurile care derivă din acizii siliciului se numesc silicați. 
Silicaţii sunt sau numai cu un singur meta], sau cu mai multe 

metale. Constituţia silicaților e foarte complicată. Ei joacă un rol 
însemnat în alcătuirea scoarței pămâutului. Noi vom studiă pe rând, 
la metalele respective, silicații mai însemnați. 

Sistemul hexagonal. 

Prisma hexagonală, fig. 144, este forma primitivă a acestui sis- 
tem. Ea are 2 fețe bazice, hexagoane regulate, și 6 fețe laterale; 
dreptunghiuri egale. Axa principală uneşte mijlocul bazelor. Axe/e
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secundare unesc mijlocul muchiilor laterale opuse şi sunt 3 de toate. 
: Axa principală e perpendiculară pe planul axelor secundare. Prisma 
hexagonală are 12 unghiuri bazice egale, 6 muchii laterale, dease- 
menea egale și 12 unghiuri solide triedre, egale între ele. 

Modificările pe muchiile bazice, frinfr'o fată, duc la: 
Piramida hexagonală, fig. 145. In această piramidă, feţele ei sunt 
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Fig. 144. Prisma Fig. 145. Piramida Fig. 146. Prisma 
hexagonală de hexagonală de hexagonală de 

întâiul fel, întâiul fel. al doilea fel. 

în dreptul fețelor prismei din care derivă. Ea se numește, pentru 
acest cuvânt, Piramidă hexagonală de întâiul fel. 
-=IL. Modificările pe muchiile laterale. 1. Modificând fiecare 
muchie Brintr'o singură fată, se obține tot o prismă hexagonală. 
Această prismă are fețele în dreptul muchiilor dela prisma din care 
derivă. Ea se numește Prisma hexagonală deal doilea fel. fig .146. 
:.222. Modificând unghiurile laterale prin câte 2 fete, se obține 
o Prisma dodecagonală, cu 12 feţe laterale, fig. 147. 

III. Modificări pe unghiurile solide. 1. Mod fcând fiecare unghiu 

  

  

      
Fig. 147. Prisma Fig. 148. Piramida Fig. 149. Piramida 

d odecagonală. hexagonală de al dodecagonală. 
doilea fel. 

solid prin câte o' fată, obţinem o piramidă hexagonală. Aceasta 
are feţele în dreptul muchiilor de la prisma din care derivă. Ea se 
numește, pentru acest cuvânt, Piramida hexagonală de al doilea, 
fel, fig. 148. -
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2. Modificând fiecare unghiu solid prin câte două fete, obţinem 
Piramida dodecagonală, fig. 149. 

Forme compuse. Şi în acest sistem, formele compuse cuprind 
fețe de forme simple. Figura 150 ne arată o prismă şi o piramidă 
de acelaş fel. Figura 151 ne arată o prismă de întâiul fel cu o pi- 
ramidă de al doilea fel. Figura 152 ne arată 2 piramide de acelaş 
fel. Figura 153 ne arată 2 firamide de două feluri. 

  

Fig. 150. Prismă Fig. 151, Prismă Fig. 152. Două Fig, 153. Două 
și piramidă de de un fel cu piramide de piramide de 

acelaş fel, pieamidă de acelaş fel. 2 feluri. 
alt fel. 

Formele hemiedrice din acest sistem sunt: romboedrul şi sca- 
lenoedrul. | 

Romboedrul derivă din piramida hexagonală suprimând 3 feţe 
sus şi 3 jos, în mod altern, fig. 154. El are 6 fețe, romburi egale 
6 nauchii culminante şi 6 muchii laterale, care merg în zig-zag 
Axa verticală uneşte cele două 
unghiuri cu/minante care sunt 
formate din 3 unghiuri plane 
egale. Axele secundare unesc 
mijlocul muchiilor laterale care 
merg în zig-zag. 

Când axa principală e prea 
desvoltată faţă cu axele secun- 
dare, romboedrul se numește 
ascuțit, fig. 155. Când axa 
principală e prea scurtă față 
cu axele secundare, romboedrul 
se numește furtul. 

Scalenoedrul poate fi derivat sau din piramida dodecagonală, 
prin suprimări la fel ca la romboedru, sau chiar din romboedru. Figura 
156 arată cum derivă scalenoedrul din romboedru, înlocuind prin 
fețe muchiile laterale. Scalenoedrul are 12 fețe în formă de triun- 
ghiuri scalene. Când e complect, se recunoaște ușor prin forma 
lui de piramidă hexagonală și prin muchiile laterale care merg în 
zig-zag. Când nu e complect, cum se întâlneşte la grupe de mi- 
nerale, se recunoaşte după muchiile culminante care sunt de 2 

  

Fig. 154. Romboedrul,
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feluri: 3 ascuţite şi 3 obtuse (pe când la piramidă toate cele 6 
muchii sunt egale între ele). ! 

V 
Fig. 155. Romboedrul Fig. 156. Scalenoedrui. Fig. 157. Scalenoedrul cu 

ascuţit, romboedrul înscris în el. 

  

XV. 

METALE 

Am împărțit, în cele dintâi lecţiuni, corpii simpli în 7mefale și 
nemetale sau metaloizi. Am arătat atunci, că există între aceste 
două clase multe deosebiri, cu privire la proprietăţile lor fizice şi 
chimice. Așă, în general, pe când metalele au strălucirea lor ca- 
cacteristică și sunt bune conducătoare de căldură și electricitate, 
cei mai mulți metaloizi nu au aceste proprietăți. Pe când apoi 
combinaţiunile metaloizilor cu oxigenul au proprietăţi acide, acele 
ale metalelor cu oxigenul au proprietăți bazice. O linie de despăr- 
țire bine hotărâtă nu este cu toate acestea între metale și meta- 
loizi. Se cunosc, în adevăr, metaloizi cu luciul metalic, ca sfibiu/, 
care e și bun conducător de electricitate. Se cunosc de asemenea, 
metale care dau naștere la acizi, cum sunt nauganul, cromul, care 
formează manganați și cromați, după cum sulful formează sulfați. 

Proprietăţi fizice. Toate metaiele, afară de mercur care e li- 
chid, sunt solide la temperatura obișnuită. Mai toate metalele au 
în bucăţi coloarea albă-cenușie. Unele sunt colorate, cum e aurul 
și cuprul. Când sunt în praf, unele metale pot aveă coloarea neagră, 
sau negricioasă, Mai toate metalele” cristalizează în sistemul cubic. 
Metalul cel mai ușor este /4f/74/, cu densitatea 0,59 şi metalul cel 
mai greu e 0smiul, cu densitatea 22,4. Metalele cu densitatea mai
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mică de 5 se numesc metale uşoare ; cele cu densitatea mai mare 
de 5 se numesc metale grele. Cele mai multe mstale, şi cu deo- 
sebire aurul și argintul, sunt ma/eabile şi ductile, adică se pot pre- 
face in foi subțiri și în fire subțiri. Metalele care se apropie de 
metaloizi sunt sfări micioase (casante) ca anfimonul și bismutul; acestea 

cristalizează în romboedri, şi nu în cubi. 
Clasificarea metalelor. Şi metalele ca și metaloizii sunt împăr- 

țite în familii, după valență și după proprietățile lor esenţiale. Vom 
vedeă, rând pe rând care s,nt aceste familii și ce corpi simpli 
cuprind. 

Aliage. După cnm metaloizii formează combinaţiuni între ei,— 
cloruri, bromuri, ioduri, sulfuri (de fosfor, de arsen, de sulf, decarbon, 
etc. )—, deasemenea și metalele se pot com- 
bină între ele. Aceste combinatiuni de două 
sau mai multe metale se numesc aliage. 
In unele privinți, proprietățile aliagelor sunt 
acelea ale unui amestec, în alte privinți, sunt 
acelea ale unei combinațiuni. Așă, duritatea 
aliagiului de aur și cupru e mai mare decât 
acea a aurului și mai mică decât a cuprului. 
In schimb, temperatura de topire a unui 
aliagiu nu mai e mijlocia temperaturilor de 
topire a metalelor aliate. Astfel, un aliagiu de 
2 părți plumb, 4 p. bismut, 1 p. staniu și 1 
p. cadmiu se topește chiar la 65 (în apă caldă, 
fig. 158), în vreme ce ficare din aceste metale 
se topește mai sus de 200. Tot așă fofasiu/ 
şi sodiul, solide la temperatura obişnuită, 
formează un aliagiu lichid la această tem- _ 
peratură. Avem aface aci cu o proprietate ful ii 
pe care o întâlnim numai la combinaţiuni. 

Ahagele mercurului cu metale se nu- 
mesc în special amalgame. Astfel, avem amal- 
gamul de sodiu, amalgamul de cositor, etc. 
Să se observe, că se zice amalgam de sodiu Fig. 158. Aliagiul lui IPood 

și nu amalgam de mercur și sodiu, prin se topeşte în vapori deagă. 
amalgam înțelegându-se un aliaj de mercur. 

  

    
Experienţă : Punem puţin mercur într'o piuliță de porțelan. Tăiem o 

bucăţică mică de sodiu, o uscăm cu hârtie de filtru, o punem în mercur 

şi o apăsăm cu o vergeă de sticlă până ce se produce o flacără. Facem la 

fel cu alte câteva bucățele de sodiu. Dacă punem mai puţin sodiu, amal- 

gamul format rămâne lichid, dacă punem mai mult, amalgamul e solid. 

Producerea căldurii ne arată, că avem a face cu o adevărată 
combinare chimică. Această combinațiune de sodiu şi mercur se 
disolvă în urmă în excesul de mercur, Acest lucru se întâmplă cu 
toate aliagele. Intâi se formează o combinaţiune, care se disolvă în



172 

urmă în excesul de metal. Din această cauză s'ar crede, că un aligiu 

poate luă naștere în orice proporţii, și nu în proporții anumite, după 
cum au loc combinațiunile. 

Aliagele 'sunt de cel mai mare folos pentru industrie, făcând cu 

putință schimbarea durității, tenacității și altor proprietăți ale me- 
talelor, după cerințele din practică. 

Experienţă : Punem puţin amaleam de sodiu în o eprubetă și turnăm 

peste el o soluțiune concentrată de clorură de amonin în apă. Se formează 

un corp cenuşiu care se umflă. 

Acesta e amalgamul de amoniu care ia naștere conform reac- 
ţiunei: NH, CI+ Na Hg = NH, Hg -+ Na CL. Amalgamul de amo- 
niu e foarte nestabil şi se descompune lesne în mercur, amoniac 
şi hidrogen. 

Sodiul sau Natriul. 

Starea naturală. Sodiul este foarte răspândit sub forma de: 
clorură, azotat, carbonat, sulfat, etc. 

Prepararea. Sodiul a fost preparat întâia oară de HI. Davy, în 
1807, prin electroliza hidratului de sodiu. Această preparare a deschis 
o cale nouă de cercetări şi preparări industriale de corpi cu aju- 
torul curentului electric. 

In industrie se prepară prin electroliza hidratului de sodiu topit. 
Oxigenul se dezvoltă la electrodul pozitiv, hidrogenul la cel negativ 
iar sodiul se adună în jurul acestuia. 

Proprietăţi Sodiul este un corp solid, cu luciul argintiu, când 
e tăiat de curând. Se oxidează cu ușurință la aer, acoperindu-se cu 
un strat de oxid, de coloarealbă cenușie. Se păstrează din această 
cauză în petrol. E moale şi maleabil ca ceara. Densitatea lui aste 0,97. 
Se topeşte la 95%,6 și ferbe la 900. Descompune apa transformându-se 
în hidrat de sodiu și desvoltând hidrogen : 

2H0 + 2Na = 2Na0H + H, 

Intrebuinţarea. Se întrebuințează ca reductor la prepararea unor 
corpi. 

Widratul de sodiu, numit sodă caustică, Na OH. In industrie 
se prepară din sodiu și apă, ex 7nefallo, şi prin electroliza unei so- 
luţiuni de clorură de sodiu (vezi clorul, pag 79). 

E alb. E foarte solubil în apă, arde pielea și teşăturile. Stând 
în aer, absorbe CO, din atmosferă și se preface în praf alb de 
carbonat de sodiu. E întrebuințat în chimie pentru prepararea altor 
hidrați metalici și în multe reacțiuni. 

Amintim bromura de sodiu, NaBr, şi iodura de sodiu, Nal, între- 
buinţate în medicină.
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Sulfatul de sodiu, SO,Na, + 10H0, există în Sfara în mine 
mati, în apele de mare și în numeroase isvoare minerale, precum și 
la Bă/zăreşti (Neamtu). In industrie se prepară încălzind clorura 
de sodiu cu acid sulfuric concentrat. 

2NaCl + SO,H2 = SO,Na + 2HCI 

Încălzirea se face în cuptoare, în care rămâne sulfatul de sodiu 
şi din care acidul clorhidric e prins în vase umplute cu apă. (Vezi 
acidul clorhidric, pag. 75). 

Sulfatul de sodiu cristalizează cu 10 molecule de apă. În aer 
pierde o parte din apă şi se traneformă întrun praf alb. Zicem că 
e efluorescent. Are gust amar şi sărat. 

Solubilitatea lui în apă creşte cu temperatura până la 320.7 când 
o sută de grame apă disolvă 322 gr. sulfat de sodiu. D'asupra 
acestei temperaturi solutilitatea lui scade. 

Experienţă. Puncm întrun balon 100—200 gr. sulfat de sodiu cristalizat. 

Incălzim încetul cu încetul, Cristalele se topesc în apa lor de cristalizare. 

Căutăm ca temperatura să nu se ridice peste 32%. După 10 minute filtrăm 

lichidul în alt balon pe care îl astupăm cu un dop de vată și pe care îl 

lăsăm să stea în liniște până a doua zi. Soluţia rămâne limpede. Luăm 

dopul de vată şi lăsăm să cadă în balon un cristal mititel de sulfat de 

sodiu. Observăm cu atenţie fenomenul frumos care are loc. În jurul crista- 

iului pus de noi se formează de îndată o mulţime de alte cristale, care se tot 

lungesc. Balonul se încălzeşte. Când experiența se face bine, toată soluția se 

incheagă şi cristalizarea poate începe chiar numai cu un fir de praf de 

sulfat de sodiu. 

Soluţiunea făcută la 32" e saturată pentru această temperatură. 
lia 150 această soluțiune e sufrasaturată ; ea cuprinde 322 gr. 
sulfat de sodiu la sută, pe când ar trebui să cuprindă cu mult mai 
puţin. Cristalele formate sunt tocmai sulfatul de sodiu aflat mai mult 
în soluțiune. Astupăm balonul în timpul experienții ca să nu cadă 
în el cristale microscopice de sulfat de sodiu care se găsesc în 
aer. Aceste cristale așă de mici, sunt în stare să producă cristali- 

zarea soluțiunii suprasaturate. 

Sulfatul de sodiu se întrebuințează la fabricarea carbonatului de 
sodiu, a sticlei și în medicină ca purgativ. 

Azotatul de sodiu, NO,Na. E foarte răspândit în natură, cu 
deosebire în Chili și în deșertul Afacama, unde e amestecat cu 
puţin sulfat, clorură și iodură de sodiu; acesta este Sulpetrul de 
Chili. Se întrebuințează la fabricarea acidului azotic, azotatului de: 
potasiu şi pentru îngrășarea pământului. 

Carbonatul de sodiu nuinit şi sodă, COsNaz-+- 10H;O se fabrică 
după două metode. 

I. După Leblanc (1782), se calcinează în cuptoare un amestec
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de su/fat de sodiu, carbonat de calciu şi cărbune. Din materia to- 
pită se scoate prin spălări cu apă carbonatul de sodiu care ctrista- 
lHzează în urmă din această apă, 

Reacţiunea se face în următoarele două faze : 

l, SO,Na+2C=Na,S+2C0, 

2, NasS+CO,Ca=CaS+CO,Na, 

Din sulfura de calciu, Ca S, se prepară hiposulfitul de sodiu, 
S20,Nas, întrebuințat în fotografie. 

II. După Solvay (1861) se întrebuințează de-a dreptul clorura 
gle sodiu, fără să se mai prepare din ea sulfatul de sodiu. Intro 
soluțiune de sare se introduce sub presiune bioxid de carbon şi 
amoniac. Se formează carbonat acid de sodiu, care se precipită. 
Prin calcinarea acesta trece în carbonat neutru de sodiu sau sodă. 

Din bioxid de carbon, amoniac și apă se formează carbonat acid 
de amoniu care cu clorura de sodiu dă carbonat acid de sodiu, 
potrivit ecuaţiunei : 

NaCl +-CO,HNH,= CO,HNa4-NH,CI 
2C0,HNa=CO,Naz--CO.F-H,O. 

Clorura de amoniu formată e descompusă cu var, iar atnoniacul 
pus în libertate e introdus din nou în reacţiunea de mai sus. 

Carbonatul de sodiu cristalizează în prisme rombice oblice cu 10 
molecule de apă: CO,Na+-10H-0 £ eflorescent. Incălzit se disolvă 
în apa sa de cristalizare, pe care o pierde cu totul la 100". 

Solubilitatea lui în apă crește până la 38" (când se disolvă 138 
părți, CO»Na, în 100 p. apă). 

Se întrebuințează la facerea sticlei, săpunurilor, în vopsitorie și 
la spălatul pânzelor. 

Carbonatul acid de sodiu se obţine trecând un curent de bioxid 
de carbon întro soluţiune de carbonat neutru de sodiu : 

CO;NaA4-CO.+H.O =2CO,HNa 

Acest corp se găsește în unele ape minerale din care se extrage 
ca în apa dela Vichy. E mai puţin solubil decât carbonatul neutru. 
E întrebuințat în medicină sub numele de Bzcarbonat de sodiu. 

Boraxul sas Boraful de sodiu, B:O+Na-4+-10H,, cristalizează în 
prisme rombice oblice. Se găseşte în câtevă lacuri din Asia, 

Se întrebuințează la lipirea metalelor între ele, pentru facerea 
smalțurilor pe porțelan și în medicină ca antiseptic. 

Potasiul sau Kaliul. 

Istoricul. A fost preparat de Davy în 1807 prin electroliza hidratului de 
potasiu:
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Starea naturală. Se găsește în natură ca clorură, azotat, silicat, 
carbonat, etc, 

Prepararea. Se prepară prin electroliza hidratului de potasiu topit. 
Proprietăţi. Potasiul e un corp solid alb puţin albăstrui, cu luciu 

metalic, moale și maleabil ca ceara. Cristalizează în octaedrii cu 
densitatea 0,865, se topeşte la 62%,5, și ferbe la 720%, dând vapori verzi. 

Se oxidează cu înlesnire în aer, perzându-şi luciul metalic. 
Din această cauză se păstrează în petrol. Descompune apa, pu- 

nând hidrogenul în libertate. 
Amintim clorura de potasiu, KCI, întrebuințată la facerea azo- 

tatului de potasiu, bromura de potasiu, KBr, și iodura de potasiu, 
II, întrebuințate în medicină. 

Cloratul de potasiu, ClO,K. In industrie se prepar: prin elec- 
troliza unei soluţiuni calde de clorură de potasiu, 

Cloratul de potasiu cristalizează în lame romboidale; se topește la 

359%, iar la o temperatură cevă mai mare se descompiine în 
KCI şi O, (pag. 49). E un oxidant puternic. 

Experienţă. Amestecăm cu o pană pe hârtie, câfe pun vârf de briceag 

de clorat de potasiu şi sulfură de antimon (praf). Aşezăm acest amestec - 

pe o farfurioară şi facem să treacă prin el scânteile electrice dela o mașină 

Ruhmborf. Amestecul se aprinde şi arde într'o clipă cu lumină și fum alb. 

Acest amestec e întrebuințat la chibriturile suedeze. 

Experienţă. Punem puţin clorat de potasiu pe o farfurioară şi deasupra 

cloratului o bucăţică de fosfor. Aprindem fosforul; acesta arde cu o lumină 

mai strălucitoare ca în aer. 

Aceste experiențe ne arată ușurința cu care cloratul de potasiu 
poate înlesni arderea corpilor prin oxigenul lui. 

Focurile bengale sunt un amestec de clorat de potasiu cu substanțe 

care ard cu flacări colorate. 
Cloratul de potasiu se întrebuințează la prepararea oxigenului, 

a chibriturilor și în medicină la facerea gargarelor. 
Hidratul de potasiu, KOH, numit și fofasa causâcă, se asa- 

mănă cu hidratul de sodiu. | 
Absoarbe de asemenea CO, din aer, trecând în carbonat de po- 

tasiu sirupos și e un caustic energic 

Azotatul de potasiu, NO,K, numit sa/fefru sau siitră, se gă- 

seşte destul de răspândit la suprafața pământului. Sch/ăsing și 

Minte au dovedit, că el este produs de anumiţi fermenți, care 

oxidează materiile organice azotate şi amoniacul în prezența alca- 

liilor sau a carbonatului de calciu din pământ. In acest mod se 

face silitra pe pereţii grajdurilor, latrinelor, pivniţelor, etc. Se gă- 

sește destul de răspândit în unele câmpii din țările calde: C/na, 

Indii, Ceylan, Egipt, etc. care adeseori sunt acoperite cu un 
praf alb de silitră.
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Se prepară amestecând soluțiuni saturate la cald de azotat de 
sodiu și clorură de potasiu: 

NO;Na -+ KCl = NO,K + NaCl. 

Clorura de sodiu se precipită la cald și este îndepărtată. Azo- 
tatul de potasiu cristalizează din soluția răcită. 

Azotatul de potasiu cristalizează în prisme rombice drepte, fără 
apă, cu gust răcoritor și puțin amar. Setopește la 340, iar mai 
sus se descompune în oxigen și azolit de potasiu: 

2NO,K = 2NO,K + (95 
Azotit de potasiu, 

E un oxidant puternic. Expesienţa cu fosforul şi cloratul de 
potasiu poate fi repetată şi cu salpetru. 

Se întrebuinţează ia fabricarea ierbei de pușcă, la focurile de ar- 
tificii, la prepararea cărnurilor conservăte și în medicină. 

Iarba de puşcă este un amestec de azotat de potasiu, sulf și cărbune. 
Ea a fost cunoscută cu mult mai înainte de secolul XIV, când sc atribue 
călugărului Schwârz, descoperirea ei. Compoziţia ei variază după țări şi după 
întrebuințare. 

Iarba de puşcă se prepară din azotat de potasiu curat (75%), cărbune de 
plop, salcie, teiu, etc., (15%), şi sulf (10%/,). Aceste substanțe sunt pisate bine 
separat, pe urmă udate cuapă şi amestecate bine. După ce se usucă puțin, 
se cerne şi grăunțele se lustruesc, fiind bătute într'o cutie de lemn sau tinichea. 

Iarba de puşcă se aprinde între 270 şi 320%. Ea dă prin ardere un volum 
de gaze (CO, și N), cu mult mai mare decât volumul ei. Când arde întrun 
spațiu mărginit, gazele apasă și produc explozie. In aer liber și în cantitate 
mică arde fără explozie. E întrebuințată la vânat şi în mine. În armată e în- 
trebuințată azi iarba de puşcă fără fum, care are o compoziție cu totui diferită 

Carhonatul de potasiu, CO,IS,, se scoate din cenuşa plantelor 
de uscat. Leșşia cu care se spală rufele e o soluțiune de carbonat 
de potasiu, 

E alb. Absoarbe apa din atmosferă, făcându-se sirupos; e delic- 
vescent. Se topeşte fără să se descompue și se întrebuințează la 
fabricarea sticlei și a săpunurilor moi. Sătenii noștri fac săpun din 
cenușă și osânză. 

Familia metalelor monovalente. Sodiul, potasiul, împreună 
cu fifiul, rubidiul, cesiul, formează familia metalelor monovalente. 
Aceste metale sunt cunoscute şi sub numele de metale alcaline 

CALCIUL. 

Istoricul: A fost obţinut de Davy în 1808. 

Starea naturală. Calciul e foarte răspândit în natură, cu deo- 
sebire sub formă de carbonat, sulfat și fosfat de calciu. 

Prepararea. In industrie se prepară prin, electroliza clorurei de 

calciu topite.



177 

Proprietăţi. E alb ca argintul şi cristalizează în sistemul hexagonal. 
Incălzit în aer se aprinde ; descompuneapa la temperatura obișnuită, 

Clorura de Calciu. CaCl, se obţine când preparăm bioxidul de 
carbon, tratând carbonatul de calciu cu acid clorhidric : 

CO, Ca + 2H Cl= Ca Clz + CO. + HO 

E delicvescentă, Incălzită se topește întâi în apa de cristalizare, 

pe care o perde la 200, dând o massă poroasă foarte gros: 
copică care se întrebuinlează la uscarea gazelor. 

Fluorina sau fuorura de calciu, Ca F>, se găseşte în natură 

sau cristalizată în cubi, sau în masse amorfe. Une ori e fără coloare 

şi transparentă ; de cele mai multe ori e colorată și numai trans- 

lucidă sau chiar opacă. Are înfățișarea sticloasă. Prezintă fenome- 

nul fJuorescenfei. Așă, unele cristale se văd albastre când ne uităm 

la ele (în lumină reflectată) şi verzi când ne uităm prin ele (în 

“ lumină refractată). Când prezintă colori frumoase e întrebuințată 

ca piatră de ornament (vase, sfeşnice, etc.). Varietăţile comune 

slujesc la prepararea acidului fluorhidric. Aceste varietăți se mai 

întrebuințează la topirea mineralelor pe care o înlesnește, Numele 

flmorina se trage dela această întrebuințare (fluo, ere, a curge). ! 

O particularitate a fluorinei din punct de vedere cristalogratic; 

e următoare. i 
Macle. Foarte adesea cristalele de fuorină se unesc între ele 

formând grupe numite macle. 
“ Maela fluorinei are înfăţişarea a doi cubi care pătrund unul în 

altul, fig. 159. După cum se vede o maclă 
are şi unghiuri care intră înăuntru, ceeace 
nu are un cristal simplu. 

Maclele se mai numesc și cristale ge- 
mene. In unele cazuri cristalele se pătrund, 
ca în cazul fluorinei, și maclele se numesc 

prin pătrundere. Alteori cristalele se _li- 
pesc unele lângă altele după anumite regule. 
Vom vedeă treptat-treptat diferitele feluri 
de macle. 

Oxidul de calciu. CaO, se obține 
calcinând marmora albă întrun creuzet la roșu deschis (900%—1000%) 

CO,Ca = CaO + CO, 

In industrie se fabrică în stare nu tocmai curată și se numește 

„var nestins“. Pentru acest scop se calcinează carbonați de calciu 

(pietrele de var) sau în cuftoare intermitente, sau în cuptoare 
continue. e 

Cuptoarele intermitente sunt făcute din zidărie ordinară, fig. 160. 

Ele se umplu cu bolovani mai mari la partea inferioară, peste care 
se pun alții mai mici până la gura superioară. 

  

Fig, 159. Macla fluorinei. 

Dr. C. 1. Istrati şi G. G. Longinescu, 12
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Cuptoarele sunt încălzite cu lemne şi mai rar cu /igmi. Cam după o săptămână, calcinarea e complectă, cuptorul e lăsat să se răcească și descărcat pentru a fi umplut din nou. Aceste cuptoare 
sunt destul de răspândite la noi pe valea Prahovei, în susul Câm- 
pinei, la Târgoviște și Câmpulung. 

Cuptoărele continue, fig. 161, au forma conică, sunt mai înalte (10 m.) și se încălzesc printr'un focar lateral b. Se încarcă ca şi 

  

SNSnconeaaaa foiocacee 

  

Fig. 160, Cuptor. intermitent, Fig, 161, Cuptor continuue 

cele dintâiu cu piatră de var și după câtevă zile, când calcinarea 
e completă se scot pietrele arse prin trei deschideri inferioare c, 
pe când pe gura de sus se adaogă din nou pietre de var. 

Oxidul de calciu e corp alb, “amorf, se topește la 30000 
(Moissan) şi nu se descompune de-a dreptul la cele mai înalte 
temperaturi. Totuși la 3000%, în prezenţa carbonului, el for- 
mează carbură de calciu şi oxid de carbon. Densitatea lui este 
23. Atrage umezeală și CO, din aer, se crapă și se transformă 
întrun praf alb care e un amestec de fidraz de calciu şi carbonat 
de calciu. 

Udat cu puţină apă o absoarbe cu putere, se crapă, se umflă şi 
se pulverisează, desvoltând atâta căldură în cât temperatura lui se 
ridică la 300. Dacă în oxidul de calciu s'a scobit mai dinainte o 
mică gaură, în care se pune iarbă de pușcă, aceasta se aprinde 
dela sine din cauza temperaturii ridicate. 

Această hidratare a oxidului de calciu se numeşte stingerea, 
varului. Când apa conține în suspensiune o cantitate mai mare
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de hidrat de calciu, ea e colorată în alb şi se numește lapte de 
var, Acesta servă la spoitul caselor. 

Apa de var e o soluțiune de hidrat de calciu în apă. Se pre- 
pară lăsând să se limpezească laptele de var și filtrând' lichidul 
limpede de, deasupra. 

Hidratul de calciu, Ca (OH), e un praf alb. Soluţiunea lui 
înălbăstreşte hârtia roșie de turnesol și absoarbe CO; din aer, din 
care cauză se acoperă cu un strat subțire de CO,Ca, 

Varul. Sunt mai multe varietăți de var: 
b) Varul gras se obţine prin calcinarea unei petre de var curate, 
E unsuros la pipăit şi prin stingerea cu apă formează în varniță 

o pastă albă și legată. Varul gras se face la Zârgovişte, Câmpu- 
Jung, comuna Sirma în Prahova şi comuna Dragoslavele în 
Muscel. | 

b) Varul slab se obţine calcinând pietre de var, care conțin 
argilă, oxid de fer sau de magneziu. La stingere nu desvoltă atâta 
căldură ca cel gras; pasta lui e mai puțin albă şi nu atâta de 
legată ca a celui dintâiu. La noi se prepară pe valea Prahovei. 

c) Varul hidrauhc se face prin calcinarea unei pietre de var 
ce conține 10—30% argilă (marne calcaroase). Udat cu apă se 
împetreşte repede şi se întrebuințează pentru facerea temeliilor la 
case şi la construcţii sub apă. Se făbrică pe valea Pra/over şi la 
Brăila. 

d) Cimentul se obține calcinând pietre de var ce conțin 30—69/. 
argilă. Se întărește chiar subt apă și poate fi întrebuințat la bolte, 
pavagiu, etc. 

Teneuelile sunt amestecuri de var ordinar sau hidraulic și nisip, 
cu care se unesc pietrele sau cărămizile în zidire. Se crede, că 
întărirea tencuelelor se face prin transformarea hidratului de calciu 
în carbonat, prin acțiunea bioxidului de carbon din atmosferă. Ar- 
gila din varurile negre (hidraulic și ciment) se combină cu hidra- 
tul de calciu pentru a da un silico-aluminat de calciu insolubil și 
foarte dur. 

Beton. Când tencuiala cu var hidraulic e pusă pe pietiiș sau 
pietre mari, cu care se formează un bloc compact și solid, se nu- 
mește beton. Când se toarnă betonul într'o țesătură de sârmă sau 
vergi de fer se capătă betonul armat, care e foarte rezistent la 
rupere și la foc. Betonul armat e foarte întrebuințat în timpul din 
urmă la zidirea caselor şi facerea podurilor. 

Suifatul de calciu, SO,Ca, există în natură atât anhidru, numit 
anhidrită sau carstenită, cât şi hidratat cu 2 mol. H>O numit g74s 
sau frânt. 

Gipsul este foarte răspândit în natură în terenurile terțiare și 
în apropierea sărei geme (Câmpina, lângă Doftana). Cristalizează 
în prisme rombice oblice grupate în formă de fer de lance, fig. 162. 
Câte o dată are structura sacharoidă din cauza grupărei de mici
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cristale. Când masa e albă și translucidă se numeşte alabastru. 
Când e fibros se numeşte gips fibros sau măfăsos. 

Sulfatul de calciu e foarte puţin solubil în apă. 
Incălzit la 135” gipsul pierde o parte din apa lui 
de cristalizare şi se transformă într'o pulbere amorfă 
de coloare albă, numită 7psos. Aceasta poate să reiă 
apa de cristalizare perdută desvoltând căldură și trans- 
formându-se într'o masă compactă. lIncălzit la roșu 
(700%) perde Zoafă apa de cristalizare și atunci nu se 
mai hidratează, iar la roșu alb se topeşte şi prin 
răcire se prezintă sub forma unei masse cristaline. 

Ipsosul se prepară încălzind 10—12 ore gipsul la o tem- 
peratură, ce nu trebue să treacă peste 160%. Se macină în urmă 
şi muiat cu apă serveşte la facerea tencuelilor sau a diferi- 

Fig, 162. Cristal telor ornamente, când e turnat în forme. Se prepară la S/ănie 
de gips. şi în com. Băneşti, Prahova. 

Stuc. Ipsosul muiat cu apă, în care s'a disolvat puţin 
cleiu, formează o tencuială compactă şi dură, care se poate lustrui, Dacă în 
aceasta se adaogă oxizi metalici, care pot să o coloreze în diferite moduri, 
ea serveşte la facerea coloanelor şi pereților imitând marmora. 

  

Sistemul clinorombic sau monoclinic. 

Forma primitivă a acestui sistem este Prisma oblică cu baza 
rombică. Ea are 3 axe neegale, ca și prisma ortorombică. Axa 
principală, care uneşte mijlocul bazelor, e înclinată pe planul 
celorlalte două,—spre deosebire de prisma ortorombică. Când ţinem 
prisma în mână, axa principală trebue să fie verticală, axa secun- 
dară orizontală trebue să meargă dela dreapta la stânga obser- 
vatorului, iar axa înclinată trebue să se aplece înspre acesta. Cu 
alte cuvinte, feţele laterale trebue să fie verticale, iar baza de sus 
să alunece înspre observator. 

Pentru înțelegerea acestei forme e de neapărată nevoe un model. 
Noi ne vom servi de fig. 93, care reprezintă prisma ortorombică. 

Feţele prismei clinorombice sunt: 2 bazice, romburi egale și 4 
laterale, fara/elograme egale, spre deosebire de prisma orto- 
rombică la care fețele laterale sunt dreptunghiuri. 

Muchiile hasice sunt de 2 feluri: 2 la baza de sus, ae și ef, 
şi 2 opuse la baza de jos, e & şi d g, ascuţite; alte 2 sus, a f şi 
b f, şi 2jos,c și d h,obtuse. In lungime aceste muchii sunt egale. 
Muchiile laterale sunt de asemenea de 2 feluri: 2 ascuţite, ac şi 64 
şi 2 obtuse, fe şi ch. Unshiurile solide, 8 de toate, sunt de 3 
feluri. La capetele diagonalelor orizontale ale romburilor (orfodi- 
agonale), sunt 4 unghiuri solide la fel, a,d,c,d; la capetele dia: 
gonalei înclinate (c//nodiagonala), sunt 2 feluri de unghiuri: 1 unghiu 
la baza de sus, f și 1 unghiu opus la baza de jos, /, egale între 
ele, corespund la muchiile optuse ale bazelor, și 1 alt unghiu sus,
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€, şi altul opus jos, „9, deasemenea egale, corespund la muchiile 

ascuţite ale bazelor. 
Modificările făcute pe muchiile și unghiurile solide ale prismei 

clinorombice duc la aceleași forme derivate ca.și cele făcute la 

prisma ortorombică. Din cauză că muchiile bazice nu sunt egale, 

căpătăm o jumătate de piramidă, —o hemipiramida —, pentru un 

fel de muchii, și altă jumătate pentru celalt fel. Din unirea acestor 

2 jumătăţi se formează Piramida, clinorombică, fg. 163. Din 

modificarea prin câte o față a muchiilor laterale 

rezultă câte un finacoid, ca și la prisma ortorom- 

bică. Cel care merge paralel cu ortodiagonala se 

numeşte ortopinacoid, iar cel care merge paralel 

cu clinodiagonala se numeşte elinopiuacoid. Modi- 

ficările pe unghiurile dela capetele ortodiagonalei 

duc la un clinodom, fiindcă merge paralel cu clino- 

diagonala. Modificările pe unghiurile de la capetele 

clinodiagonalei duc la un hemiortodom, alcătuit 

numai dintr'o faţă sus și alta jos. Nu se obține un 

dom întreg, de oarece aceste unghiuri solide nu Fig, 168. Piramida 

sunt egale. Un ortodom întreg e o formă compusă. clinorombică. 

Mineralele care cristalizează în acest sistem, dintre 

cele învățate sunt: sulful, gipsul, carbonatul de sodiu. 

Maecla gipsului. Am văzut la fluorină, pag. 177, că cristalele care 

se îngemănează, se pătrund între ele. Macla gipsului e formată prin 

alipire. Cu un model de lemn se arată lesne cum se face 

această alipire. Figura 164 ne arată o maclă de gips, numită fer 

de lance sau coadă de rândunică. In această alipire se urmează 

o anumită lege. Adesea 
ori cristalele de gips se 
grupează în aşă fel în 
cât formează o grupă cu 
înfățișarea de creastă 
de cocoș, fig. 165. 

N 

/Ă y 

Fig. 164. Macla gipsului prin Fig. 165, Cristale de gips în formă de creastă de cocoș din 
alipire, colecția Universităţei, 

  

    
Clivagiu. Cristalele de gips se desfac uşor în foiţe, cu ajutorul
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unui briceag. Această proprietate a unui mineral de a se desface 
în foiţe se numește c/ivagiu. Această desfacere are loc după un 
plan care merge paralel cu o față a cristalului, 

Fosfatul neutru de calciu e foarte răspândit în natură. 
1. Oasele, calcinate conţin 80— 82%, fosfat tricalcic şi restul car- 

bonat de calciu. Zmalţul dinţilor cuprinde şi //uorură de calciu. 
2. Apatita este un fosfat neutru de calciu, combinat cu fuorură 

și clorură de calciu, 
Cristalizează în sistemul hexagonal în forme simple și în forme 

compuse, 
3. Fosforita e un fosfat de calciu compact, amestecat cu silicat 

de calciu. Se găseşte în cantitate mare în unele localități şi este 
îngrășământul artificial cel mai însemnat pentru pământul arabil. 

4, Guano cuprinde, între alte substanțe, fosfat de origină ani- 
mală (din excrementele unor păsări). Se înrebuințează ca îngrășământ. 

Suprafosfatul de calciu e un produs Zece, întrebuințat ca în- 
grășământ pentru pământ, El se fabrică tratând cu acid sulfuric 
fosfaţii naturali. In această operaţie, fosfatul neutru de calciu, care 
e insolubil şi nu ar puteă fi asimilat de plante, trece în fosfat te- 
traacid de calciu care este solubil. Se mai formează şi sulfat de 
calciu. 

(PO, Ca + 2S0,H, = (PO, CaH, +2S0,Ca. 

Fosfaţii naturali mai slujesc, după cum am văzut, și la prepara- 
rea fosforului și a acidului fosforic. 

Carbonatul de calciu, CO,Ca, este foarte răspândit în natură 
atât în stare cristalizată cât și amforă. Se mai găsește combinat cu 
carbonatul de magneziu în dolomie. 

Carbonatul de calciu calcinat în aer se descompune în CaO și 
CO». Incălzit însă sub presiune în vase închise el se topește, fără 
să se descompue, prefăcânduse în marmoră. 

: 

Varietățile naturale de carbonat de calciu 

Caleita e carbonat de calciu cristalizat în romboedri şi sca- 
lenoedri şi e de coloare albă lăptoasă de obiceiu. 

2. Spatul de Islanda e o calcită necolorată şi transparentă. 
Dubla refracţiune. Cristalele de calcită sunt birefringente. 

Uitându-ne printr'un spat de Islanda la un semn scris pe hârtie ve- 
dem două semne, fig. 167. Existența dublei -refracțiuni ne arată, 
că așezarea moleculelor în calcită e deosebită de așezarea molecu- 
lelor în sticlă, care prezintă numai refracțiunea simplă. 

Trebue să spunem, că dubla refracţiune se întâlneşte cu toţi copii 
cristalizați în orice sistem, afară de sistemul cubic. La cele mai multe 
minerale însă, dubla refracțiune nu poate îi observată cu ochiul 
liber, ci numai cu instrumente anumite. Corpii amorfi, și corpii 
cristalizați în sistemul cubic, au numai re/ractiune simplă .
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Cu ajutorul dublei refracțiuni putem deosebi dacă un corp e 
cristalizat în celelalte sisteme cristaline, altele: decât sistemul cubic. 
Cu ajutorul altor proprietăți optice, « care stau în legătură cu dubla 
refracțiune, se poate 
află. sistemul cristalin. 
Se înţelege, prin urmare, 
de ce importanță mare | 
e acest fenomen. 

Aragonita e carbo- 
nat de calciu cristahi- 
zat în prisme orloroit- 
bice. Aceste prisme se - 
îngemănează uneori prin 
alipire, formând un cris- 
tal cu înfăţişarea unei 
prisme hexagonale. 

Polimorfism. Car- 
bonatul de calciu cri- 
stalizează după cum ve- 

dem, în două sisteme Fig. 166, Calcită cristalizată în scalenoedri, din colecțiunea 

cristaline deosebite. Pro- Univezsităţei. ; 

prietăţile fizice şi chi- 
mice ale acestor două minerale se deosebesc deasemenea în unele 
privinţi. Acest fenomen e la fel cu a/ofropia întâlnită la corpii simpli. 
EI se numeşte polimoriism. 

4. Marmora e o rocă, cu structura grăunțoasă, alcătuită din cristale 

de calcită. Poate fi albă, cenușie, galbenă, roșie, neagră, pestriță și cu 

    

Fig. 167. Dubla refracțiune a spatului de Islanda. 

vine colorate diferit. Cele mai renumite varietăți sunt: marmora de 
Carara, din Apenini şi marmora de Pares. Servește la fabricarea 
construcțiilor și a statuelor. 

Calcarul comun e o rocă de carbonat de calciu necristalizat. E de 
multe, colori şi foarte răspândit, formând uneori munți întregi, Ser- 
vește la fabricarea varului. Cin ciprisc2 și argilă poartă anicie 
de marnă,
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6. Piatra litografică e o marnă compactă care se poate lustrui 

foarte bine. E cenușie sau gălbue. 

  
Fig. 169, Vederea unei peșteri cu stalactite şi stalagmite.



185 

7. Calcarul pisolitie şi oolitie are înfățișarea unor boabe de 
mazăre, fig. 108, sau a icrelor de pește lipite câte mai multe la un 
loc, sau deadreptul sau printrun fel de ciment. 

8. Stalaetitele și stalagmitele sunt alcătuite din straturi con- 
centrice de calcită. Ele s'au format prin prelingerea apelor de îz- 
voare îucărcate cu bicarbonat de calciu, pag. 162, fig. 169. Sta- 
jactitele atârnă pe bolta peșterilor ca niște țurțuri de ghiață la 
streşini. Sfalagmitele sunt formate din apa care a picurat de pe 
stalactite; ele se înalță de pe podelele peșterii în sus. Cu timpul 
ele se unesc și formează stâlpi, care dau peșterii înfăţişarea unei 
clădiri cu coloane. 

Creta e o rocă calcaroasă alcătuită din scoici de microorganisme 
(foramimifere, diatomee). Aceste animale microscopice au absorbit 
calciu din apa mărilor și au format din el scheletul lor. Murind 
animalele, scoicele lor au căzut la fund unde sau tot adunat, sub 
formă de nomoluri, care cu timpul sau întărit formând zăcăminte- 
le uriașe de cretă ce cunoaștem azi. Din grosimea straturilor de 
cretă putem să ne dăm seama de miile de ani cât a ţinut forma- 
ţiunea lor. 

Sticla. 

Silicaţii de potasiu şi sodiu se topesc foarte ușor la cald şi se 
disolvă în apă, (sticla solubilă, pag. 164). Silicaţii de "calciu, aluminiu, 
fer și plumb se topesc foarte greu, au tendinţa de a cristaliză prin 
răcire și sunt insolubili în apă. Dacă topim împreună un silicat al- 
calin cu unul de calciu sau de 
plumb, obținem o masă insolu- 

bilă în apă, transparentă, care 

   
Fig. 170. Diferitele faze de fabricare Fig. 171. Interiorul unei fabrici de sticlă. 

ale unei butelii, , 

se topeşte la o temperatură mijlocie și e foarte puţin alterabilă 
prin apă şi acizi; aceasta este sticla, silicat dublu. 

Istoricul. Ea e cunoscută din timpurile cele mai vechi. Astfel] 
pe unele temple egiptene se văd desemnate mici fabrici de sticiă, 
ce au existat pe la anul 1703 înaintea erei noastre. In mormintele, 
din piramide s'au găsit obiecte de sticlă ce serveau de podoabe de 
tot felul,
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In timpul Romanilor întrebuințarea sticlei eră răspândită; la Pom- 

pei Sau găsit geamuri ca ale noastre. Se spune că Nero a dat pe 

un vas de cristal opac peste 700.000 lei şi că i-a îngropat hârbu- 

rile atunci când vasul sa spart, cu onorurile unui împărat. 

Dela Romani, industria sticlei a trecut în Spania, Galia şi Bi- 

zanf, unde cu deosebire a ajuns la un grad mare de perfecțiune. 

Arabii ajunseseră adevăraţi artiști în lucrarea sticlei. In secolul al 

XVI sau înființat fabricele de sticlă dela Murano- Veneția, renumite: 

şi azi prin obiectele de artă pe care le fabrică. 
Importanţa sticlei. Sticla a jucat un rol nespus de mare în ci- 

cilizațiunea omenirii. E de ajuns să ne gândim la aparatele de 

chimie și la instrumentele optice, ca să înțelegem importanța 

sticlei. Această importanță se datorește transparenţei perfecte a sti- 

clei, proprietăţilor ei optice, stabilității sale chimice, nefiind atacată 

de cele mai multe substanțe chimice, și proprietăţii ce o are de a 
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Fig. 172, Turnarea sticlei pentru geamuri mari. 

se îmmuiă piin încălzire și a puteă fi lucrată în fel de fel de chi- 
puii prin suflare sau turnare.



187 

Fabricarea. Se topește întrun cuptor special un-amestec bine 
făcut din nisip fin (sau cuarț pisat) cu carbonat de sodiu (sticlă 
de sodiu) sau cu carbonat de potasiu (sticlă de potasiu) și cu cretă 
sau var; pentru sticla de plumb, creta sau varul sunt înlocuite cu 
MIinium. 

Lucrătorii iau prin ajutorul unor țevi de fier din sticla topită o 
cantitate oarecare, cu un capăt, suflă aer prin capătul liber, și-i dau 
astfel diferite forme, după tiparul în care o pun. 

Geamurile sunt făcute aproape în acelaș mod: lucrătorul suflă 
niște cilindre lungi de sticlă, care sunt retezate la capete și tăiate 
în lung pe o parte. Pus pe o placă caldă de fer, cilindrul se des- 
face într'o placă de sticlă. Geamurile mari sunt turnate, fig, 172, 

Se deosibesc următoarele varietăţi de sticlă: 
Sticla de sodiu e silicat dublu de calciu și de sodiu ; se topeşte 

ușor, e puțin cam verzue când o privim în spărtură şi se întrebu- 
ințează pentiu geamuri și oglinzi. 

Sticla de potasiu e szlicat de calciu şi potasiu ; e fără coloare, 
transparentă, ușoară, se topește greu și e puţin atacată de acizi sau baze. 
Ea se mai numește și Sfic/ă de Boemia şi se întrebuinţează pentru. 
pahare, sticle şi vase de laborator. Crowng/as este o sticlă de 
Boemia mai curată, cu mai mult potasiu și se întrebuințează pentru. 
fabricarea instrumentelor optice. 

Sticla de plumb este silicat de potasiu şi de plumb. Cristalu? 
este sticla cea mai avută în plumb. //infglas conține mai mult 
plumb decât cristalul, e foarte limpede și mult mai refringent de 
cât sticla ordinară. Din ele se fac lentile, prisme, etc., iar cristalul 
se întrebuinţează pentru diferite obiecte de artă. 

Strassul conține și mai mult plumb decât Cristalul şi Flintiglasul 
precum și puţină anhidridă borică, E mai dens și mai refringent 
decât celelalte feluri de sticlă ; se întrebuințează pentru imitarea 
diamantului şi a pietrelor prețioase, când mai cuprinde şi puţin 
faliu. 

Smalţul e o sticlă de plumb făcută netrasparentă prin ameste- 
carea bioxidului de staniu sau fosfatului de calciu în massa ei, sau 
colorată prin diferiți oxizi metalici. 

Resturile din diferite feluri de sticlă, topite împreună cu puțină 
argilă și nisip feruginos, dau o sticlă care cuprinde și silicat de: 
aluminiu și de fer. Această sticlă se topește uşor, e verde din 
cauza silicatului feros şi lesne atacată de acizi. Din ea se fac sti- 
clele ordinare. Această sticlă se poate decoloră, adăogându-i-se în 
timpul topirei bioxid de mangan. 

Acesta transformă silicatul feros în silicat feric care nu mai e 
verde, ci puţin gălbui. In acelaș timp se formează și un silicat de 
mangan de coloare violetă, Coloarea violetă a acestuia şi cea gal- 
benă a silicatului de fer sunt complimentare și se neutralizează ; 
sticla rămâne astfel aproape fără coloare. 

Sticle!e colorate se fac amestecând diferiţi oxizi metalici în massa
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topită a silicaților ; oxidul de cromși de cupru colorează în verde, 

oxidul de cobalt, albastru'; suboxidul de cupru, roșu ca rubinul, etc. 

Familia metalelor alcalino-pământoase. 

Calciul, împreună cu alte două metale pe care nu le-am învă- 

ţat, stronţiul şi bariul, formează familia metalelor alealino-pă- 

mântoase. Aceste metale sunt bivalente. Ele se aseamănă în unele 

proprietăți și cu metalele alcaline, pe care le-am învățat, și cu me- 

talele pământoase: aluminiu (și metalele din pământuri rari : cer, 

scandiu, îtriu, lantan, etc.). 

Definiția mineralogiei. 

Mineral. Su/ful, sarea, cuarțul, calciul, aragonita, gibsul, 

sunt minerale. Aceşti corpi au luat naștere în natură fără ajutorul 

vieţii ; ei sunt, prin urmare, corpi neorganici; în acelaș timp, ei 

sunt şi omogeni, adică alcătuiți la fel în toată massa lor; numai în- 

tâmplător sunt amestecați cu urme de alte substanțe. 

Numim mineral un corp natural, neorganic şi omogen. 

Rocă se numește un mineral sau un amestec de mai multe mi- 

nerale care iau parte însemnată la alcătuirea scoarței pământului. 

Marmora e o rocă alcătuită dintrun singur mineral, iar granitul 

e o rocă alcătuită din mai multe minerale : cuarţ, feldspat şi mică. 

Mineralogia se ocupă cu studiul mineralelor. Ea ne arată pro- 

prietăţile mineralelor, compoziţia lor chimică, forma lor cristalină, 

modul cum au luat naștere,prefacerile pe care le suferă cu timpul, 

stabilind legi întocmai ca Fizica şi Chimia. 

Importanţa mineralogiei poate fi socotită şi din punct de ve- 

dere teoretic și din punct de vedere practic, întocmai după cum 

am văzut la fizică și chimie pag. 19 şi 26. Studiul mineralelor a 

fost de mare folos chimiei, de oare ce prin ele sa ajuns la cunoa- 

şterea corpilor simpli. 
Ocupându-se cu modul cum se găsesc mineralele în natură, cum 

au luat ele naștere şi cu prefacerile pe care le suferă cu vremea, 

Mineralogia ne arată că mineralele se nasc și ele, trăesc și mor. Mi- 

neralele nu sunt vecinice, cum s'ar putea crede; ele au, ca totul 

în lume, un început şi un sfârșit. Unele au luat naștere din solu- 

ţiuni, altele din materia topită eşită din sânul pământului, altele 

din corpi gazoși şi foarte multe prin reacţiuni chimice între corpi 

simpli sau corpi compuși. Mineralele, odată formate, sunt supuse în 

urmă la numeroase prefaceri, care le schimbă compoziţia, şi care 

dau astfel naștere la alte minerale. Se poate vorbi de un mineral 

ca și de o ființă. Intocmai ca aceasta din urmă, un mineral poate 

creşte după ce a luat naștere. Deosebirea din acest punct de vedere
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e în natura materiei care produce creșterea. La un mineral creş- 
terea se face prin adăogire de substanță cu aceiași compoziţie, pe 
când la o ființă creșterea are loc prin substanțe diferite, pe care 
ființa le preface în organele ei şi le asimilează. Un cristal de sulf, 
crește numai într'o soluțiune de sulf, pe când un om creşte hră- 
nindu-se cu pâne, lapte, carne, pe care și-le asimilează. La un mi- 
neral, apoi, adăogirea de materie nouă se face la suprafață, pe când 
la ființe ea are loc în tot corpul ei. Studiul formelor cristaline arată, 
că materia în minerale e așezată după anumite legi, iar proprietă- 
țile optice ca dubla refracțiune și altele, fac cu putință găsirea mi- 
neralelor în roci. 

Zăcămintele sau culcuşurile de minerale arată împrejurările în 
care s'au format mineralele și ne spun regulele după care le putem găsi. 

XVII. 

Magneziul. 

Istoricul, Pergmann şi Marsgraf au deosebit mai întâiu magnezia (Mg O) 
de calce (Ca 0). Magneziul a fost obţinut în stare de amalgam de Davy la 
1808. Bussy la 1829 izolă magneziul descompunând clorura de magneziu prin 
potasiu. La 1845 Bunsen îl prepară electrolizând clorura de magneziu topită. 

Starea naturală. Există sub formă de clorură în apele minerale: 
şi în minele dela Szassfurf. Mai există: carbonat, (Giobertita) sau 
carbonat de magneziu și calciu (Do/omia), sulfat, în oare-care ape 
minerale, precum la FEfsom (Anglia) şi la noi la Cozla (Piatra). 

Se mai găsește în o mulțime de silicați ca: O/zuina (Si O, Mg») 
Serfentina, Talcul, Spuma de mare, Augita, Hornblenda, etc. 

Prepararea. Magneziul se obține prin electroliza clorurei de 
magneziu topite. 

Proprietăţi. Magneziul e alb ca argintul, maleabil și ductil cu 
densitatea 1,75. Cristalizează în octaedri, se topește la 800 și ferbe 
la 1000*. Se găsește în comerț sub forma de sârmă, de panglici și | 
de praf de magneziu. Nu se oxidează în aer uscat pe când în aer 
umed se acopere cu o coajă de oxid de magneziu, care îl face 
cenușiu murdar. În acest caz se poate rade cu un briceag coaja 
de oxid. Magneziul se apropie şi de mefa/ele alcalino-pământoase 
și de metalele pământoase, pag. 188. 

Experienţă. Aprindem la flacără o bucăţică de sârmă sau panglică de 

magneziu. Se produce o lumină strălucitoare. O sârmă groasă de 1/, mm 

produce o lumină cât 74 luminări de stearină. 

In această ardere se produce oxid de magneziu şi foarte multă căldură, 

Oxidul de magneziu flind un corp care nu se topeşte, se face luminos la 

temperatura înaltă la care e încălzit. Pe acest principiu se sprijină şi lampa 

electrică Werusf. În această lampă firul de cărbune obişnuit e înlocuit 

printr'un creion mic de oxid de magneziu amestecat cu alți oxizi. Prin
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+recerea curentului eletric, oxidul de magneziu devine încadescent şi răs- 

pândeşte o lumină cu mult mai întensă ca firul de cărbune, Din cauză, că 

-oxidul de magneziu nu conduce curentul electric la rece, ci numai la cald, 

  

Fig, 173. Lumină produsă prin arderea unei sârme de magneziu. 

Aampa lui Vernst are un mecanism care încălzeşte mai întâi creionul de 

-oxid şi pe urmă dă drumul curentului electric prin el. 

Experienţă. Amestecăm puţin graf de magneziu cu aceiaşi cantitate 

de clorat de potasiu. Punem amestecul pe o cărămidă şi-l aprindem de 

departe cu o lumânare (ca să nu ne ardem). Se produce într'o clipă o 

lumină care orbește vederea. Acest amestec e întrebuințat de fotografi în 

timpul nopţii precum şi în peșteri, temple. 

Experienţă. Se amestecă într'o piuliţă de porțelan praf de magneziu 

cu iod pisat. Peste amestec se picură puţină apă. Se produce o reacțiune 

energică cu producere de iodură de magneziu şi de vapori violeţi de iod. 

Sulfatul de magneziu, SO, Mg + 7H, O, numit sare amară 
cristalizează în prisme rombice drepte. La aer este eflorescent. E 
foarte solubil în apă, căreia îi dă un gust amar. E întrebuințat ca 
purgativ în medicină. Apa de Buda,apa de Breazu cuprind sare 
amară în soluțiune. 

Minerale cu magneziu 

Cele mai însemnate minerale de magneziu sunt: 
Giobertita, carbonat de magneziu, și Dolomia, carbonat de 

magneziu și de calciu. 
Dolomita este o rocă foarte răspândită (Bucegii sunt formaţi 

din dolomie). Alte minerale de magneziu sunt şi silicații lui,
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Aceștia au o compoziție complexă și cuprind uneori și alte ele- 
mente. 

1. Olivina e un amestec de silicat de magneziu, SiO,Mg,, şi si- 
licat de fer, SiOFe.. E sticloasă și translucidă. Când e transparentă 
şi verde e întrebuințată ca piatră scumpă. 

2, Serpentina este tot un silicat de magneziu, în care ferul e 
în cantitate mică și care mai cuprinde și apă. Serpentina formează 
masse foioase, fibroase sau compacte. E colorată cele mai adesea în 
verde cu diferite nuanțe, dar și în alte colori, cenușii, galbene, 
roșii. Uneori e pătată și vărgată ca o piele de șarpe, din care 
cauză i se trage și numele. Are înfățișarea de corp rășânos sau 
gras şi e unsuroasă la pipăit. Se poate lucră și șlefui și slujește la 
facerea de diferite obiecte de ornament, vase, sfeșnice, etc. 

3. Talcul e de asemenea un sz/icaf de magneziu hidratat. Se 
prezintă, cele mai adesea ori, sub formă de masse compacte, Se 
caracterizează prin proprietatea lui de a fi unsuros şi moale la pi- 
păit ca ciara ; se sgârâe cu unghia. Se găsește amestecat cualte mi- 
nerale, formând roci foioase, şisfuri cu talc. Talcul pisat slujește 
la unsul mașinelor ca să alunece ușor și ca praf de suflat în ghete 
şi mănuși în acelaș scop. Din sfeaiiță se fac becurile pentru lămpile 
cu acetilenă din cauză că nu se topește și nu se oxidează prin în- 
călzire şi nu se astupă astfel găurile pe unde iese gazul. 

4. Spuma de mare e tot un si/icat de magneziu hidratat. E albă, 
bătând în gălbui și verzui, e unsuroasă la pipăit și se prinde de 
limbă când o atingem. Densitatea ei e mai mare ca a apei, însă 
din cauza porosităței pluteşte pe apă, ceiace a făcut pe oameni să 
o numească spumă de mare, Se șlefueşte ușor și slujește Ja facerea 
pipelor și țigaretelor. 

5. Asbestul e un mineral cu magneziu alcătuit din fire moi ȘI 
cevă elastice, şi lungi uneori de */, m. Aceste fire sunt așezate pa- 
ralel unele lângă altele și se pot desface cu ușurință. E mătăsos și 
sidefos. Nu arde în foc; de aci i se trage numele de asbest = ce 
nu arde. La temperaturi foarte mari însă se preface întrun smalţ 
alb. Din firele de asbest se țes pânze în care se pot încălzi corpii. 
Cei vechi întrebuințau astfel de pânze la arderea cadavrelor 'și ca 
șervete de masă, pe care le spălau încălzindu-le în foc, care di- 
strugeă materia organică. Astăzi fânza de asbest e întrebuințată 
în laborator la încălzit, la filtrarea acizilor tari și ca învălitoare rău 
conducătoare de căldură la mașini cu aburi. Asbestul a luat naștere 
prin descompunerea unor silicați, în a căror alcătuire intră în rân- 
dul întâi magneziu. 

Apele de băut. 

O apă bună de băut trebue să fie limpede, fără miros și plăcută 
la gust, trebue să aibă aer, să nu putrezească, să nu cadă greu la 
stomac, să fiarbă bine legumele fără să le întărească, să facă spume 
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moi cu săpunul şi să. aibă o temperatură de 100—120. Apele bune 

de băut trebue să cuprindă corpi solizi și corpi gazoși în soluțiune. 

Corpii solizi, între 0,21 și 05 la litru sunt c/oruri alcaline, 

bicarbonat de calciu, sulfati alcalini, silice, silicați şi urme de 

aluminiu şi fer, etc. 
Gazele sunt: oxigen între 7 cmc. și 10 cmc. la litru, azot între 

15 cmc. și 21 cmc. la litru și Bioxid de carbon între 8 cmc. şi 
22 cmc. la litru. 

Oxigenul și azotul alcătuesc aerul din apă. Oxigenul se află în 

cantitate mai mare față cu azotul, decât în aerul din atmosferă. 

Bioxidul de carbon se află și el în cantitate mult mai mare decât 

în atmosferă, 
Apa de băut nu trebue să cuprindă substanțe organice, adică 

substanțe care au luat naștere prin putrezire din plante și animale. 

Apele de băut se împart în: age de izvor, de puturi, de râuri 

şi fluvii, de lacuri sau eleştee şi în anumite localităţi apa de ploae. 
Apele de isvor şi puturi curate sunt în general mai bogate în 

corpi solizi dizolvați de cât afe/e de răuri şi de fluvii ; ele au în 

schimb partea bună că cufrind mai Butine substante organice 

şi organizate. 
Apele din eleştee sau lacuri sunt cele mai putin bune de băut 

din causa substantelor organizate ce cuprind. 
Apa de ploaie, culeasă chiar de pe acoperișuri curate, cuprinde 

foarte mulți microbi; ea trebue să fie păstrată mai multe săptămâni 

ferită de lumină, în o citernă curată, pentru a fi bună de băut. 

Ea nu cuprinde corpii folositori din celelalte ape, ci numai urme 

de amoniac și azotiți. 
Foarte adesea ori apele de băut cuprind organisme vii, microbi, 

bacterii, vibrioni, precum şi o mulţime de spori, alge, fermenți 

şi mucigaiuri. Dintre acestea, multe pot fi vătămătoare sănătăţei. 

Pentru acest cuvânt o apă de băut trebue să fie cercetată și din 

punct de vedere bacteriologic, pe lângă analiza chimică ce i se face. 

Filtve. Apele curgătoare se curăță în mare parte de micro- 

organisme prin curgerea lor. În mod complect microorganismele 

sunt distruse numai cu ozon. Filtrarea limpezește mai mult apele 

turburi și înpuţinează numai microorganismele din ele. In mare, ca 
la București, filtrarea se face trecând apa de râu prin nisip aşezat 
pe petriș de o grosime anumită, Filtrele de casă sunt făcute din 

porțelan nesmălțuit, din cărbune, din asbest, din nisip de infusorii, 

întrun cuvânt dintr”o materie poroasă. Filtrul Pasfeur- Chamberland, 

figura 174, e făcut din porțelan nezmălțuit. Apa înpinsă în țeava 

de canalizare de care e legat filtrul, pătrunde prin porii acestuia 

şi ese cu totul limpede dar cu destule microorganisme, mai ales 

după o întrebuințare mai lungă. Fig. 175, arată un filtru în care 
apa se filtrează fără presiune. 

Apele selenitoase. Apele care cuprind sulfat de calciu și clo- 

pură de calciu, în cantitate mai mare de O gr. 25 la litru, se
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numesc se/imifoase sau sălcii; ele au gust sălciu şi nu sunt bune 
pentru sănătate. 

Când apele cuprind mult bicarbonat de calciu, se numesc 1n- 
crustante; aceste ape 
acoper obiectele puse 
înlăuntrul lor cu o coajă 
de carbonat de calciu. 

Apele mineralizate 
se numesc acelea care 
cuprind corpi disolvați 
în cantitate mare. Unele 
din ele se întrebuin- 
Zează în medicină. 

Apele clorurate, cu- i 
prind multe cloruri (iz- _44 ta, 

voarele sărate: Og/inzi. 
Monteor şi Slănic). 

Apele iodurate şi bromurate cuprind ioduri 
și bromuri (Vulcana, Govora şi Lacul-Sărat). 

Apele sulfuroase, cuprind sulfuri solubile şi 
hidrogen sulfurat (Pucioasa, Strunga, Olă- 
neşti, Călimăneşti, Pizantea). 

Ars Filtrati Apele_feruginoase, cuprind fer (Slănic- 
Fig. 174, Filtrul Pasteur. Bacău, Strunga). 
Chamderlenă pentru apă Apele arsenicale cuprind și arsen (Dorna). 

Apele carbonatate alcaline (Slănic- Bacău 
Wo. z, Siriu, Căciulaia). 

Apele sulfarate alcaline şi clorurate (Bălţăteşti, Lacul-Sărat). 
Apele termale se numesc apele minerale care es calde din sânul 

pământului. Amintim printre acestea, apele dela Kar/sbad cu 75 C. 
apele dela Baden-Baden cu 68 C şi 44 C, apele dela Ax /a 
Chapelle cu 55" C, apele dela Iresbaden cu 70%. 

In România numai apa dela Siriu (Buzău), e puţin termală 
(32%), Ar mai fi fost la Cozsa, dar prin captare s'a pierdut izvorul. 

Ape minerale artificiale se numesc apele minerale fabricate 
artificial prin disolvare în apă distilată sau filtrată a substanțelor 
care se găsesc în apele minerale naturale. Aceste ape pot fi puse 
în comerț numai sub acest nume. Se pare, că acţiunea lor asupra 
organismului nu e așă de bună ca a celor naturale. 

  

Fig. 175. Filtru fără presiune, 

  

XVIII. 

ZINCUL. 

Istoricul. A fost cunoscut din timpurile cele mai vechi în Indii şi în 
China, de unde sa introdus în Europa pe la începutul secolului al XII-lea. 

Dr. C. 1. Istrati și G. G. L.onginescu, 13
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Starea naturală. Există în natură sub forma de: oxid (z7ncr?a), 
sulfură (blenda), carbonat: (ca/amina), carbonat cu silicat (s4- 
îhsonita), etc. 

Prepararea. Din cauză că zincita este foarte rară, se întrebuin- 
țează pentru prepararea zincului calamina și blenda. Acestea sunt 
mai întâiu încălzite în aer. Calamina se descompune în oxid de 
zinc şi CO, iar blenda se transformă în oxid de zinc și SO. 

CO, Zn = CO, + ZnO; 2ZnS + 30, = 2Zn0 A+ 250, 
Caiamina Blenda 

Oxidul de zinc, ce se formează, este încălzit cu cărbune. 

ZnO + C = Zn +CO 

Încălzirea se face în cuptoare, care diferă după localități. 
Proprietăţi. Zincul e alb-albăstrui, cu structură cristalină. Când 

e curat e puţin ductil şi maleabil și se poate transformă în foi 
subțiri, cu deosebire la 150%. La 250 devine atât de sfărămăcios 
încât poate să fie pisat. Densitatea lui e 7. El se topește la 433 și 
fierbe la 950%, 

Zincul nu se oxidează în aer uscat la temperatura obișnuită, în 
aer umed se acoperă cu un strat subțire de carbonat bazic care-l 
oprește a se oxidă mai departe. Incălzit în aer până la fierbere 
arde cu lumină multă şi dă oxidul de zinc alb şi uşor care se ri- 
dică ca un fum în sus. 

Experienţă. Aprindem de departe un amestec făcut din 2 părţi prat de 
zinc cu 1 p. clorat de potasiu. Se produce un fum alb de oxid: de zinc şi 
lumină multă. 

Acizii îl atacă producând săruri şi hidrogen: 

SO,H, -+ Zn = SO,Zn+H,. 

Așă am preparat hidrogenul (pag. 39), 
Deasemenea, bazele puternice dau cu zincul, săruri numite ziuca/j. 

In această reacțiune zincu/ functionează ca un metaloid. 

Zn + 2K0H = Zn(0R), + Hi 
Experienţă. Punem într'o eprubetă praf de zinc (şi praf de fer) şi 

turnăm o soluțiune de hidrat de sodiu; se produce hidrogen, care poate fi 
aprins la gura eprubetei. 

Experienţă. Amestecăm puţin praf de zinc cu iod pisat și stropim ames- 
tecul cu puțină apă. Reacţiunea energică care arc loc se produce cu dez- 
voltare de vapori de iod; se formează iodură de zinc. 

Intrebuinţarea. Serveşte pentru acoperișuri sub forma de table 
cu o grosime de 0"",87; deasemenea pentru facerea multor vase, 
ornamente, statui, etc. Intră în compoziția a/amei (Vezi cupru) 
şi se întrebuințează pentru facerea „fierului galvanizat“ (sârme 'de
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telegraf, etc.) Zincul e foarte întrebuințat la e/ementele galvanice. 
Amalgamarea acestui zinc se face ușor spălându-l cu acid clorhi- 
dric şi cufundându-l în mercur. Prin frecare cu o cârpă, mercurul 
se prinde de tot zincul. 

Oxidul de zinc, Zn O, se prepară arzând zincul în aer. Pen- 
tru aceasta, zincul e topit în vase de pământ iar vaporii săi 
se oxidează arzând într'un curent de aer. Oxidul format se așează 
într'o serie de cutii. 

Cel mai ordinar se depune în primele cutii și se numește „a/b 

de zinc», iar cel mai fin se depune în ultimele cutii și se numeşte 
„alb de zăpadă“. 

Experienţă. Incălzim puţin oxid de zinc într'o eprubetă. Se face galben. 

După răcire se face iar alb, 

Oxidul de zinc se întrebuinţează în pictură, în locul albului de plumb 

(CO,Pb). El e mai bun decât acesta, căci nu se înegreşte nici odată. Fiert 

cu oleu la 200%, serveşte la văpsirea lemnelor, pietrelor, pereților, ete. 

Mercurul sau Hidrargirul. 

Starea naturală. Există în stare zafzvă şi din această cauză a 

fost cunoscut încă din anticitate. Mai mult se găsește ca sulfură, 

cinabru. Este cunoscut la noi sub numele de <argint viu». 
Prepararea. În industrie se prepară incălzind cinabrul în aer. 

HgS + O, = SO, + Hg. 

Incălzirea se face în cuptoare care diferă după localităţi, 

Proprietăţi. E singurul metal lichid la temperatura obișnuită. E 

alb și strălucitor ca argintul, cu densitatea 13,595 la 0%, Se solidi- 

fică la —390%4 cristalizând în octaedri grupați în dendride. Ferbe 

la 360" dând vapori otrăvitori. Ca şi apa, se evaporă puțin la orce 

temperatură, atât în stare lichidă cât şi în stare solidă. 
Mercurul se oxidează cu încetul la aer umed, dând o coaje sub- 

ţire de suboxid (Hg2 O), iar la temperatura fierberii se oxidează 
cu multă ușurință, dând oxidul roșu (Hg0). 

Mercurul disolvă multe metale, formând amalgame: amalgam 
de aur, argint, potasiu, staniu, etc. 

Intrebuinţarea. Mercurul e foarte întrebuințat în fizică și chi- 

mie, în medicină, în industrie, la scoaterea aurului și argintului, la 

fabricarea oglinzilor, etc. 
Oglinzile sunt geamuri acoperite pe o față cu amalgam de co- 

sitor. Pe o masă de piatră, perfect lustruită şi așezată perfect ori- 

zontal se întinde o foaie de cositor de cea mai bună calitate. Se 

toarnă atâta mercur ca-să acopere toată foaia. Se așează deasupra 

geamul cuvenit așă ca să alunece de la o margine la alta și să 

gonească orce urmă de aer dintre el şi mercur. Se pun greutăţi
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deasupra geamului așă ca să iasă pe de lături mercurul de pristos. 
După ce se iau greutățile, se ridică geamul încetul cu încetul pe 
o muche așă ca să se scurgă mercurul picătură cu picătură, ope- 
ratie ce ţine cel puţin opt zile. Geamul trebue să fie de sticla cea 
mai bună cu feţele perfect paralele și foarte bine spălat. Pentru 
un geam de un metru patrat se toarnă la început vre-o 30 kgr. de 
mercur, din care rămân pe el numai 5 gr. de amalgam de staniu, 

Industria acestor oglinzi e cu totul nesănătoasă, din cauza vapo- 
rilor de mercur, care îmbolnăvesc rău pe lucrători. Din această 
cauză s'a căutat să se introducă oglinzile de sticlă acoperite cu 
argint, a căror fabricare e nevătămătoare. 

Incercarea n'a reușit pe deplin din cauză că oglinzile cu argint 
schimbă puţin coloarea feţei dându-i un ton care nu place (aşă un- 
ghiile par ca de mort). In schimb oglinzile cu amalgam dau un 
ton care place mai mult, 

Cei vechi întrebuințau oglinzi de metal bine lustruite. Dela ro- 
mani au rămas oglinzi acoperite pe o față cu foiți de plumb sau 
de aur. 

Combinaţiunile mercurului. Mercurul formează două feluri de 
săruri: acelea în care e monovalent se numesc săruri mercuroase, 
iar cele în care e bivalent 7nercurice. 

Clorura mercuroasă sau Calomel, Hg Cl. E albă, insolubilă în 
apă şi se întrebuințează în medicină ca antiseptic și ca purgativ 

Experienţă. Incălzim puţin calomel într'o eprubetă uscată. Se formează 
un strat alb în partea de sus. Punem pe el o picătură de amoniac. Se 
formează un corp negru. Numele calomel se trage dela acest corp negru. 
Calomel înseamnă negru-frumos, 

Clorura mercurică sau Sublimatul corosiv, Hg Cl. Cristali- 
zează în prisme rombice lungi și albe. Se disolvă puţin în apă și 
mai uşor în alcool și eter. E foarte otrăvitoare ; câtevă centigrame 
omoară un om. 

Experienţă. Incălzim foarze Putin Sublimat într'o eprubetă uscată. Se 
formează pe pereţii reci un strat alb. Se pune o picătură de hidrat de 
sodiu. Se formează o pată galbenă de oxid mercuric HgO. Să nu se res- 
pire fumul alb produs prin încălzirea sublimatului. 

E unul din cei mai întrebuinţați antiseptici în medicină, la con- 
servarea preparatelor anatomice și a colecţiunilor de ştințe naturale. 

Oxidul mercuric, Hg O, se prepară oxidând mercurul la tem- 
peratura fierberii ; în cazul acesta e cristalizat și roșu, 

Se mai poate obţineă tratând o soluțiune de clorură mercurică 
cu o soluțiune de hidrat de sodiu; în cazul acesta e o pulbere 
amorfă, galbenă. Se întrebuințează în medicină la facerea unor 
alifii, -
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Cuprul sau Arama. 

Istoricul. E cunoscut din timpurile vechi, mai ales aliat cu Cositorul, 

în bronz. 

Starea naturală. Se găseşte în natură în stare nativă cristalizat 
în octaedri sau cuburi în: Bolivia, Lacul Superior, Suedia, etc. 

Există de asemenea ca suboxid (cfrifa) şi carbonați bazici 
(malachita, azurita), Combinaţiile cele mai răspândite ale cuprului 
sunt : sulfura cuproasă (Ca/cosina) Cus S şi sulfura de cupru și fer 
(calcopirita) CuFeS, care cristalizează în sistemul patratic. 

Prepararea. Din oxid și carbonat se scoate cuprul încălzindu-i 
pe aceştia cu cărbune, întocmai: ca la zinc. 

Experienţă. Punem un cuiu de fer într'o soluţiune de sulfat de cupru. 

După câtvă timp coloarea vânătă a soluţiunei se face verzue, iar cuprul 

se aşează pe fer. In soluțiune se află su/fat de fer.. 

SO,Cu + Fe =SO,Fe + Cu 

Pe această reacțiune se sprijină scoaterea cuprului din calcopi- 
rite. Se oxidează întâi mineralul la aer; se formează sulfat de cupru 
și sulfat de fer. Din soluțiune în apă se precipită cuprul cu fer 
după cum am arătat. Cuprul cu totul curat se obţine în industrie 
prin electroliză. 

Proprietăţi. Cuprul e roșu-gălbui (arămiu). Are densitatea 8,94, 
și se topeşte la 1045, 

Este foarte maleabil, ductil și cel mai tenace după fer. 
Cuprul conduce bine căldura și electricitatea. Prin electroliză sau 

prin topire cristalizează în octaedrii sau cuburi. 
Aerul umed îl acopere cu un strat verzui de carbonat bazic 

care-l opreşte a se oxidă mai departe. 
Acizii slabi, grăsimile şi chiar clorura de sodiu ușurează oxidarea 

cuprului prin oxigenul din aer sau din lichide. La roșu se oxidează, 

dând oxidul cupric, 
Acidul azotic dă azotat cupric, și bioxid de azot (pag. 140) care în aer 

dă vapori roşii de hipoazotidă, fig. 122. Acidul sulfuric concentrat la 
cald dă sulfat de cupru şi bioxid de sulf, pag. 96. Amoniacul di- 
solvă cuprul în contact cu aerul, dând «licoarea albastră a lui 
Schweizer». In cazul acesta se formează mai întâiu hidrat de cupru 
care se disolvă în amoniac. 

Experienţă, Punem într'un balon de sticlă foi de cupru şi amoniac și 

amestecăm,. După câtvă timp se formează o apă albastră. Aceasta elicoa- 

rea lui Schweitzer care disolvă hârtia de filtru. 

Intrebuinţarea. Din cupru se fac: vase de bucătărie, căldări 
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sârme de telegraf, etc. Aliat cu S dă bronzul (Alcioaia) cu care 
se fac monete, statui, instrumente muzicale, etc. 

Aliat cu Zn dă aliagiul numit a/amă, diu care se fac instrumente 
de fizică. diferite obiecte de artă, instrumente muzicale, etc. 

lată principalele aliage ale cuprului : 
  

  

  

        

  

Cu | Au | Ag | Sn | Za | Al | Ni | Sb | Bi 

Monete de aur . . . [100 | 900 
Medalii şi vase. . .| 84 | 916 
Giuvaeruri cal. 1. . | 80 | 920 : 

> > II. . [160 840 
> » III, „1250 1750 

Monede de 5 (1). .lei |100 900 | 
> »2, 1şi 0.50» [165 ! 835 i | 

Medalii și vase . . . | 50 950 | 
Giuvaeruri . . . . . [200 300 | | | 
Medalii şi monete . . | 95 | 4 | 1 | 
Instrumente muzicale . | 80 | 20 | ' | 
Oglinzi, telescoape . | 67 | 33 | 
Bronz de aluminiu . .! 90 i | | 10 
Alamă , . . . . .167 i 33 
Maillechort 5 | 25 25 
Metal englezesc . 4 | | es | 200 | zl a   

  

Combinaţiunile cuprului. Cuprul formează două feluri de săruri: 
cuprice în care e bivalent și cufroase în care e monovalent : 

Oxidul cupric. Bxperienţă, Incălzim o foaie de cupru curată. La în- 
ceput se face galbenă. pe urmă roşie şi violetă și la sfârșit se acoperă cu 

o coajă neagră. Acesta e oxidul cupric. 

E un praf negru. Oxigenul lui poate oxidă diferiţi corpi. 

Experienţă. Incălzim un amestec de zahăr pisat și .oxid cupric într'o 

eprubetă uscată. După câtvă timp se aşează 

în părţile reci ale eprubetei picături de 

apă și se dezvoltă bioxid de carbon care 

turbură apa de var, (Âg. 176). 

Zahărul e format din carbon, hidrogen 
Vi _immae și oxigen. Sub influența oxidului de 

”" cupru, carbonul și hidrogenul ard și se 
prefac în apă și bioxid de carbon. 

Oxidul de cupru e foarte întrebuințat 
Fig. 176, Incălzirea zahărului cu oxid LA aHA/Iza cantitativă organică. 

de cupru, 

  

Hidratul cupric, Cu(0H),. Expe- 
rienţă. Turnăm o soluțiune de hidrat de sodiu peste o soluțiune de sulfat 

(1). Aceste cantităţi au fost impuse 'prin o convenţiune internaţională a ţă- 
rilor care fac parte din uniunea monetară latină (Franţa, Italia, Belgia, Por- 
tugalia, Spania şi Elveţia). România a aderat la 1866 la această convenţiune.
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de cupru. Se formează un precipitat albastru de Cu(OB), : SO,Cu+-2KO0H= 
SO,K,-+Cu(0H),. 

Sulfatul' cuprie, SO,Cu + 5B-0, piatra vânătă. In industrie 
se prepară încălzind în aer piritele cuproase sau sulfura de cupru, 
disolvând în apă sulfatul de cupru format și curățindu-l prin cris- 
talizare. 

Cristalizează în sistemul frzc/inic, în prisme de coloare albastră. 

Experienţă, Incălzim într'o eprubetă uscată puţin sulfat de cupru 

pisat. Se face alb, Punem praful alb în apă; se face din nou albastru. 

Prin încălzire sulfatul de cupru perde apa de cristalizare ; sulfatul de 

cupru fără apă e alb. 

Sulfatul de cupru se întrebuințează în galvanoplastie, în vopsito- 
rie, la conservarea lemnelor, în medicină și în soluțiuni în apă 
amestecat cu lapte de var la stropitul viilor. 

Carbonaţii d6 cupru. Se cunosc numai carbonaţi bazici precum: 

/ O0—Cu—OH 

Malachita, CO 

N O—Cu—OH 

Este verde, frumoasă și se întrebuințează pentru a face obiecte 
de artă şi în pictură (verde mineral). 

/O—Cu-— OH 

CO 

NO , . , 
Azurita JO Cu este un bicarbonat bazic, albastru; 

CO 
NO—Cu—OH 

se întrebuințează pentru a face obiecte de artă și în pictură (albastru 

de munte). Amândouă se găsesc mult în Siberia şi puţin în Dobrogea 

Sistemul triclinic. 

Prisma oblică cu baza de paralelogram este forma primitivă 

a acestui sistem. Ea are 3 axe neegale între ele şi înclinate câte-și 

trele. Toate feţele sunt în formă de paralelogram. Toate elemen- 

tele sunt egale numai 2 câte 2, și anume cele opuse. Se înţelege, 

prin urmare, că modificând muchiile sau unghiurile solide căpătăm 

numai perechi de fețe. O formă întreagă e în realitate o formă 

compusă. Piramida trielinică, de pildă, e compusă din 4 sferturi 

de piramidă. Orice cristal din acest sistem nu are nici măcar un 

singur plan de simetrie. Din această cauză sistemul triclinic se nu- 

meşte şi nesimetric. 
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Argintul. 
Istoricul. Argintul e cunoscut din timpurile cele mai vechi. 

Starea naturală. E foarte răspândit în natură în stare nativă, 
şi în combinaţiuni. 

În stare nativă se găsește sau cristalizat, sau în bucăţi masive. 
Cristalele lui se găsesc în grupări dentritice, ce seamănă ca niște foi de ferigă (Lacu/ Superior, America). Se mai găsesc su» forma de fire subțiri fără structură cristalină (Congsberg, Norvegia) şi 
este adesea ori amestecat cu cupru nativ. 

Combinaţiunile mai principale sunt: clorura, bromura, iodura și 
sulfura. Sulfura de plumb (Galena) conține foarte adeseori 
argint. 

Extracţiunea. Experienţă. Amestecăm  într'o eprubetă o soluţiune 
de azotat de argint cu acid clorhidric, Se precipită clorura de argint. Fil- 
trăm, punem precipitatul astfel cules într'g capsulă de porțelan cu câtevâ 
bucățele de zinc şi turnăm deasupra acid sulfuric diluat. Se formează un 
praf cenușiu negricios. Acesta e praf de argint. 

Hidrogenul, produs prin 
zinc şi acid sulfuric, se com- 
bină cu clorul din clorura de 
argint, formând acid clor- 
hidric, şi pune argintul în 
libertate. Zicem, că reducem 
în modul acesta clorura de 
argint. 

Pe acest fenomen se spri- 
jină extracţiunea argintului 
în industrie. Argintul din 
mineral e trecut, în clorură 

de argint. Această clo- 
rură de argint e redusă, 
cu anumite mijloace, 
în argint liber, Acest 
argint e scos din ames- 
tecul întreg, în care 
au avut loc toate re- 
acțiunile, cu ajutorul 
mercurului. Amalgamul 
de argint format e cules 
şi încălzit în aparatul 

| - dela fig. 177. 
PT 0777777777777 ema . Vaporii de mercur, 

se codensează în apa 
E din vasul a, iar ar: 

gintul rămâne pe polițele Ș, unde a fost pus amalgamul. 
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Fig, 175. Distilarea amalgamului de argint,
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Proprietăţi fizice. Argintul e cel mai alb dintre metale, are 
densitatea 10,5, se topește la 960 şi ferbe între 1500 şi 2000, 
dând vapori verzi; este mai moale de cât cuprul și mai dur decât 
aurul, In ce priveşte maleabilitatea și ductibilitatea, el ocupă locul 
al doilea, după aur. Cu 0*,05 argint se poate face un fir de 130m. 

și s'au făcut foi, care au o grosime de 35 mm. Argintul topit di- 
solvă 22 volume oxigen, fără a se combină cu el; prin răcire pierde 
o parte din oxigenul disolvat care ese spărgând coaja superioară și 
producând mici găurele în masa metalului. 

Proprităţi Chimice. Argintul nu se oxidează în aerul uscat sau 
umed, cald sau rece. 

Acidul azotic concentrat îl atacă la rece, dând azotatul de ar- 
gint şi hipoazotidă. 

a) Ag+-NOH= NO, Ag+hH. 
b) NO, HF H = H,O-+ NO, 

Intrebuinţarea. Argintul se întrebuințează numai ca aliagiu ames- 
tecat cu puţin cupru, pentruca duritatea lui să fie mai mare, 

Clorura de argint. Experienţă. Amestecăm într'o eprubetă o so- 
luţiune de azotat de argint cu o soluţiune de clorură de sodiu. Se for- 

mează un precipitat alb colostros, care se înegrește dacă stă mai mult la 

lumină. 

Acest precipitat e c/orura de argint formată în reacţiunea : 

NO,Ag -+ NaCl = AgCI +- NO,Na 

Experienţă. Filtrăm precipitatul şi îl spălăm de mai multe ori cu apă 

caldă. Punem puțin precipitat într'o eprubetă curată şi turnăm peste el 

amoniac, Se formează o soluțiune limpede. Punem puțin precipitat în altă 

eprubetă şi turnăm peste el o soluțiune de /ifosulfit de sodiu. Se for- 

mează o soluțiune limpede. 

Clorura de argint e solubilă în amoniac și în hiposulfit de sodiu. 

Proprietatea ei de a se înegri la lumină și de a se disolvă în hipo- 
sulfitul de sodiu e întrebuințată în fotografie. 

Azotatul de argint, Piatra zadului, NOAg, se obţine disol- 

vând argintul în acid azotic (vezi mai sus). 
Azotatul de argint cristalizează în prisme ortorombice. Se disolvă 

foarte bine în apă și în alcool. 
La 218 se topeşte şi poate fi turnat în tiparuri pentru a fi tran- 

sformat în cilindri — creioane medicinale de argint —. 
Azotatul de argint curat nu se alterează la lumină; dacă nue 

curat se înegrește prin acțiunea razelor solare prin faptul că e des- 

compus în praf de argint (negru). Aceeași descompunere o suferă 
şi sub influența substanțelor organice (zahăr, etc.),
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Experiență. Punem într'o eprubetă curată o soluţiune de azotat de ar- 

gint. Punem, picătură cu picătură, dintr'o soluțiune cât mai slahă de a- 

moniac până ce precipitatul Brun care se formează la început se disolvă 

din nou. In această soluțiune limpede punem puțină glucoză disolvată 

în apă. : 

Incălzim eprubeta, sau mai bine o punem într'un vas în care fierbem 

apă. După câtevă minute se formează pe eprubetă o oghndă de argint. 

Pe această experienţă se sprijină fabricarea oglinzilor de argint. 

Această argintare se poate face și fără încălzire, astfel : Punem într'o 

sticlă soluţiunea de azotat de argint în care am turnat atâta amoniac di- 

luat până ce precipitatul format s'a disolvat. Punem o soluțiune diluată 

de acid tartric, Astupăm sticla şi o lăsăm să stea liniştită. In câte-va ore 

se argintește, 

Experienţă. Punem într'o sticluţă atâta mercur încât să se acopere fun- 

dul. Turnăm deasupra o soluțiune de azotat de argint. După câtvă timp 

se formează cristale de amalgam de argint care se așează unele pe altele 

sub formă unor ramuri: fomul Dianei. 

Această experiență ne arată că mercurul scoate argintul din com- 
binațiunile lui. Se formează, în soluţiune, azotat de mercur. 

Se întrebuințează în fotografie, la facerea oglinzilor, în medicină 
ca arzător (piatra iadului) și la facerea cernelelor pentru scris pe rufe. 

Fotografia se sprijină pe acţiunea luminei asupra sărurilor de 
argint. Razele violete sunt cele mai active, iar razele roșii cele mai 
puţin active. Fabricarea plăcilor, desvelirea lor şi alte operaţiuni 
se fac în camere luminate cu lumină roșie. 

1. Placa sensibilă este un geam acoperit pe una din feţe cu un 
amestec de gelatină și bromură de argint. Foarte întrebuințate sunt 
azi și filmele, panglici lungi până la o mie de metri ca acelea de 
la cinematografe. Filmele sunt acoperite și ele pe una din feţe cu 
gelatină sensibilizată și sunt făcute sau din ce'w/oid, care are ne- 
ajunsul să ardă lesne, sau din acefat de celuloză care nu arde. 

2. Luarea pozei se face în aparatul fotografic așezat așă în cât 
imagina obiectului de fotografiat să cadă pe placa sensibilă. Timpul 
de expunere este foarte mic, fiind abeă o miime de secundă în 
fotografia instantanee. Pe placa impresionată nu se vede nici o ima- 
gină cu toate că bromura de argint a fost descompusă în 42, Br 
și Br. Zicem, că imaginea e latentă. Placa cu imagina latentă se 
poate păstră multă. vreme în întuneric. 

3. Desvehrea imaginei se face punând placa impresionată în 
soluțiuni cu acid pirogalic, hidrochinonă sau alte preparate de acest 
fel ce se găsesc în comerț. Sub acțiunea acestor reducători argintul 
se precipită în părțile atinse de lumină și placa se înegrește. Cu 
cât lumina a fost mai puternică cu atât înegrirea e mai mare. În- 
cetul cu încetul imaginea latentă se desvăleşte, 

4. Fixarea ere de scop să îndepărteze de pe placă bromura de
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argint neatinsă de lumină. Placa e pusă într'o soluţiune de hipo- 

sulft de sodiu care are proprietatea de a disolvă bromura de argint. 

5. Negativul. Placa de sticlă este spălată în urmă cu apă multă. 

Imagina de pe ea e neagră și opacă în părțile atinse de lumină și 

care corespund cu părţile albe și luminoase ale obiectului fotografiat. 

Pentru acest cuvânt placa se numește negativul fotografiei, fig. 178. 

6. Fotografia propriu zisă 
se face pe hârtie. Sub negativ 
se pune hârtia sensibilă. Lumina 
pătrunde prin părţile transpa- 
rente ale negativului și impre- 
sionează hârtia în mod invers 
producând părți negre unde ne- 
gativul e alb și lăsând părți 
albe unde negativul e negru.. 
Imagina de pe hârtie e nega- 
tivul negativului, prin urmare e 
la fel cu obiectul. 

Hârtia sensibilă poate fi de 

două feluri. Un fel de hârtie e Fig. 178 Negativul figurei 102. 

foarte sensibilă, se expune la . 

lumină numai câtevă momente, și se desvelește ca și placa. Altfet 

de hârtie e mai puţin sensibilă și se expune la lumină până ce se 

formează pe ea imaginea cu intensitatea cuvenită prin argintul pre- 

cipitat de lumină. 
7. Virajul. Pozitivul acesta e pus în urmă în soluțiunea unei 

sări de aur sau de platin. Aurul sau platinul se așează în locul ar- 

gintului care trece în soluțiune. Imaginea e astfel în aur sau platin, 

e mai stabilă şi mai plăcută. 
8. Această imagină se fixează cu hiposulfit de sodiu și se spală 

cu apă. 
Punerea în practică a acestor piincipii cere multă îndemânare. 

Numai un cunoscător știe bine cât timp trebue să expue placa, cât 

timp trebue so ţie la desvălire, cum să îndrepte pe negativ oare 

care lipsuri (retuşarea) cum să facă pozitivul pe hârtie, într'un cuvânt 

cum să obţie o fotografie bună. 
Zincografia. Figurile din această carte sunt tipărite cu tipare ( chişeie) 

făcute în zincografie în atelierele Brand din Bucureşti. lată cum 

se lucrează: Aparatele sunt desenate de pe natură. Desenele sunt 

fotografiate în mărimea pe care o au figurile din carte. Mineralele 

sunt fotografiate deadreptul. De pe negativ se desprinde foița de 

colodiu cu fotografia. O placă de zinc perfect lustruită, e acoperită 

cu un strat de clei de peşte special amestecat cu o soluţiune de 

bicromat de potasiu. După uscare se așează pe placa de zinc foiţa 

de colodiu, așă ca imaginea să fie întoarsă față cu negativul. Se 

face aceasta ca să se obție pe zinc un desen deandoasele ca la 

literile de tipar. Se expune totul la lumină câtevă minute. Lumina 
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trece prin părțile transparente ale foiței de colodiu și impresionează 
cleiul cu bicromat de potasiu. Impresionarea înseâmnă că părțile 
atinse de lumină nu se mai disolvă în apă cum se disolvă.cele 
neatinse. Placa de zinc impresionată e spălată cu apă. Pe ea rămâne 
desenul care apare mai bine după ce a fost înmuiată într'o solu- 
țiune de violet de metil. După aceasta, placa se argăsește, adică se 
pune într'o soluțiune de alaun de crom care fixează și mai bine 
desenul. După spălare se încălzeşte placa până pe la 300”. Cleiul 
care formează desenul se face ca un smalţ. Placa astfel] pregătită 
se pune în baia care' cuprinde acid azotic de o anumită concentrare. 
Zincul este disolvat de acidul azotic în părțile neacoperite de smalţ. 
Trebue să spunem că cealaltă față a plăcei de zinc precum și mar- 
ginele au fost date de mai înainte cu un lac care opreşte disol- 
varea zincului în aceste părți. Când desenul capătă un anume relief, 
foarte mic, se scoate placa din bae, se spală cu apă, se acopere 
desenul cu o cerneală de tipar, cevă mai groasă şi se presară cu 
praf de asfalt. Se încălzeşte până ce se face un smalţ care apără mar- 
ginele desenului şi se pune placa de zinc din nou în baia cu acid 
azotic, Se face această operaţie, ca să se apere desenul de a fi ros 
pe dedesubt de acidul azotic. 

Se repetă aceste operații pănă ce desenul capătă relieful tre- 
buincios. De obiceiu, patru atacări sunt. de ajuns. În urmă placa 
de zinc se spală cu apă, se usucă și se pune pe lemn. Tiparul e gata. 

Observăm, că părțile libere mai mari de desen sunt scobite dela 
început cu o maşină specială, în care un fel de burghiu face până 
la 16000 de învârtituri pe minut și 'roade lesne zincul. 

Fotografiile cu umbre care se perd, nu es bine deadreptul. 
Pentru aceasta fotografiile de persoane, de exemplu, sunt reproduse 
în mod special. La o mică depărtare de placa fotografică în fața 
ei, s. așează un geam pe care sunt trase cu diamantul după două 
diagonale liniuțe paralele, dela 20 până la 200 pe c. m. p., care 
se întretaie și formează un mare număr de romburi. Imaginea e 
desfăcută astfel în foarte multe părticele cu marginile bine definite. 
Fotografia e transformată în acest fel întrun desen liniar. 

Aurul. 

Istoricul. E cunoscut din timpurile cele mai vechi, 

Starea naturală. Aurul se găsește numai în stare nativă în cuarț 
sau în nisipurile, ce rezultă din măcinarea lui. Din această cauză 
se găseşte adeseori și în nisipul râurilor, precum la noi în nisipurile 
Oltului, de unde ţiganii aurari (rudari) îl scoteau, până acum câțivă 
ani, vânzându-l la bâlciul dela Râureni. Uneori se găsește în bucăți 
mari numite fepife, dintre care unele pot aveă o greutate de mai 
multe kilograme. Cele mai mari găsite până acuma cântăriau: 36. 
kgr. (Ural), 42 kgr. (California), 84 kgr. (Australia).
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Extragerea. Se sparge stânca cu dinamită, se sfarâmă bolovanii 

în mașini grele de fer,. se pisează cu piua pietrișul cât oul și se 

spală cu apă multă nisipul format. Nomolul încărcat cu aur se scurge 

pe table de aramă amalgamate și puţin aplecate. Aurul e prins de 

mercur. Amalgamul de aur se încălzește; mercurul distilează iar 

aurul rămâne în cuptor. 

Cantităţile cele mai mari deaur le dau Zransvalu/, Austraha, 

Statele- Unite, Rusia. Producţia anuală trece de 500.000 kgr. Va- 

loarea aurului scos din toate țările de la 1500 până azi ar trece 

de 550 miliarde lei. 
Proprietăţi. Aurul e galben, cu densitatea 19,265; se topeşte la 

10640, dând un lichid verde. E cel mai ductil și mai maleabil dintre 

metale ; se fac foi de aur cu o grosime de '/ mil. 

Nu se oxidează la nici o temperatură. Acizii,atât diluați cât și 

concentrați, nu-l atacă nici la rece, nici la cald. Clorul, liber sau 

disolvat, şi bromul îl atacă la rece. Apa regală îl disolvă, trans- 

formându-l în Au Cl, clorura aurică. 
Aurul find foarte moale se roade repede; din cauza aceasta se 

aliază cu cuprul sau cu argintul, formându-se astfel aliage mai tari, 

din care se fac moneteşi obiecte de lux. (Vezi Cuprul, tabloul pag. 198), 

Combinaţiuni. Aurul dă două feluri de săruri ; guroase în care e mono- 
valent şi aurice în care e trivalent. 

Clorura aurică. Au CI,, se obţine disolvând aurul în apă regală. 

Aurul care este un metal, se bucură și de proprietăţile metaloizilor. Astfel 

el poate da naştere la un acid, Zidratul auric : Au(OII),, care formează aurati. 

XX. 

Aluminiul. 

Istoricul. A fost izolat pentru întâia oară de Wohler la 1827, descom- 

punând clorura de aluminiu prin potasiu. In stare curată s'a obţinut abia la 

1854 de S-te Claire Deville, care a introdus clorura de sodiu și fluorura de 

calciu ca materii topitoare pe lângă primele. 

Starea naturală. Aluminiul este unul dintre corpii cei mai răs- 

pândiți în natură. După oxigen și siliciu, else găsește în cantitatea 

cea mai mare ; formează 7-8 procente din scoarța pământului. Se 

găseşte cu deosebiee ca oxid și ca silicați. 

Prepararea. In industrie se fabrică prin electroliza oxidului de 

aluminiu fofiț, figura 179. 

Ca produs secundar se formează în acest timp carbura de aluminiu Cs Al, 

(vezi Metanul). - . i 

„Proprietăţi. Aluminiul -e alb-albăstrui, foarte ductil şi - foarte 

maleabil. Poate fi bătut în foi și tras în fire foarte subțiri, ca şi
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aurul şi argintul. Densitatea lui e 2,583, așă dar e ușor ca sticla, 
de 3 ori mai uşor ca metalele uzuale și de 4 ori mai uşor decât 
argintul, fiind în același timp tot atât de dur și tenace ca acesta. 

      
Di me 

Fig. 179. Fabricarea continuă a aluminiului prin electroliză, 

Conduce bine căldura și electricitatea, se topește pe la 700, înce- 
pând să se înmoaie de pe la 600'. 

Din punct de vedere chimic ocupă locul de mijloc între meta- 
lele comune și prețioase. Nu se oxidează la rece, nici în aer uscat, 
nici în aer umed, nu descompune apa și nu se înegrește prin hi- 
drogenul sulfurat, fiind superior argintului din acest punct de ve- 
dere. In foiți subțiri arde cu lumină, când este încălzit. Acidul 
azotic și sulfuric concentrat | atacă puţin la cald. Adevăratul lui 
disolvant, chiar la rece, este acidul clorhidric. Soluţiunile alcaline 
îl disolvă la rece, formând aluminaţi alcalini : 

2Al -+- 6NaOH = 2AI(ONa), + 3Ha. 

In această reacțiune a/uminiul functionează ca un metaloid, 
deşi este metal ; Al (ONa), este a/uminat de sodiu. 

Intrebuinţarea. Din el se fac lucruri ușoare, vase de bucătărie, 
etc. Cu 10%, Cu dă bronzul de aluminiu, galben ca aurul. Un alt 
bronz e făcut din 90.2%, aluminiu, 7% Cu, 2,8%, Si. Se mai pre-
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pară alamă de aluminiu amestecându-se cu :3.5%/, Cu şi Zn. Afară 
de acestea intră în compoziția bronzurilor fosforate. 

Toate aceste aliage se disting prin o duritate și rezistență mare, 

fiind în acelaș timp ușoare ; astfel, dacă se adaogă numai 0,20'/ 

aluminiu la fer, rezistența acesteia crește cu 25'/o. 

Din această cauză el se întrebuințează foarte mult în industrie, 

_ Aluminotermia. Aluminiul în praf e un reductor puternic; el 

reduce mulți oxizi metalici, combinându-se cu oxigenul lor și pu- 

nând metalul în libertate. Cu oxidul de fer reacţiunea se petrece 

conform ecuaţiunei chimice : 

Fe:0, + „Al — ALO, + „Fe 

In această reacțiune se produce şi multă căldură; temperatura 

se ridică până la 30000. Din această cauză, metalul pus în liber- 

tate se topeşte şi poate fi turnat în forme sau întrebuințat în stare 

lichidă. Amestecul de oxid de fer și praf de aluminiu poartă nu- 

mele de termit şi e baza unei industrii speciale create de Go/d- 

schmidi. Termitul e întrebuințat azi cu mult succes la lipitul tu- 

burilor, cazanelor, șinelor, roților şi la fel de fel de reparații cu 

ajutorul ferului topit. Operaţiunea e foarte simplă, se face repede 

şi costă foarte puţin față cu alte sisteme. Pentru aceasta, se pune 

întrun creuzet de pământ, căptușit cu oxid de magneziu, ameste- 

cul de oxid de fer şi praf de aluminiu. Deasupra amestecului se 

pune o cireaşă de aprindere. Aceasta e formată dintrun fir de 

magneziu de care e lipită la un capăt o bobiță făcută cu un amestec 

de praf de aluminiu și peroxid de bariu. Aprinzând sârma de 

magneziu, acesta arde, și prin căldura produsă dă foc amestecului. 

Reacţiunea are loc în câteva secunde și ferul topit e lăsat să curgă 

prin fundul creuzetului, care se poate desface. 

Dacă în loc de oxid de fer, întrebuințăm un oxid de alt metal, 

atunci în loc de fer putem prepara acel metal. După această me- 

todă a lui Goldschmidt se prepară astăzi în mare crom, mangan, 

precum și diferite aliage. La prepararea cromului, cu deosebire, se 

obţine un oxid de aluminiu, foarte dur, care se întrebuințează la 

şlefuirea metalelor sub numele de corubi. 

Aluminotermia e prin urmare un mijloc simplu pentru a pre- 

pară ferul topit, precum şi alte metale. Ea a fost numită, în mod 

figurat, metalurgie de buzunar. 
In afară de această importanță practică, aluminotermia are și o 

importanță teoretică. Ea ne arată un exemplu foarte frumos de 

transformarea și trimiterea energiei la depărtare. In adevăr, alumi- 

niul a fost fabricat cu ajutorul curentului electric produs de căde- 

rile de apă. Ferul topit e produ” de căldură dezvoltată prin com- 

binarea aluminiului cu oxigen:! Putem zice, că acest fer topit e 

produs prin energia căderilor de: apa. Aluminiul joacă în acest caz, 

după cum sa spus de alţii, rolul unui cef dat de uzina în care se
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fabrică aluminiul pentru atâta energie, cek pe care noi îl transfor- 
măm din nou în energie,fără nici o pierdere, cu ajutorul termitului 

Goldschmidt. 

Experienţă. In laborator putem face în mic o experienţă de alumi- 

notermie. Pentru aceasta amestecăm bine o parte pilitură de aluminiu cu 

patru părţi oxid de fer şi punem amestecul întrun creuzet, Deasupra a- 

mestecului punem puţin praf de magneziu amestecat cu clorat de potasiu, 

In acest amestec înfigem o sârmă de magneziu, căreia îi dăm foc. Se pro- 

duce un joc foarte frumos de scântei strălucitoare care sar în toate păr- 

țile. Arderea prafului de aluminiu se mai poate arăta amestecându-l cu 

aceiași cantitate de clorat de potasiu şi aprinzându-l cu o lumânare. 

Clorura de aluminiu, Al CI, se prepară încălzind praf de alu- 

miniu întrun curent de acid clorhidric; se obțin altfel cristale pris- 
matice hexagonale, fără coloare şi transparente. 

E foarte delicvescentă. Pusă în apă sfârăe ca un fier roșu și dă 
hi drat de aluminiu și acid clorhidric: 

Al Cl, + 3H,0 = AL (0H), + 3HC1. 

Din această cauză ea dă vapori acizi în contact eu aerul, hidra- 

tându-se prin umezeala ce o atrage. 

La 1877 Friedel şi Grafis au introdus clorura de aluminiu ca mijloc de 
sinteză în chimia organică şi cu ajutorul ei s'au obţinut şi se obţin încă un 
mare număr de compuși noi, mai cu seamă în seria aromatică (vezi chimia 
organică). 

Oxidul de aluminiu. Al, O, există în natură cristalizat în prisme 
hexagonale, fără coloare şi transparente: coriudon. Rubinul oriental 
(roșu), Zopazu/ oriental (galben), smara/dul oriental (verde), ame- 
tistul oriental (violet), sa firul oriental (albastru), sunt făcuți din oxid 
de aluminiu, colorat prin diferiți oxizi metalici. Pulberea meri (smir- 
gel) care se întrebuințează pentru șlefuirea și lustruirea sticlei și 
a metalelor, este corindon colorat în negru prin oxidul de fer. 

Oxidul amorf este o pulbere albă ușoară, fără gust; se lipeşte 
de limbă din cauza porozității sale. El nu se disolvă în acizi, se 

topește numai la suflătorul cu oxigen şi hidrogen și dă prin răcire 
corindon artificial. 

A. Verneuil, fabrică în Paris rubin sintetic în cantitate de 
peste o mie de kilograme pe an. El topește în flacăra suflătorului 

„ca oxigen și hidrogen un amestec de oxid de aluminiu cu puțin 
oxid de crom. Acest rubin sintetic are toate proprietăţile rubinului 
natural. Observăm că e vorba de producerea unui corp natural 
prin sinteză, şi nu de o falşificare. Un carat, 200 mgr. de rubin 
sintetic costă 10 lei, în vreme ce un carat de rubin natural se 

vinde ca cel puţin 300 lei putând să ajungă şi până la 1000 lei. 
Verneuil a isbutit să prepare 'sintetic și safir, smarald şi alte 

petre prețioase.
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Hidratul de aluminiu, Al (OH), există în natură în hidrarsihită 
și amestecat cu oxidul de fer în bauxită. 

Experienţă, Amestecăm o soluţiune de AICI, sau de piatră acră cu o 
soluțiune de amoniac, Se produce un precipitat geafinos de AlOH),. Tur- 
nând acid clorhidric până ce reacţiunea se face acidă (incearcă cu hârtia 
albastră de turnesol) precipitatul se disolvă. Punând din nou amoniac 
până ce reacţiunea se face iar bazică, precipitatul se formează din nou. 

La început avem: 

Al CI, + 3NH,OH = AL(0B), + 3NH, CL, 
Disolvarea precipitalului se datoreşte reacţiunii: 

Al (OH), + 3HCI = AICI, + 3H,0 
Această din urmă reacțiune ne arată că, hidratul de aluminiu 

e o bază, care poate forma săruri cu acizii. 

Experienţă. Amestecăm o soluţiune de AICI, sau piatră acră cu o so- 
luţiune de hidrat de sodiu. Se formează la început un precipitat gelatinos 
de AlOB),. Adăogând mai multă soluţiune de NaOH, precipitatul se disolvă 

La început avem: 

AL Cls + 3NaO0H = Al (OH), + 3NaCI. 

La urmă avem: 

AL (OH); + 3NaOH = Al (ONa), + 3H,O 

Această experiență ne arată, că fază de bazele Buternice, hi- 
dratul de aluminiu este un acid formând săruri numite alums- 
nați;, AL (ONa), este aluminat de sodiu, solubil în apă. 

Hidratul de aluminiu, în momentul precipitării sale într'o solu- 
țiune colorată cu o vopseâ reține coloarea acesteia formând /acuri 
lăsând soluțiunea incoloră. Pe formarea acestor lacuri se sprijină 
întrebuințarea în văpsitorie a unor săruri de aluminiu care dau hi- 
drat de aluminiu prin încălzire, 

Sulfatul de aluminiu, (SO,)AL + 16H,0, se obţine încălzind 
silicatul de aluminiu cu acid sulfuric: 

(Si0;); Al + 3SO,H2 = (SO, AL + 3Si0,H, 
. Suliat de aluminiu, Acid silicic. 

Se filtrează pentru a se depărtă acidul silicic, se evaporează solu- 
țiunea și se obțin foiţe sidefoase de sulfat de aluminiu. E foarte 
întrebuințat în vopsitorie şi la fabricarea hârtiei. 

Alauni. Sulfatul de aluminiu poate să deă săruri duble cu sul= 
fatul de potasiu, de sodiu, de amoniu, etc. Aceste săruri duble se 
numesc a/auni. Ei cristalizează cu câte 12H,0 în octaedrii sau 
cuburi și sunt isomorfi. Astfel avem: 

Dr, C. I. Istrati şi G. G, Longinescu. 14
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O O 
AL ZO” s0, AL Z0>s0, 
NO—S00K NO — SO0—ONH, 

Alaun de potasiu Peatră acră. Alaun de amoniu, 

(SO, )AISO,K-+-12H,0 (SO,)AISO,(NH,)H-12H0 
Sulfat dubla de aluminiu și potasiu= Sulfat dublu de aluminiu, şi amoniu= 

In aceşti corpi isomorfi Al poate fi înlocuit prin metale trivalente Fe, 
Cr, etc., d. ex.: 

(SO, )FeSO0,K-+-12H.-0 (SO,)CrSO,Na+1 2H.0 

Sulfat dublu de fer și potasiu=alaun Sulfat dublu de crom şi sodiu=alaun 
de fer şi potasiu. de crom şi sodiu 

Mai însemnat dintre aceștia este alaunul de potasiu, numit și 
alaun ordinar sau piatra acră (SO,AIR+12H.0; se prepară a- 
mestecând soluțiuni de sulfat de aluminiu şi sulfat de potasiu. 

E solid fără coloare şi cristalizează în octaedrii mari ; apa îl di- 
solvă ușor la cald. La 92" se topește în apa sa de cristalizare, pe 
care o pierde cu totul la roşu închis, transformându-se în o masă 
spongioasă care ese afară din creuzetul în care s'a încălzit, a/aun 
calcinat. 

Se întrebuințează în văpsitorie și în medicină. 
Isomorfism. Alaunii au, după cum se vede din formulele de 

mai sus, o compoziţiune chimică analoagă, In alaunul de fer și de 
potasiu, ferul ocupă locul aluminiului, tot așă în cel de crom, 
acesta ocupă locul aluminiului. Alaunii cristalizează apoi toți în si- 
stemul cubic, Acest fenomen e foarte important; el se numeşte 
150mor fism. 

Numim isomorfism proprietatea ce au corpii cu o constituți- 
une chimică asemănătoare de a cristaliză în forme asemenea. 

Doi corpi isomorfi pot luă parte, în acelaș timp, la alcătuirea 
unui cristal, formând amestecuri zsomorfe. Un cristal de un 
corp poate crește într'o soluțiune de alt corp isomorf cu el. Astfel, 
punând un cristal de piatră acră întro soluțiune de a/auu de crom, 
cristalul crește mai departe, acoperindu-se cu un sfraf vzolef, 
alaunul de crom. 

Fenomenul isomorâsmului e de cea mai mare importanță pentru 
mineralogie. El a folosit și chimiei la aflarea greutăților atomice. 
Isomorfismul a fost descoperit de învățatul german Mitscher/ich 
la 1819. . 

Silicaţii de aluminiu. Se găsesc în natură numeroși silicați de 
aluminiu atât anhidri cât și hidratați. Acești silicați sunt formaţi atât 
cu acidul silicic cât şi cu acizii polisilicici. 

Argilele sunt silicați de aluminiu hidratați. Ele sunt moi, unsu- 
roase la pipăit, produc un miros particular când suflăm peste ele 
aerul din gură și se prind de limbă.
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OH 

Caolinul 0 So Alo este argila cea mai curată; e alb, 
OH 

rămâne alb prin coacere și nu se topeşte. 
Argilele care cuprind fer sau mangan se fac roșii sau brune prin 

coacere și nu se topesc. 
Argilele care cuprind oxid de calciu sau oxid de magneziu se 

topesc prin coacere. 
Argilele cu carbonat de calciu se numesc Marne. 
Olăria. Argilele sunt foarte răspândite la suprafața pământului. 

Măcinate bine, udate cu apă și frământate formează o pastă 4la- 
sfică, care poate luă orice formă. Această pastă se întăreşte prin 
uscare și coacere. Odată întărită, nu mai absoarbe apă, nu se mai 
înmoae și nu mai este atacată de acizi și de baze. Aceste proprietăți 
o fac foarte potrivită pentru fabricarea de vase de porțelan, de 
faianţă, oale de lut, cărămizi, etc. In timpul coacerei, pasta se strânge 
și se crapă. Din această cauză ea se amestecă cu nisip sau cuarț 
pisat, care împedică strângerea și crăparea, 

Portelanul. Pasta făcută din coalin, feldspat și nisip dă prin 
coacere o masă dură, translucidă și impermeabilă. Feldspatul to- 
pindu-se umple porii caolinului care nu se topeşte și formează 

Mi 
5 DENT 

1 il 

  

Fig. 180, Interiorul unui atelier de olărie. 

astfel porțelanul. Acesta poate fi ornat cu diferite desenuri făcute 
cuţoxizi metalici colorați şi acoperit cu un smalţ transparent.
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Faianţa. Pasta făcută din argilă mai puțin curată decât cao- 

linul şi nisip devine dură și albă prin coacere și se numește faianţă. 

Ea se face impermeabilă prin acoperire cu un smalţ sticlos. 

Oalele ordinare se fac din argilă feruginoasă amestecată cu 

nisip și marnă. Ele se acoper cu un smalţ de silicat de plumb și 

aluminiu. Plumbul din aceste oale trece uneori în alimente; de a- 

ceia e bine să se spele oalele nouă cu oțet. 

Cărămizile, tiglele, olanele, oalele de flori, se fac din argile 

marnoase şi nisip. Ele sunt roşii din cauza oxidului de fer. 

Bazaltul artificial se face din argile marnoase amestecate bine 

cu mult nisip, îndesate cu putere şi coapte la o temperatură înaltă 

aşa încât o parte din silicați să se topească, 

Lucrarea pastei, în toate aceste cazuri se făce sau cu mâna 

sau cu mâșină cu aburi. Lucrarea cu mâna se face la roata olaru- 

lui, îgura 180, 
Toate obiectele făcute de porțelan, faianță sau argilă ordinară 

sunt uscate mai întâi şi pe urmă coapte în cuptoare speciale; smăl- 

țuirea se face după întâia coacere și după ce ele au fost-ornamen- 

tate cu colori minerale ce rezistă la foc în a doua coacere. 

XXI. 

Staniul sau Cositorul. 

Istoricul. Staniul erea cunoscut încă din vechime. Cu începerea secolului 

al patrulea i se dădu numele ce-l poartă astăzi (Sfannum). 

Starea naturală. Se găsește mai cu seamă sub forma de bioxid 

Sn O, (Casiterita) în Angha  (isulele Casiteride) și în Saxonia, 

Incha, Malaca. 
Prepararea. Se încălzește bioxidul de staniu amestecat cu cărbune: 

Sn O, + C = CO, + Sn. 

Proprietăţi fizice. Staniul e alb aproape ca argintul şi se topește 

la 23207. Prin răcire formează o massă cristalină, cu densitatea 7;3. 

E maleabil și ductil; sau făcut din el foi cu o grosime de Omm, 

00027. Dacă-l frecăm cu mâna dă un miros particular. Indoit 

flind, produce niște pârâituri din cauză că cristalele mici din care 

este format, se freacă unele de altele sau se rup. Dieiilă pe la 16000. 

Propretăţi chmice. Nu se oxidează în aer decât la 200%. La 

temperaturi mai înalte se oxidează repede, transformându-se în 

SnO, cu lumină şi căldură. 
Se combină direct cu mulți: meteloizi. Cu acidul clorhidric dă 

clorura stanoasă, Sn Cla, iar cu clorul dă clorura sfanică Sn Cl. 

Hidraţii alcalini disolvă 'staniul dând stanazi solubili, d. ex. 

SnO,Ks, la fel cu carbonaţii alcalini.
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Intră în compoziţia bronzurilor. Astfel monetele de aramă sunt 
făcute din 95 părți cupru, 4 p. staniu și 1 p. zinc. Cu staniu se 
spoesc vasele de bucătărie din cauză că el nu e ușor atacat de 
acizi. Tinicheaua se face din table de fer, spălate bine cu acizi şi 
acoperite cu un strat de staniu. : 

Metalul de Britama, e făcut din 9 părți Sn și 1p. Sb. Adesea 
se adaugă puţin Zn şi Cu. 

Sistemul paratic. 

[. Prisma cu baza patratică, fig. 181, este forma primitivă 
din acest sistem. Ea are 2 fefe bazice, patrate egale, și 7 fete la- 
ferale, dreptunghiuri egale. Un- 
Qhiurile solide sunt 8 de toate 
și egale între ele. Muchi/e bazice, 
4 sus și 4 jos, sunt de asemenea 
egale între ele. Cele 4 muchii la- 
Zerale sunt iarăși egale între ele. . 

Axele acestui sistem, 3 de toate, 
sunt perpendiculăre între ele; cele Prisma cu baza patratică, . . 
două orizontale sunt egale între Fig. 181 de întâiul fel. Fig. 182 deal doilea fel 

ele și unesc mijlocul muchilor la- 
terale, iar cea de a treia, verticală, e mai scurtă sau mai lungă 
şi uneşte mijlocul bazelor. | 

II. Modificările pe muchile bazice, printr'o faţă, duc la Pira- 

  

  

      

  

  

= 
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e 
Piramida patratică, Fig. 185, Prisma 

Fig. 183 de întâiul fel. Fig; 184 de al doilea fel. octogonală 

mida patratică de întâiul fel, fig. 183, iar modificările pe mu- 

9 9   

  

Fig. 186, Piramida Fig. 187, Prisma şi Fig. 188. Două pi- Fig. 189. Prisma - 
octogonală, piramida de acelaș  ramide de acelaș de un fel și pira- 

fel, : fel. ” îida de altfel, 

chiile laterale printr'o faţă duc la Prisma cu baza patratică de
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al doilea fel, fig. 182. Prisma octogonală ia naștere modificând 

muchiile laterale prin câte 2 fețe, fig. 185. 

III. Modificările pe unghiurile solide, printro faţă, duc la Pi- 

ramida paratică de al 
doilea fel, iar prin 2 fețe 
duc la Piramida octo- 
gonală. 

IV. Printre formele com- 

| puse pomenim: Prisma 
și piramida de acelaş fel 
fig. 187, două piramide 

SE de acelaş fel, fig. 188, 
prisma de un fel şi pr- 
ramida de altfel, fig. 189. 
"V. Forma hemiedrică 

din acest sistem e Sfenoe- 

drul, fig. 190. E1 derivă din piramidă, după cum derivă tetraedrul 

din octaedru, suprimând în piramidă 2 feţe sus și 2 jos, în mod 

altern. 
VI. Maela casiteritei, SnO,, e formată prin alipire, fig. 191. 

  

* Fig. 190. Sfenoedrul, Fig, 191, Macla casiteritei, 

Plumbul. 

Istoricul: E cunoscut din timpurile cele mai vechi. 

Starea naturală. Plumbul există prea puţin în stare nativă și 

foarte rar în stare de oxid, In cantitate mai mare se găsește ca 
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Fig. 192. Cuptor pentru prepararea plumbului prin reacțiune, 

sulfură de plumb, galena, Pb S, carbonat de plumb — cerusita — 

CO, Pb şi cromat de plumb — crocoisa —, Cr O,Pb. 

Prepararea. Din carbonat se extrage întocmai ca zincul, prin 

încălzire cu cărbune. Cantitatea mai mare însă se scoate din sulfură.
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Se încălzește galena pentru a o transformă în parte în oxid. 
Incălzirea se continuă în urmă fără aer și astfel sulful de la sulfura 
rămasă neoxidată ia oxigenul oxidului de plumb : 

3Pb S+ 30, = Pb S+-2Pb 0-4 250, (încălzind în aer). 

Pb S+ 2Pb O = 3Pb + SO, (încălzind fără aer). 

Incăizirea se face în cuptorul E, fig. 192, încălzit prin focul făcut în A şi 
în aerul ce intră prin deschiderile D. Bioxidul de sulf iese prin coșul FE cu 
productele arderei. Când galena este oxidătă 2 din 3 părţi, ceea ce se cu- 
noaşte după coloarea cenușie a amestecului, se închid deschiderile D şi se 
continuă încălzirea fâră aer. 

Separarea argintului de plumb. Une ori plumbul, cuprinde 
urme de argint. Chiar când acestea sunt numai 1/ep; ele se scot 
în modul următor: 

Separarea prin cristalizare numită procedeul Pazfinsou. Plumbul 
ce conţine argint, e topit în niște căldări, și lăsat în urmă să se 
răcească. Plumbul curat cristalizează mai întâiu, este luat cu niște 
linguri şi pus într'o căldare goală lat sânga, iar plumbul care conține 
puţin argint rămâne lichid. 

Acesta (aproape '/;din volumul total), e pus întro căldare la dreapta. 
După mai multe topiri de felul acesta se obține o cantitate 

oarecare de plumb, care conține mai tot argintul într'însa. Din 

| 

E d SI 
SI 

  

Fig, 193, Cuptor pentru cupelaţiune, 

acest plumb se scoate argintul prin cufe/afiune. Cupelaţiunea con- 
sistă în a topi plumbul cu argint într'un cuptor în care putem în- 
troduce un curent puternic de aer, astfel în cât plumbul este cu 
totul oxidat, iar argintul rămâne curat. Aerul intră la suprafața 
metalului prin ţevile £ 4, fig. 193, iar oxidul de plumb format la 
suprafața argintului este împins (topit fiind), la partea opusă, de 
unde curge printrun sghiab. Se cunoaște că tot plumbul a fost
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oxidat şi îndepărtat când argintul topit rămas singur răspândește 
o lumină vie. 

Proprietăţi. Plumbul e cenușiu albăstrui, cu densitatea 11,25. 

Se topește la 334 și distilă pe la 1450. Este moale, se sgârie cu 
unghia, lasă urme pe hârtie, e maleabil și e cel mai puţin tenace 
dintre metalele uzuale. 

Aerul umed îl acopere cu un strat de carbonat bazic care-l 

împiedică a se oxidă mai departe. La o temperatură aproape de 
topire se oxidează dând oxid de plumb. - 

Acidul sulfuric foarte concentrat îl atacă numai la cald, pro- 
ducând SO, și SO, Pb. Acidul azotic diluat este adevăratul disolvant 
al plumbului, formând azotat de plumb. Acidul acetic îl disolvă 
lesne dând acetaț de plumb. 

Experienţă, Dintr'o tablă de zinc tăem o fâşie lată ca de trei degete. 
Crestăm pe margine această fâşie şi îndoim crestăturile ca dinții unui fe- 

răstrău. Atârnăm această fâşie de o vergea de sticlă într'un borcan de sticlă: 
Umplem borcanul cu o soluțiune de acetat de plumb, filtrată de turbureală. 

Dacă soluţia e mai concentrată, în 5 până la 10 minute fâșia de zinc se 

acopere cu un fel de burete care se tot umflă și cu foiţi de plumb cri- 

stalizat. Când soluţia e mai diluată precipitarea plumbului se face-mai 

  

  

    

  

Fig, 194. Matadorul american, 

încet, dar cristalele sunt mai frumoase, In figura 194 tabla de zinc e tă- 

iată ca în chip de om, cum se găsește de vânzare, matador american. 

Această experienţă e cunoscută sub numele de pomul lui Saturn. 

Plimbul e precipitat pe zinc, în timp ce zincul trece în soluțiune. 

Plumbul e otrăvitor. El produce colici de plumb, tremurături 
şi paralizii, la persoanele care lucrează cu el, precum la tipografi, etc.
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Intrebuinţarea, Se întrebuințează la facerea caracterelor de ti- 
par aliat cu stibiul (50. Pb, 25. Sb și 25 Sn), la facerea gloanțelor 
de pușcă și a tuburilor pentru apă, etc, 

Tuburile de plumb pot fi întrebuințate pentru conducerea apei, 
căci apa de gârlă și isvoare, care conține mici cantități de clorure 
şi sulfați, nu disolvă plumbul, ci-l acopere pe dinăuntru cu un strat 
subţire de sulfat. de plumb (insolubil), pe când apa distilată sau de 
ploae dă un hidrat de plumb care poate produce otrăviri. 

Oxidul de plumb, Pb O, se obține încălzind plumbul la roșu 
în aer. El se numeşte masicot, e o pulberă galbenă, amorfă și se 
produce în timpul cupelațiunii. Prin topire capătă o coloare roșietică 
și cristalizează, litargă. 

Oxidul de plumb este produsul de deshidratare al hidratu/ui 
de plumb, Pb (OH). 

Afară de acest hidrat, cu proprietăţi bazice, plumbul fiind tetra- 
valent poate da hidratul: Pb (OH), comparabil cu acidul stanic 
Sn (OH), și cu acidul silicic Si (OH). 

Acest acid plumbic formează plumbați. 
Miniul este 4/umbar de fluinb: 

/ Oppu 

PpW—O =Pb,0, 

N Obi 

In acest corp plumbul e și metaloid și metal. 
Miniul se prepară încălzind plumbul sau litarga la 690 întrun 

curent puternic de aer. E un prat roșu întrebuințat ca văpsea la 

facerea cerei roșii de pecetluit şi la sticla de plumb şi diferite 

smalţuri, 
Bioxidul de plumb. Mai amintim bioxidul de plumb, PbOs, care 

e de coloare brună și care e întrebuințat ca ozidant. 

Carbonatul de plumb, CO,Pb, ceruzita se găsește în natură. 

O — Pb— OH 

o=cCoN Ceruza = o „Pb (albul de plumb) 

0O= CS o —Pb —0H 
E un corp alb, insolubil în apă, solutil în acidul azotic, Hidro- 

genul sulfurat o transformă în sulfura de plumb neagră. In- 
călzită dă un miniu de coloare portocalie foarte întrebuințat în pictură. 

Prepararea. Ceruza se prepară în două moduri: , 
a) Procedeul olandez. Foi de plumb P, fig. 195, îndoite în spi- 

rală, (fig. P), se pun în niște vase 'de-pământ A, cu două funduri. 
Sub fundul B, care e găurit, se pune puţin oțet, C. Vasele 

acoperite cu capace sunt așezate în gunoi fig. 196,
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Gunoiul fermentând desvoltă bioxid de carbon și temperatura se 
ridică la 30%—40. 

      Sub influența acestei temperaturi acidul 
acetic din oţetul pus în vase se volatilizează 
şi atacă plumbul cu care face acetatul 
bazic de plumb. 

Acesta, sub influenţa bioxidului de car- 
bon, se transformă în ceruză. 

d) Procedeul dela Chichy (Paris) se da- 
toreşte lui 7/enard (1801). 

El consistă în a introduce CO, într'o 
soluțiune de acetat bazic de plumb. Se 

separă prin filtrare ceruza formată și în soluțiunea acidului acetic 

  

Fig, 195, Vas pentru ceruză. 

  

Fig. 196. Aşezarea vaselor pentru ceruză în guroi. 

se pune oxid de plumb pentru a-l transformă din nou în acetat 
bazic, astfel că aceeași cantitate 
de acid acetic poate servi multă 
vreme la prepararea unei mari 
cantități de ceruză. 

Galena e sulfură de plumb, 
PbS. Cristalizează în cubi. Un 
cristal, mai mare se desface prin 
lovire în cristale mai mici. Acea- 
sta arată că galena are un cli- 
vagiu după fețele cubului, Ga- 
lena e de coloare cenușie, cam 
ca a plumbului, și are strălucire 

metalică. Când cuprinde cevă 
mai mult argint, ga/ena argen- 
tiferă, are o coloare mai des- 
chisă și slujește la extracțiunea 

  

- . - . Fig. 197. Cristale de bismut din colecţia 
argintului (vezi argintul). laboratorului de chimie neorganică, -
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XXII. 

Bismutul. 

Istoricul. B. Valentin vorbeşte la 1634 de bismut. 

Starea naturală. Există mai mult în stare nativă. 
Prepararea. Mineralul de bismut e pisat și încălzit într'un cup- 

tor în cilindri de metal. Bismutul topit curge într'un vas exterior. 
Proprietăţi. E solid, alb, bătând în roșu, cu strălucire metalică, 

Se sparge lesne. Are densitatea 9,823. Se topeşte la 286%, și 
distilă pe la 1300. Cristalizează în romboedrii, foarte apropiați de 
cub și formează grupe, care seamănă cu nişte dărâmături, fig. 197. 
La temperatura ordinară nu se oxidează în aer; încălzit se oxi- 
dează transformându-se în Biz Oz, 

Intvebuinţarea. Bismutul se întrebuințează la construirea e/e- 
mentelor termoelectrice și la prepararea diferitelor aliage. Multe: 
din aliagele lui se topesc mai jos de 100”, fig. 158. 

Azotatul bazic de bismut și alte săruri ale lui sunt întrebuințate 
mult în medicină. 

XXIII. 

Cromul. 

Se prepară prin aluminotermie din oxidul Cr2O, și aluminiu. 
E alb cenușiu, strălucitor și nu se oxidează la aer. 
La roşu arde întrun curent de oxigen, aruncând scântei întoc- 

mai ca ferul. 
Ca metal formează săruri cromoase în care e bivalent şi cromice 

în care e trivalent. Ca metaloid formează cromaţi și bicromați, A- 

liat cu metalele le face pe acestea mai dure și mai rezistente la acizi. 
Bicromatul de potasiu, Cr.0,K2. Formează cristale triclinice 

mari roșii portocalii. 
Acidul sulfuric atacă bicromatul de potasiu, formând alaun de: 

crom și potasiu și desvoltând oxigen: : 

2Cr2OaKa + 8SO,H, = 4(S0)CrK + 8H2O + 302 

Soluţiunile de bicromat de potasiu amestecate cu acid sulfuric 

se întrebuințează ca amestec oxidant în chimie și ca depolarizator: 
pentru elementele Grenef. 

. 

Manganul. 

Manganul este întrebuințat la fabricarea oţetului sub formă de 

fontă cu mangan. Ca şi cromul manganul e şi metal și metaloid 

în combinațiuni. 
Dintre combinațiunile manganului pomenim bioxidul de mangan 

şi permanganatul de potasiu, 

Bioxidul de mangan, MnO,, se găsește în natură cristalizat în
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prisme rombice oblice, de coloare negricioasă, și se numeşte firo- 
Jusită. Se întrebuințează pentru prepararea clorului, pag 79. 

Permanganatul de potasiu, MnO,K. Cristalizează în prisme rom- 
bice, de coloare violetă negricioasă. Se disolvă în apă dând o so- 
luţiune violetă. £/ esfe un oxidant pulernic şi se întrebuințează 
în chimie, în foarte multe reacțiuni; de asemenea se întrebuințează 
în industrie pentra decolorarea țesăturilor, bureţilor, etc. 

Experiențele care urmează să se facă cu băgare de scamă şi cu puțină 

substanţă, 

1. Pisăm mărunt într'o piuliță de porțelan câfeva grame de perman- 

ganat de potasiu. 

2, Punem un vârf de cuţit de acest praf într'o capsulă de porțelan şi 

îl stropim cu câteva picături de acid sulfuric concentrat. Amestecăm totul 

cu o vergea de sticlă. Ţinem deasupra amestecului din capsulă o fâşie de 

hârtie ozonometrică udată cu apă. Hârtia se albăstreşte și după mai mult 

timp se înegreşte. 

3. Ținem deasupra amestecului din capsulă o monedă de argint curățită 

prin frecare cu nisip. Se formează o pată neagră de AgO, superoxzid de 

argint. | 
4. Inmuem capătul unei vergele de sticlă în amestecul din capsulă şi 

îl atingem de o hârtie de filtru muiată de mai înainte în alcool. Alcoolul 
se aprinde, 

5. Atingem cu capătul vergelei 'de sticlă muiat- din nou în amestecul 

din capsulă o hârtie de filtru unsă cu terebentină, aceasta se aprinde. 

6. Aprindem o lumânare, o lăsăm să ardă ca un minut şi în vreme ce 

suflim în ea ca s'o stingem apropiem repede de fitil capătul vergelei 

muiat în amestecul din capsulă. Lumânarea se aprinde, Stingem flacăra a 

doua oară şi apropiem repede vergeaua de sticlă; luminarea se aprinde 

din nou. 

7. Apropiem de amestecul din capsulă o lampă de gaz deschisă; gazul 

ce ese din ea se aprinde dela amestecul din capsulă. In loc de lampă ne 

putem servi de un tub îngustat ca la armonica chimică prin care trecem 

gazul de luminat. . 

8. Punem câteva picături de eter întrun borcan de sticlă, scuturăm 
borcanul de câteva ori și vârâm în el vergeaua de sticlă muiată în ame- 
stecul din capsulă. Vaporii de eter se aprind. 

9. Presărăm puţină floare de pucioasă peste amestecul din capsulă ; 

pucioasa se aprinde îndată sau dacă amestecăm cu vergeaua, 

10. Dacă amestecul din capsulă nu mai reacționează facem în altă cap- 

sulă un amestec proaspăt cum s'a spus la No. 2 şi lucrăm cu acest amestec, 

11. După experienţe punem îndată capsulele într'un vas mai mare cu 

apă ca să se curețe bine. 

- Din permanganat de potasiu pisat şi acid sulfuric concentrat 
se desvoltă ozon: Coloarea hârtiei ozonometrice, înegrirea argintului 
și aprinderile sunt toate datorite oxidărei energice produsă de ozon.
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Broștenita e un mineral de fer aflat de d. P. Poni la Broşteni 
jud. Suceava. E un manganit de fer şi de mangan. 

XXIV. 

Ferul. 

Istoricul. Este greu să se spue când s'a cunoscut ferul. După epoca de 

piatră se cunoscă bronzul (ca aramă) și nu ficrul. Din oarecare scrieri ale poe- 

ților greci este sigur stabilit, că ferul eră cunoscut cel puțin cu 1.000 ani 

inaintea erei creştine. La începutul imperiului roman întrebuințarea și călirea. 

lui erau răspândite. - 

Starea naturală. Ferul se găsește prea puţin în stare nativă și 

foarte mult în combinaţiuni. Ferul native de două feluri: fer fe- 

/uric (pământesc) şi fer meteoric (cosmic). Daubree şi Meunier au 

găsit fer teluric în nisipurile aurifere din Ura: (Berezowsk lângă. 

Ebaterinenburg) în formă de grăunţe care cântăreau până la 30 

grame ; acest fer nu cuprindea nichel. La Ovzfac, insula Disco 

(Groenlanda) se găseşte fer nativ în bucăţi grele de mai multe 

zeci de kilograme. 
Ferul meleoric se găseşte în pietrele meteorice amestecat cu 

nichel, cobalt, fosfor, sulf și carbon. Ferul meteoric se caracteri- 

zează prin figurile Imi Wid- 
mannstătten. Acestea sunt formate 
din linii care se întretae, fig. 198, 
și se obțin cu acid azotic pus pe 
o față bine șlefuită de fer meteoric. 

Pietrele meteorice sunt sfărâ- 
mături de corpi cerești atrase de 
pământ, In căderea lor se freacă 
de atmosferă, se încălzesc, se în- 

roșesc, lasă o diră de lumină în 
urma lor şi se sparg adesea cu 
bubuituri de tunet. Unele se to- 
pesc la suprafață. Greutatea lor 
variază de la câteva zeci de hi- 

lograme până la câteva zeci de Fig. 198. Figurile lui Widmannstătten, 

mii de kilograme. 
In meteoritul dela Caon Diablo (America), Moissan a găsit 

picături mici de diamant negru și diamant transparent. Acest fapt 

Pa condus pe Moissan la prepararea diamantului arătată la pag. 153. 

Intre combinaţiunile de fer mai însemnați sunt oxizzi și carbo- 
natul (vezi mineralele de fer). 

Metalurgia. Mineralele de fer sunt sfărâmate, spălate cu apă și 

încălzite. ca să piardă din apă, bioxid de carbon, sulf, arsen, etc. 

Mineralul este un amestec de oxid de fer cu alte materii numite 

la un loc gangă. Această gangă cuprinde uneori argile sau materii 

silicioase, gangă acidă, iar alte ori cupride oxid de calciu și oxid 
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de magneziu gangă bazică. Când ganga e acidă mineralul se 
amestecă într'o anumită proporție cu piatră de var sau cu dolo- 
mită. Când ganga e bazică, mineralul se amestecă cu materii sili- 
cioase sau argiloase. Într'un cuvânt se potrivește așa ca pe lângă 
o materie acidă să se afle şi o materie bazică. Amestecul acesta 
este îscălzit împreună cu cocs în cuptoarele înalte. Oxidul de fer 
este redus în fer iar acidul cu baza formează un silicat dublu nu- 
mit zgură. Metalul topit curge în cuptor, acoperit de zgură care 
îl apără să se oxideze din nou, 

Cuptoarele înalte sunt făcute din cărămidă care nu se topeşte. 
Ele au forma arătată în figura 199 şi sunt înalte până la 30 metri. 
În aceste: cuptoare se toarnă pe sus rând pe rând, cocs $: ameste- 
cul de care am vorbit. Pe jos prin PR se suflă un curent puternic 
de aer încălzit de mai înainte în D' între 500 și 700%. Cărbunele 
trece ]a început în CO, care este redus în urmă în CO de către 

A 
g        
  

  

      
   
    

/////// ii 
Fig, 199. Prepararea ferului (metoda cuptoarelor înalte), 

cărbunele de d'asupra. Oxidul de carbon reduce oxidul de fer 
după ecuaţiunea: 

Fe, O; + 3CO = 3CO, + 2Fe 

In apropierea suflătoarelor într'o măsură mică, oxidul de fer e 
re dus de-a dreptul de cărbune: 

Fe, O, + 3C = 3CO + 2Fe
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Metalul topit se adună la fundul cuptorului, acoperit de zgura 
mai ușoară formată dih silicat de aluminiu și de calciu. Din timp 
în timp zgurele se scurg pe un zid înclinat în afară iar metalul 
topit este lăsat să curgă în forme de nisip sau este dus de-a drep- 
tul la mașinile care îl lucrează mai departe. Prin gura cuptorului 
se adaugă în urmă material nou, 

Un cuptor înalt poate să dea 100—250 de tone de metal, iar 
cele amegicane chiar şi 750 de tone pe zi. Un cuptor lucrează mai 
mulți ani în șir fără întrerupere. 

Gazele ce es din cuptor cuprind între altele 24 la sută oxid de 
carbon și 2 la sută hidrogen, corpi care ard. Aceste gaze sunt 
culese la partea de sus a cuptorului și sunt arse în camerile D' 
până ce pereții acestora se înroșesc. In urmă gazele sunt duse și 
arse în alte camere la fel. Prin camerile J se suflă în acest timp 
aerul care trece prin AR în suflătoarele cuptorului. Acest aer intră 
în cuptor cu o tempeartură de 500'—700%. Când camerile D' se 
răcesc se ard din nou gazele în ele. In acest timp aerul pentru 
sufiătoare e trecut prin celelalte camere care au fost încălzite. 

Aceste gaze curăţite de praf şi amestecate cu aer mai servesc la 
punerea în mişcare a motorilor cu explozie și produc zeci de mii 
de cai putere. Avem a face aici cu un exemplu foarte frumos de 
întrebuințarea unei rămășiți din fabrici care ieftinește materialul 
fabricat. 

Multe alte rămășiți sunt prelucrate azi în fabricele de tot felul 
și ieftinesc produsele fabricațiunei lor. 

Fonta, tuciul sau schija. In cuptoarele înalte temperatura 
ajunge până la 14500. La această temperatură, ferul se combină cu 
carbonul și formează un aliaj numit fontă. Cuptoarele înalte produc 
aşa dar fontă şi nu fer. Ferul se prepară din fontă prin descarbu- 
rare, după cum vom vedeă. 

Fonta albă are cam 3 la sută carbon. E albă-argintie sfărâmi- 
cioasă, dură în cât nu poate fi pilită; are densitatea 7,44—7,88 şi 
se topeşte între 1150 și 12009. Disolvată în acid clorhidric dă 
clorură feroasă, FeCIl,, hidrogen şi hidrocarburi; aceasta arată că 
în ea carbonul e combinat aproape în întregime cu ferul. Se în- 
trebuințează la facerea ferului și a oțelului. 

Fonta cenușie are cam 4 la sută carbon. E grăunțoasă, se poate 
găuri și pili, are densitatea 6,79- 7,05 şi se topeşte pe la 1100. 
Disolvată în acid clorhidric dă clorură feroasă, Fe0l,, hidrogen, 
hidrocarbure și cristale de grafit; aceasta arată că în ea pe lângă 
carbonul combinat cu ferul se mai găsește și carbon necombinat 
sub formă de grafit care o face cenușie. Din ea se fac o mulțime 
de obiecte turnate. 

Fonta neagră are cam 5 la sută carbon. 
Fonta cu mangan are până la 80 la sută mangan. 
Toate fontele mai cuprind siliciu, fosfor, sulf, etc.
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Fontele nu se moaie înainte de topire; din această cauză nu 
pot fi lucrate cu ciocanul. , 

Oţelul este fer combinat numai cu 0,5—1,5 la sută carbon. 
E alb, strălucitor, cu densitatea de 7,6—8,0 şi se topeşte pe la 
14000. Răcit cu încetul după topire se poate pili. Răcit repede se 
căleşte, adică se face foarte elastic, dur şi se sparge ușor. Cu cât 
a fost răcit mai repede, cu atât e mai dur. Elasticitatea și durita=- 
tea lui se pot regulă încălzindu-l din nou, după călire, până la a- 
numite temperaturi, când ia anumite colori. Răcirea repede se 
face cu apă rece sau cu mercur. 

Ferul curat se fabrică azi, după Frana Fischer prin electro- 
liza unei soluțiuni de clorură ferică, FeCl;. Dând electrodului negativ 
forma de cilindri, ferul ia de-a dreptul forma de tuburi dintr'o bu- 
cată. Acest fer e mai magnetic decât toate felurile de fer prepa- 
rate până azi, se magnetizează și se desmagnetizează cu o iuțeală 
neatinsă până la această metodă de preparare. 

Ferul curat e alb, puţin albăstrui, cristalizează în cuburi sau oc- 
taedri. E maleabil, ductil și cel mai tenace dintre metale. Are 
densitatea 7,8. Se topeşte pe la 1600" înmuindu-se înainte de to- 
pire. Această proprietate e foarte însemnată, făcând cu putință 
lipirea și lucrarea bucăţilor de fer prin bătae cu ciocanul. Prin 
acest fel de lucrare capătă o structură fibroasă și o mare rezistență 
la rupere. Cu timpul și mai ales prin vibraţiuni se face grăunțos 
şi sfărâmicios. Din această cauză construcțiunile de fer trebuesc 
schimbate după câtva timp, ne mai având rezistența necesară. Ast- 
fel s'a întâmplat ca poduri de fer, făcute de mult, să se rupă su» 
greutatea trecătorilor, de oarece ferul din ele nu mai eră fibros 
ci se schimbase in grăunţos și sfărâmicios. 

Ferul se combină aproape cu toți metaloizii. Nu se oxidează în 
aerul uscat la temperatura obișnuită. In aerul umed se oxidează în 
prezenţa bioxidului de carbon formând hidratul feric, Fe(OH), 
rugina. Ruginirea se face de la suprafață către părțile din năuntru 
și e înleshită de acizi. Pentru a-l feri 'de ruginire, se acopere cu 
un strat de zinc, — fer galvanizat — , cu un strat de staniu, — fz- 
nicheaua —, cu un strat de plumb, — fabia plumbuită —, sau cu 
un strat de vopsea făcută mai ales cu miniu. 

Descompune vaporii de apă la roşu transformându-se în oxid 
magnehc de fer, Fes Os. fig. 23. Arde în oxigen dând tot FesO,, 
figura 36. Cu acidul sulfuric sau clorhidric desvoltă hidrogen. Ferul 
ordinar care cuprinde carbon, nu e întrebuințat la prepararea hi- 
drogenului curat din cauză că desvoltă și hidrocarburi. Acidul 
azotic diluat îl disolvă iar cel concentrat nu-l atacă (vezi pasivitatea 
ferului, pag. 140). | 

Fabricarea ferului şi oţelului. Din cele spuse se vede, că 
ferul mare carbon, că oţelul are carbon între 0,5—1,5 la sută și că 
fontele au 2,5—5 la sută carbon. Prepararea ferului din fonte în- 
seamnă îndepărtarea carbonului din ele în întregime. Prepararea
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oțelului din fonte înseamnă îndepărtarea din ele a carbonului care 
trece peste 1,5%/,. De regulă se îndepărtează tot carbonul din fonte 
și se adaogă ferului cantitatea socotită de carbon, sub formă de 
fontă, pentru a obţine un oțel de o anumită compoziție. 

Indepărtarea carbonului din fontă, în parte sau în total se face 
după metoada arătată de inginerul englez Zlenry “Bessemer din. 
Scheffiela, în 1836. | 

Convertizorul Bessemer este un creuzet de tuciu în formă de 
pară înalt cam de 3.5 m. care 'se poate învârti în jurul unui ax. 
Creuzetul e căptușit pe dinăuntru cu cărămizi care nu se topesc, 
făcute cu nisip și argilă, căfruşală acidă. 

Se toarnă fonta topită în convertizor și se îndeasă aer prin fundul : 
lui. Aerul trecând prin fonta topită arde siliciul, carbonul, manga- 
nul din ea. Cât arde siliciul es din gura convertizorului numai scîntei. 
Cât arde carbonul se formează o flacără mare și luminoasă, Cât arde 
manganul se produce un fum brun. În urmă flacăra dispare. In 
acest moment fonta e transformată în fer. 

In timpul arderei se produce atâta căldură în cât ferul rămâne 
în stare lichidă de şi se topeşte mai greu de cât fonta. Aceasta 
înseamnă o economie nespus de mare de cărbuni. 

Când se fabrică oţelul se adaogă la ferul topit o cantitate anumită 
de fontă cu mangan. Manganul îndepărtează urmele de siliciu sub 

  

Fig, 199, Convertizorul Bessemer, 

formă de zgură iar carbonul carburează ferul transformându-l în 
oțel. In convertizorul Bessemer se pot descarbură, în parte sau în 
totul, 15.000 kilograme fontă în mai puţin de 20 minute. 

Aceste cifre arată mai bine decât orce explicări însemnătatea 
nespus de mare în industria feruluia metoadei lui Bessemer. 

Dr, C, 1, -Istrati şi G, G. Longinescu, 15
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O perfecționare a acestei metoade a fost făcută în 1878. Până la 
această dată mineralele de fer care cuprind fosfor dădeau un fer şi oțel de 
calitate proastă. Țhomas şi G1/christ au arătat că fosforul care stricăferul 
şi oţelul poate fi îndepărtat în întregime căptușind convertizorul 

Bessemer cu dolomit, căptuşală bazică şi adăogând var nestins în 
massa topită. Fosforul trece în fosfat tetracalcic sub formă de zgură. 
Această zgură, măcinată mărunt, e întrebuințată cu sutele de mii de 
tone: pe an la îngrășatul pământului, sub numele de făină Zhomas. 

Această schimbare așa de mică înseamnă o descoperite mare; 
prin ea se capătă în acelaș timp și un fer bun din minerale altă 
dată neîntrebuințate și o rămășiță foarte căutată. Tot de odată ea 
ne arată ce influență mare poate să aibă asupra unui produs in- 
dustrial materialul aparatelor în care e făcut. 

Intrebuinţarea. Ferul, oţelul și tuciul sunt atât de întrebuințaţi 
în cât fără ei nu e cu putință civilizația de azi. In lumea întreagă 
se lucrează pe fiecare an 150 milioane de tone de minerale de 
fer. In timp ce un kilogram de fontă costă 6 bani și unul de oțel 
bun costă 1 leu și 50, un kilogram de ace de ceasornice, de cele 
mai bune, costă 20 de mii de lei, de şase ori mai scump caaurul. 

Combinaţiunile ferului. Ferul formează combinațiuni feroase, în 
care e bivalent şi combinațiuni ferice în care e trivalent. 

Clorura feroasă, Fe Cl,, se obţine disolvând ferul în acidclor- 
hidric. Cristalizează cu 4H,O în prisme monoclinice verzi. 

Clorura ferică, Fe Cl, se obţine trecând un curent de clor peste 
fer încălzit. Combinația se face cu incadescență și se obţin foițe 
hexagonale roșii. E foarte solubilă în apă, alcool și eter. 

Clorura ferică încheagă albumina şi sângele şi se întrebuințează 
în medicină. 

Amintim hidratul feros, Fe(OHy, hidratul feric, Fe(OH) şi 
"sulfura feroasă Fe S, obținută din sulf şi fer, pag. 23, cu care se 
prepară hidrogenul sulfurat. 

Sulfatul feros, SO,Fe + 7H,0, calaican verde. Se obține în- 
călzind pirita Ja aer, până ce perde o parte din sulf, lăsând să se 
transforme sulfura feroasă, în aerul umed, în sulfat feros și disolvându-l 
pe acesta în apă. Se mai prepară disolvând rămăsiți de fer în acid 
sulfuric diluat. Cristalizează în prisme monoclinice de coloare verde 
deschisă. Incălzit la 300* perde toată apa şi se face alb. Se oxidează 
în aer acoperindu-se cu un strat brun de sulfat feric bazic. 

Se întrebuințează la fabricarea cernelei, în văpsitorie, etc. 

Minerale de îer. 

1. Magnetita, Fe, O, e feraf feros:
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pe Careîl putem consideră ca un oxid feric cu oxid feros, Fe-0s, 
FeO. Cristalizează mai totdeauna în octaedri, care formează adeseaori 
maele prin alipire, fig. 200. E neagră, cu strălucire metalică şi 
magnetică. E un mineral foarte răspândit şi servește la fabricarea oțe- 
lului de calitate bună. 

Spineli. Magnetita face parte dintr'o clasă întreagă de minerale, 
numite spineli. În aceste minerale, metalul trivalent poate fi Ali, Criii, 
sau Felil, iar cel bivalent poate fi Fer, Mn, Znu sau Mg. 
Toţi spinelii cristelisează în octaedri, care formează macle prin alipire. 

2. Oligistul este oxid feric. Cristalisează în romboedri, de co- 
loare închisă, cu irizațiuni și cu luciu metalic. 
In prat e roșiu. Câte odată, romboedrii sunt 
turtiți și grupați mai mulți la un loc sub 
forme de rozete, fig. 201. Uneori e compact 
și roșu închis cu structura fibroasă și cu su- 
prafața în formă de rinichi, fig. 202, când 
se numește hematită roșie. Alte ori e cu 
structura pământoasă și amestecat cu argilă: 
ocru roşu. j 

3. Limonita e jidrat feric, Fe(OB),. Nu     
cristalisează. Când e amestecată cu argilă și Fig. 200. Macla magnetitei şi a e galbenă se numește ocru galben. Mai poate spinelului. 
fi în boabe: oo/zfică şi pisolitică. 

4, Șideroza sau ferul spatie e carbonat feros, CO,Fe. Crista- 
lisează în romboedri 
de coloare cenușie 
brună, fig. 203. Din 

   
Fig. 201, Cristale de oligist în rozete, din colecțiunea Universităţei, Fig. 202. Hematită roșie. 

cauza alterării se transformă uşor în limonită luând coloarea brună 
închisă. E un mineral căutat pentru scoaterea ferului, Apele fe- 
ruginoase cuprind bicarbonat de fer. In aer, aceste ape dau o 
turbureală roșie prin descompunerea bicarbonatului, în carbonat, 
(pag. 193) și a acestuia în Fe(OH),. | 

5. Pirita e bisu/fură de fer, FeSCristalizează în cubi sau în 
dodecaedri pentagonali fig. 204. Cristalele de pirită sunt galbene ca
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alama și se sfărâmă lesne dând un praf negru. Prin încălzire în 

  

Fig. 203. Romboedri de sideroză, din colecțiunea Universității, 

aer desvoltă miros de. 
bioxid de sulf. E între-. 
buințată la fabricarea 
sulfului și a bioxidului 
de sulf. 

Macla piritei e for- 
mată prin pătrunderea 
a două cristale de do- 
decaedri  peniagonali ; 
această maclă, fig. 205,. 
se numește și crucea. 
de fier. . 

6. Marcasita e tot 
bisulfură de fier, FeS;,. 
dar e cristalizată în. 

sistemul ortorombic. Bisulfura de fier e, Brin urmare, un corp 

și 

  

Fig, 204. Pirită în dodecaedri pentagonali, din colecţiunea Universităţii. 

Nichelul. 

dimorf. Formează grupări. 
de cristale în forme sferice 

de rinichi cu structură 

radială. 

  

Fig, 205. Macla piritei. 

Nichelul e alb-argintiu, bătând puţin în galben, maleabil și mai 
tenace decât fierul, E magnetic la temperatura ordinară și pierde 
această proprietate la 250%. Are densitatea 8,8 şi se topeşte mai 
ușor decât fierul. La aer nu se oxidează. 

Nichelul se întrebuințează pentru facerea monetelor aliat cu- 
25%/, cupru. 

Argentanul sau argintul nou e făcut din 50%, Cu, 25%, Ni, 
25% Zn. 

Sulfatul de nichel SO, Ni + 744, O, se întrebuințează pentru 
nichelarea obiectelor prin galvănoplastie.
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Cobaltul. 

E: alb-argintiu, bătând puţin în roșu, maleabil, cu densitatea 8,9. 
Este de două ori mai tenace decât fierul. 
„Oxidul de cobalt, CoO, disolvat în borax topit îl colorează pe 
aceasta în albastru. - 

Experienţă. Incălzim la o flacără uz fir de platin. Atingema cu firul în- 

călzit un cristal de boraz ; aceasta se lipeşte de fir. Incălzim totul la fla- 

cără. Boraxul se umflă, se topeşte, se strânge și la urmă dă o sticlă tran- 

sparentă, fer/ă de borax. Muiem această perlă într'o soluțiune de azotat 

de cobalt și o încălzim din nou. Perla de boraxse face a/basrră. Această 

experiență se poate repeţi cu diferite alte săruri de alte metale; se obţin 

perle colorate diferit. 

Combinaţiunile cobaltului se întrebuințează pentru colorarea în 
albastru a smalțurilor care se dau pe porțelan, faianţe, etc, 

Sulfatul de cobalt se întrebunţează pentru facerea cernelei simpatice. Când 
e uscat pe hârtie, cuprinde apă și e roz deschis, aproape şters. Incălzind pu- 
țin foaia de hârtie, el perde apa devine albastru şi scrisul se vede. 

Badenita, este o asenio-bismutură de cobalt aflată şi analizată 
de d. Petre Poni. A fost găsită pe valea Wegu/etului, în faţa sa- 
tului Bădeni-Ungureni în județul Muscel. 

Platinul. 
Istoricul. A fost descoperit la 1735 în nisipurile aurifere ale fluviului 

Pinto, America de sud. Numele platin este diminutivul cuvântului plata care 
însemnează argint în limba spaniolă. 

Starea naturală. Se găseşte în stare nativă amestecat cu R7- 
Zeniul, Rodiul, Paladiul, Osmiul şi Iridiul, alcătuind la un loc 
metalele platinice. Acest amestec mai cuprinde aur, argint, cupru, 
oxid magnetic de fer și nisip. Se găsește în Ural, Ca/efornia, 
Austraha, Sumatra, etc. 

Proprietăţi. E alb cenușiu, ductil, mateabil și tenace. Se poate trage 
în fire foarte subțiri, pag. 105. Are densitatea 21,45 şi se topeşte pe la 
1770”. Se moaie înainte de topire și poate fi lucrat cu ciocanul ca și ferul; 

Nu se oxidează la nici o temperatură, Acidul clorhidric, azotic 
şi suliuric nu au nici o acțiune asupra platinului. Se disolvă în apă 

regală, din care prin evaporare 
cristalizează în prisme mari roșiu- 
închise foarte higroscopice, acidul 
piatiniclohidric, PIClHa, numit 
pe scurt și c/orură de platiu. 

Se întrebuințează la facerea 
multor vase: capsule, creuzete, re- 
torte, tuburi, etc., care nu se topesc 
la temperaturile întrebuințate de 

Fig. 206. Lampa Davy. Fig. 207. Oxidarea va- obiceiu în laborator și în industrie hit "porilor de eter, ȘI nici nu sunt atacate de cele 
mai multe substanțe, 
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Experienţe. 1. Punem într'o lampă de spirt un amestec de alcool și 

eter, fig. 206. Așezăm deasupra fitilului o spirală de platin, făcută răsucind 

p* o vergea de sticlă o sârmă cât mai subțire de platin. Aprindem lampa 

şi după ce spirala e înroşită stingem flacăra suflând în ea printr'un tub 

de sticlă, aşa ca să nu răcim spirala. Sârma de platin rămâne tot înroșită. 

E bine să se pue la lampă un tub scurt de sticlă ca un fel de cilindru 

de lampă care face ca vaporii să se ridice numai în sus. 

2, Punem întrun pahar puţin eter. Legăm spirala de platin de un disc 

de carton cât gura paharului potrivind ca ea să nu se atingă de eter, In- 

călzim spirala până se roşește și o așezăm în pahar, fig. 207. Spirala ră- 

mâne înroșită, 

In aceste experiențe vaporii de alcool şi eter sunt oxidaţi si se 
produce atâta căldură în cât sârma de platin rămâne înroșită. Avem 
aface cu o proprietate specială a platinului de a înlesni oxidările 
corpilor, el rămânând neschimtat. Zicem că în acest caz platinul e 
un 'cafalizator. 

Buretele de platin, se obțne încălzind 4/afniclorura de amoniu 
PtCI/(NH,), care se descompune în Pt, 2Cla și aNH,CI. Fiindcă 
se sfărâmă foarte ușor e întrebuințat mai des sub formă de asbest 
platinat. Buretele de platin agrinde hidrogenul, amestecul de oxigen 
şi hidrogen, oxidează amoniacul, oxidează bioxidul de sulf în trioxid 
de sulf, pag. 97, etc. 

Nesrul de platin, se obține reducând o soluțiune alcalină de 
clorură de platin cu acid formic sau alt reductor, E un praf negru 
care oxidează şi aprinde alcoolul. 

Aprinzătoarele de gaz sunt făcute cu burete de platin legat cu 
sârme foarte subtiri de platin, fig. 208. Buretele singur nu poate 
aprinde gazul de luminat. El se încălzește însă într'atât în cât în- 
roşește sârmele care aprind gazul. Numai de la introducerea acestor 
sârme subțiri de platin a putut luă naștere industria acestor aprin- 
zătoare. Buretele de platin legat cu sârme se găsește în coşulețul 
care se atârnă în cilindrul dela lampă, fig. 209. Buretelui de platin 
i se dă nenumărate forme. O aprizătoare funcționează mai multe 
luni și chiar un an, dacă din când în când o încălzim puţin în fla- 
căra unei lumânări, 

Cataliza. Proprietatea platinului de a înlesni oxidările a fost 
considerată de Berzelius, 1835, ca o putere specială pe care a nu- 
mit-o putere catalitică. Platinul ar lucră numai prin prezenţa lui 
fără să se schimbe. Se crede azi că în platin și mai ales în buretele 
și negrul de platin se găseşte și oxid de platin. Acest oxid dă oxigen 
corpului care se oxidează, el transformându-se în platin ; acesta trece 
din nou în oxid cu oxigenul din aer; oxidul format dă din nou oxigen 
şi platinul se oxidează din nou. O cantitate mică de platin poate 
astfel să oxideze cantități mari de corpi. 

Se cunosc multe fenomene în chimie în care cantităţi mici din- 
tun corp înlesnesc reacținni între cantități mari de corpi. Apa
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este unul dintre aceștia. Amoniacul gazos și acidul clorhidric gazos 
care formează clorura de amoniu, fg. 76, nu se combină dacă sunt 
cu totul uscați ; o urmă de apă înlesnește combinarea. Hidrogenul şi 
oxigenul nu se combină nici la 1000” dacă sunt cu totul uscați ;o 
urmă de apă înleșnește combinarea. Oxidul de caiciu şi bioxidul 
de carbon cu totul uscați nu formează carbonat de calciu. O urmă 
de apă formează cu oxidul de calciu o urmă de hidrat de calciu, 
CaO + H:O = Ca (OH). Acesta cu bioxidul de carbon formează 
carbonat de calciu: Ca(O0H), + CO, = CosCa + HO. Urma deapă 
care reapare face din nou o urmă de hi- 
drat de calciu care trece din nou în car- 
bonat punând?o din nou în libertate, Acest 
exemplu arată lămurit cum o urmă dintr'un 
corp poate înlesni combinațiuni între can- 

tități indefinită de 
alți corpi. 

Această expli- 
care prin reacțiuni 
intermediare nu e 
însă generală. 

Catalizator e 
Fig. 208. Burete cu sârme de platin. un Corp care în Fig. 209, Aprinzătoare de gaz. 

cantitate mică în- 
lesneşte reacțiuni între cantități mari de corpi și nu rămâne în 
co “pii produși, 

Cataliză e acţiunea pe care un catalizator oare în fenomenele chimice. 
Industria se folosește pe o scară întinsă de cataliză. In natură, 

cataliza joacă un rol foarte însemnat. In plante și în animale sunt 
nenumărați catalizatori care înlesnesc transformările din ele la tem- 
peraturi cu mult mai mici de cât acelea care au loc în. laborator. 

Observare. Amintim că sunt corpi care încetinează reacțiunile 
chimice și care sunt numiţi Cafalizatori negativi. Catalizatorii au 
fost asemuiți cu unsoarea care înlesneşte mișcarea roței pe osia ei. 

   

XXV. 

SILICAȚI CU MAI MULTE METALE. 

Silicaţii sunt după cum am văzut la pag. 167, sărurile acizilor 
silicic și polisilicic cu diferite metale. In afară de silicaţii (învăţaţi 
până acum) de magneziu și aluminiu, se mai cunosc silicați cu 
alte metale, care sunt foarte răspândiți şi care joacă un rol foarte 
mare în alcătuirea scoarței pământului, Aceşti silicaţii pot fi împăr- 
țiți în mai multe familii naturale, 

I. Familia feldspaţilor. In această familie intră silicații alumi- 
noși cu unul sau mai multe alte metale. Din punctul de vedere al
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compoziţiunii chimice și al proprietăţilor cristalografice, putem al- 
cătui. următorul tablou : a EI 
  

  

  

    

| Feldspaţi || cu zotasiu || cu sodiu. || cu calciu 

'monoclinici ortoza — — 

i Pa pe ee a i. . . 
| zriclinici || microelinul albita anortita 
i ao 

seria isomorfă a pla- 
gioclazilor         

1. Ortoza e albă-lăptoasă, şi uneori roză sau verzue. Se clivează 
după două direcţiuni perpendiculare între ele, de unde i se trage 

SA 4] 

>) 
Fig, 210. Cristal de Fig, 211, Macla de Fig, 212. Cristal de 

ortoză, Carlsbad albită, 

  

şi numele. Ea formează deseori macle prin alipire, dintre care 
una e numită macla de Carlsbad, fig. 211. 

2, Albita şi anortita sunt alb-lăptoase și au clivagiul după două 
direcțiuni care nu sunt tocmai perpendiculare între ele, de unde 
şi numele f/agioclazi. Ele formează și macle asemănătoare cu a- 
celea ale ortozei și o maclă caracteristică, numită maela de albită, 
în care se îngemăneazi adesea un număr mare. de cristale su» 
formă de lamele subțiri ; din această din urmă cauză suprafața unui 
cristal complex are sgâriituri paralele. 

Albita și anortita formează amestecuri isomorfe, pag. 210, de 
m molecule de albită şi 7 moleculele de anortită. Această serie 
poartă numele de plagioelazi. Dintre aceştia amintim oligoclazul 
şi labradorul ; acesta din urmă prezintă foarte adeseori irizațiuni 
"caracteristice. 

II. Familia feldspatoizilor e alcătuită din silicați cu o compo- 
zițiune analoagă cu a feldspaţilor. Spre deosebire de aceștia din 
urmă, feldspatoizii cristalizează în sistemul cubic, afară de-ne- 
felina care cristalizează în sistemul hexagonal. Ca feldspatoizi 

N
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“mai principali pomenim :. leueita, silicat de aluminiu și potasiu și 
mefelina, silicat de aluminiu și sodiu, 

Feldspaţii și feldspatoizii sunt minerale foarte însemnate, pentrucă 
prin descompunerea lor iau: naștere argilele, și. fiindcă procură pă- 
mântului arabil. compuși cu potasiu, care sunt de cea mai mare 
importanță pentru existența vieţei vegetale. 

III. Familia zeoliților se aseamănă cu familiile feldspaților și 
feldspatoizilor din punctul de vedere al compozițiunii chimice, și 
'se deosibesc prin faptul că ss/icafis aceştia sunt hidratați. Pomenim 
dintre zeoliți : analeimul, stilbitul și desminul. Importanța acestei 
familii stă în faptul că, potasiul din pământul arabil e. cuprins 
în mare parte în minerale care se aseamănă cu zeoliţii. 

IV. Familia piroxenilor și amfibolilor. Din punctul de vedere 
chimic deosebim 3 grupe în această familie : a) giroxeni şi amfi: 
boli fără aluminiu, b) Biroxeni şi amfiboli aluminoşi şi c) piro- 
xeni şi amfiboli în a căror coustitutiune chimică intră şi potasiul 
sau sodiul. Celelalte metale pot fi calciul, magneziul și ferul. 
Spre deosebire de piroxeni, amfibolii cuprind şi apă de consti- 
uție. Din punct de vedere cristalografic deosebim de asemenea 
3 grupe: q) piroxeni și amfiboli ortorombici, b) monoclinici și 
€) frichinici. Piroxenii și amfibolii, deşi sunt minerale din două fa- 
milii deosebite, se aseamănă însă prin înfățișarea lor exterioară, 

1. Piroxenii ortorombici se caracterizează printr'un clivagiu 
foarte pronunţat după o singură direcțiune, Ei formează o serie iso- 
morfă între s:/icatul de magneziu (SiO,Mg) şi silicatul de fer 
(SiO,Fe). Ca reprezentanți avem: enstatitul, SiO,Mg, bronzitul 
SiO, (Mg. Fe) şi hiperstenul, SiO, (FeMg). Cu cât cantitatea de fer 
cuprinsă în aceşti silicați e mai mare, cu atât şi coloarea silicatului 
e mai închisă. Așă, eusfatiful e brun deschis, iar bronzul negru 
și cu înfăţişare metalică, 

2. Amfiboli ortorombici. Printre aceștia amintim: antofilitul, 
la fel cu bronzitul, cu care se poate confunda foarte lesne. 

3. Piroxenii monoelinici, foarte asemănători cu amfibolii mo- 
noclinici, se deosibesc de aceştia prin unghiul pe care îl formează 
direcțiunile de clivagiu. Printre piroxeni monoclinici amintim : Diop- 
sidul, cu coloare verde deschisă, Augitul (pirozen cu aluminiu) 
verde negricios și Jadeitul (piroxen cu sodiu) verde închis. 

Printre amfibolii monoclinici amintim : Actinotul, verde, Horn- 
blenda (amfibol cu aluminiu), verde negricios, şi Riebekitul (am- 
fibol cu sodiu), aproape negru. . - - 

V. Familia micelor. Micele sunt silicați cu totul complecși. Pu-, 
tem deosebi două grupe principale : micele negre sau piotitele 
care suut silicati de aluminiu, fier, magneziu şi potasiu, şi mi- 
cele albe sau muscovitele, care sunf silicați de aluminiu şi po- 
fasiu. Amândouă felurile mai cuprind și apă de constituție. Mai 
amintim și micele cu f/zor şi /sfiu, cum e Lepidolitul, care e roz. 

Micele sunt caracterizate prin cel mai perfect clivagiu după o
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direcțiune și prin elasticitatea foițelor ce se capătă prin acest cli- 
vagiu. Coloarea mineralului depinde și aici de compozițiunea chi- 
mică ; așă, biotita, — sz/icaz cu fer —, e neagră, iar muscorita, 
— hipsită de fer —, e fără coloare. Foile de mică sunt înțrebuințate 
ca giamuri la sobe şi cuptoare, die cauză că e transparentă și nu 
se topește, precum şi ca izolatori în aparatele electrice, fiind rele 
conducătoare de electricitate, 

VI. Familia grenaţilor. Grenaţii ne reprezintă un exemplu fru- 
mos de minerale isomorfe.. Constituţiunea lor chimică poate fi re- 
prezentată prin formula SiO„RIIR!, în care R'"* poate fi AL“, 
Fel”, Cril, iar R!! poate fi Caii, Mg", Fe! și Mn". 

Toţi grenaţii cristalizează în sistemul cubic și cu deosebire în 
dodecaedri romboidali. Coloarea lor e în general foarte variabilă și 
stă în legătură cu compoziţia chimică. 

După compoziția chimică şi după coloare deosebim mai multe 
feluri de grenați. 

Grosularul este un grenat roșu de aluminiu și calciu. Almandi- 
nul este un grenat roşu închis de aluminiu și fer. 

Grenaţii limpezi și de coloare frumoasă sunt întrebuințaţi ca pie- 
tre prețioase, - 

VII. Popazul este un silicat de aluminiu, care mai cuprinde for 
și afă. El cristalisează în sistemul ortorombic; e foarte dur și se 
clivează după o singură direcţiune ; coloarea lui e galbenă ca vinul 
şi mai rar roşie. Se întrebuințează ca piatră prețioasă, însă cu mult 
mai puţin stimată decât topazul oriental. Se găsește foarte dese 
ori împreună cu casiterifa, SnO., pag 212. 

VIII. 'Purmalina e un boro-silicat de aluminiu, fer și magneziu 
şi cuprinde deseori mangan, sodiu și litiu, 

El poate aveă toate colorile între alb și negru și deseori unul 
şi acelaș cristal e alcătuit din straturi cu colori diferite. (fenomen 
cunoscut sub numele de sfructură zonală ; vezi experiența cu cri- 
stalul de alaun de potasiu care crește într'o soluțiune de alaun 

de crom pag. 210). 
Turmalina cristalizează în sistemul hexagonal. (în prisma cu 6 

feţe, care nu e însă prisma hexagonală, ci o formă hemiedrică, pe 
care n'am învățat-o). 

Ea are feţele zgâriate paralel cu muchile verticale. Prismele de 
turmalină nu sunt mărginite la capete cu feţe la fel. Așă, de exem- 
plu, la un capăt au un romboedru foarte turtit iar la celalt un rom- 

Loedru mai ascuţit. Astfel de forme se numesc hemimorfe. Feno- 
menul de kemimorfism se poate cunoaște chiar și în cazul când 
cristalul nu e întreg, adică şi atunci când îi lipsesc fețele de la capete. 

Incălzind un cristal hemimorf, cele două capete cu feţe diferite 
se electrizează diferit, unul pozitiv și celalt negativ. - 

IX. Epidotul e un silicat de calciu, aluminiu și fer și cuprinde 
și apă de constituțiune.E| cristalizează în prisme clinorombice de co- 
Joare verde închis, care cresc adesea împreună, formând grupări radiale.
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XĂVI. 

CLASIFICAREA ELEMENTELOR 

Unitatea materiei. Prout în Anglia și mai târziu Dumas în 
Franţa au adunat fapte prin care să probeze că materia este unică 
și că ea în cea mai simplă expresiune, s'ar găsi în hidrogen. Toţi 
ceilalți corpi simpli ar fi numai nişte stări alotropice ale hidroge- 
nului, creați prin condensarea materiei lui în molecule. In realitate 

numeroase greutăți atomice par să confirme zceastă vedere, întru 
cât sunt multipli de unu. Aceste vederi au fost combătute cu deo- 
sebire de Stas, care a dovedit că multe greutăți atomice nu sunt 
numere întregi. 

Ideia unității materiei e împărtășită azi de toți învățații cu toate 
că nu e dovedită prin experienţe. Ea înseamnă că elementele ar 
puteă fi descompuse în materie mai simplă şi făcute la loc din 
această materie şi din un element făcut un alt element, 

Clasificarea lui Mendelejeff sau Sistemul periodic. 
În 1869, marele chimist rus Mendefejeff a pus bazele unei cla- 

sificări științifice care pune în evidenţă faptul, că proprietăţile ele- 
mentelor sunt funcțiuni periodice ale greutăţii lor atomice. 

Dacă înșirăm greutățile atomice, ale corpilor simpli, începând 
cu a Zitiului, 6;94, cel mai ușor după hidrogen și sfârșind cua 
Uramiului 238,5 vedem că la oarecare intervale întâlnim corpi 
care au foarte mare asemănare între dânşii: 

Tabloul următor ne arată c/asificarea ui Mendelejeff așă cum 
e dată azi de învăţaţi. Observând acest tablou, vedem că în gru- 
Bele verticale sunt cuprinse elementele care formează familii. In 
fiecare grupă se observă câte un şir mai la stânga şi câte unul mai 
la dreapta. Aceste şiruri cuprind elementele care se aseamănă și 
mai mult, formând subfamilii. Astfel în grupa | avem, pe deo 
parte, metalele alcaline și pe de alta metalele cupru—argint--aur. 
Şi tot aşă în fiecare grupă. 

Observăm de asemenea, că în partea stângă a acestei clasificări 
sunt cuprinse metalele, iar în partea dreaptă metaloizii. 

Locurile libere din acest tablou arată corpii, care ar puteă fe 
descoperiți și ale căror proprietăți generale pot fi prevăzute mai 
dinainte. Astfel s'a întâmplat cu descoperirea Galiului la 1875, 
făcută de Lecoq de Boisbaudran, a cărui greutate atomică e 69,9, 
pe când Mendelejeft la 1869 îl prevăzuse în tabela sa sub numele 
de ekaaluminiu cu greutatea atomică 69. 

De asemenea la 1886 Winkler descoperi Germaniul, 72,5, pe 
care-l prevăzuse Mendelejeff la 1871 sub numele de ekastliciui, 
cu greutatea atomică 72. Tot așă au mai găsit loc în sistemul pe- 
riodic, Seandiul, Radiul, gazele nobile (grupa zero) și Nitonul.
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CHIMIA ORGANICA 

XXVII. 

NOȚIUNIPRELIMINARE. 

Corpii organizați, plante sau animale, în timpul vieţei lor, dau 
naștere în mod normal la numeroase combinațiuni, care nuse produc 
în alt mod în natură și care se numesc corpi organici, 

Acești corpi (vezi pag. 32) sunt compuşi din carbon, pe lângă: 
care se mai află hidrogen, oxigen, azot, sulf, fosfor, clor, fer, sodiu, 
potasiu, calciu, etc. 

„In total, în corpii organici și chiar în corpii organizați, care i-au. 
format, nu Sau găsit până acum, afară de carbon, decât cel mult 
14 elemente din cele 82 cunoscute. | . 

Partea chimiei care se ocupă cu studiul corpilor organici se nu- 
mește chimia organică. 

Prin mijloacele de sinteză foarte numeroase, de care dis pune 
chimia organică, sa putut face direct din elemente nu numai. 
corpi organici naturali, dar şi numeroşi alții care nu sunt produşi. 
de plante şi animale. Aceştia pot să conțină în molecula lor, pe 
lângă carbon, nu numai corpii simpli citați mai sus, dar foarte multe 
din cele 82 elemente cunoscute până acum, | 

Chimia organică poartă de obiceiu numele de chimia earbo-: 
nului, de oarece prin studiul corpilor organici, atât naturali cât și: 
sintetici, nu facem altcevă decât a ne da seamă despre modurile. 
variate în care carbonul se combină cu unul, două sau mai multe: 
elemente deodată. 

Pentru a înţelege bine modul cum aceste combinațiuni variate: 
pot să se formeze, trebue să studiăm, cu deamănuntul, carbonul 
care e punctul de plecare și fără care nu poate să existe nici un: 
corp organic. 

Carbonul ca element a fost studiat la metaloizi (vezi pag. 150—156), 
iar în ce priveşte modul de a se combină el funcționează de re- 
gulă ca tetravalent, și numai în unele cazuri rari ca bivalent. 

Dintre compușii principali ai săi se studiază de obiceiu în chimia.
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neorganică acidul carbonic, oxidul, bioxidul şi sulfura de carbon 
(vezi pag. 156—163), al căror loc va fi mai bine determinat în 
urma studiului acizilor organici. 

Elementele care intră mai des în compoziția corpilor organici, 
sunt: C, H, O și N. 

Carbonul poate să se combine cu fiecare în parte sau cu mai 
multe dintre ele de odată ; astfel avem: 

Combinaţiuni binare, formate din carbon unit numai cu un 
alt element oarecare, precum : 

CH, CO, CN, 
Carbonul tetrahidogenat=—Metanul,  Bioxidul de carbon, Cianogenul. 

Dintre acestea mai numeroase şi mai însemnate sunt cele făcute 
din carbon cu hidrogen și care sunt numite hidrocarbure. 

Combinaţiuni ternare, formate din carbon unit cu două alte e- 
iemente oarecare, precum : 

CO, He CNH 
Acid oxalic. Acid cianhidric, 

Combinaţiuni cuaternare, făcute din carbon unit cu trei alte 
elemente, precum : CNOH acid cianic. | 

Chimia organică dispune de aproape 150,000 corpi. Numeroși 
sunt produși prin plante şi animale, restul e produs prin transfor- 
marea primilor, sau direct prin sinteză. Aceştia din urmă tind a luă 
un rol covârșitor prin marele lor număr și prin importanța lor tot 
mai mare în industrie. 

Principii imediaţi, se numesc substanțele ce se pot extrage, 
cu oarecare ușurință, din plante și animale. Astfel oleul de roze, 
sau de terebentină, sunt principii imediaţi ; tot astfel chinina sau 
morfina. Primii 2 sunt amestecuri de mai mulți corpi organici, 
pe când cei 2 din urmă sunt corpi curaţi, 

Clasificarea corpilor organici. De regulă, pentru a se putea 
studia numeroșii corpi din chimia organică nu se ține seamă numai 
de numărul și natura elementelor, care-i formează, dar cu deose- 
bire și de proprietăţile lor fizice și chimice, care sunt în raport 
direct cu modul de grupare al atomilor în moleculă. Toţi corpii 
organici sunt împărțiți în mai multe familii după funcțiunea lor, 
adică după modul cum funcționează în diferitele lor reactiuni. 

Aceste familii sunt destul de numeroase şi se înmulțesc încă ne- 
contenit prin cercetările nouă. 

Principalele funcțiuni cunoscute în chimia organică sunt urmă- 
toarele : 

1. Hidrocarbure - 5, Chinone 9. Nitrili 
2. Alcooli şi fenoli 6. Acizi 10. Nitroderivaţi 
3, Aldehide 7. Amine 11. Oxime 
4. Cetone .. 8, Amide etc. etc.
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XĂVIIL 

HIDROCARBURE. 

Prin hidrocarbure înfe/egem corpii, care sunt constituiți numai 
din carbon şi hidrogen. Aceşti corpi sunt foarte numeroși și ser- 
vesc ca schelet tuturor celorlalți corpi organici, care sunt formați 
prin substituirea oare căror radicali sau elemente în locul hidro- 
genului din molecula lor. Există dar o legătură strânsă între hidro- 
carbure şi celelalte funcțiuni, astfel încât acestea nu pot fi studiate 
și înţelese fără cunoașterea de aproape a hidrocarburelor, 

Numărul mare al hidrocarburelor este posibil numai din 
cauză, că atomul de carbon e de regulă tetravalent şi că poate 
să se combine cu el însuşi de mai multe ori pentru a da naştere 
a molecule din ce în ce mai avute în carbon. Louis Henry dela 
Louvain a dovedit, că în toate combinaţiunile organice cele patru 
valenţe ale carbonului sunt cu totul identice. Modul în care a- 
tomii de carbon se leagă între dânşii pentru a da molecule este 
următorul : 

H H 

| 
i] C—H H—C-—H H—C—H  H—C—H 

| | | | 
C C—H H--C—H H—C—H H 

| 
H 

"O moleculă Etina Etena (Etilena) Etanul Metanul 
d e carbon (Acetilena) 
(ipotetică) 

Astfel un atom de carbon, în mefau, se combină cu 4 atomi 
de hidrogen din cauză că toate cele patru valențe ale sale suntli- 
bere. In e/au, fiecare atom de carbon are numai câte rez valențe 
libere ; din cauza aceasta cei 2 atomi de carbon se combină cu 6 
atomi de hidrogen. 

In etenă şi etină, atomii de C fiind legați prin câte două sau trei 
valențe, nu mai rămân libere decât 4 sau 2 din valenţele lor, ceea 
ce face că molecula etenei are numai 4 atomi de H și a etinei 
numai doi. 

Pentru ca doi atomi de carbon să fie legaţi între ei se perd cel 
puţin două valențe ; pentru a puteă formă molecule cu trei atomi 
de C, se vor perde cel puțin 4 valențe; cu patru atomi de C se 
vor perde 6 valențe; cu 5 atomi de C, 8 -valenţe, etc.
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H 
H 

H | H—C—H 
HA | H—C—H ] 

H „ B=-C—H | H—C—H 
| H—C—H | H-—C—H 

H—C—H | H—C—H | H—C—H 
| H—C—H H—C—H LU 

H | H=C-H |] H—C—H 
RH ] H-—C—-H | 

H | H—C—H 
Hu | 

HA 
Metan Etan Propan Butan Pentan 

Observând aceste formule putem vedeă următoarele : 
Numai în metan atomul de carbon e combinat cu 4 atomi de 

hidrogen. .În celelalte hidrocarbure de acest fel afomz de carbon 
de la capete au câte 3 atomi de hidrogen, tar cei de la mijloc nu- 
mai câte 2 atomi de hidrogen. Această regulă se aplică numai în 
cazul când atomii de carbon sunt legaţi între ei prin câte o singură 
legătură, adică prin câte o singură valență. 

Hidrocarbure saturate. Aceste hidrocarbure cuprind cantitatea 
cea mai mare posibilă de hidrogen, pentru un număr dat de atomi 
de carbon. Ele nu pot să mai primească: alți atomi de hidrogen în 
plus, fără ca să se desfacă legăturile dintre atomi de carbon. Din 
această cauză ele se numesc hidrocarbure saturate. 

Formula generali a hidrocarburelor saturate. Dacă un atom de C cere 
4 atomi H pentru a-și satisface valenţele sale, ar trebui ca n atomi de C se 
ceară 4 n atomi de H. Peygerile de mai sus în H sunt: pentru etan 2, adecă 
în raport cu numărul atomilor de carbon =2X2—2 ; pentru propan 4—9X3—2; 
pentru butan 6=—2X4—2; pentru propan 8=2X5—2. Prin urmare pentru o 
hidrocarbură cu 4 atomi de C numărul valențelor perdute ar fi 2Xn—2, iar 
numărul atomilor de H, care intră în combinaţiune este: 4n—(2Xn—2)= 
4n—2n-2=2n-f2. 

Formula hidrocarburei cu n atomi de carbon va fi prin ur- 
Mare : Coama Ă 

Dacă dăm lui 7 diferite valori întregi vom aveă un număr ne- 
sfârşit de hidrocarbure, s. ex. : 

n=il CH, 
n=5 Cs Haz 

n = 35 Cos Ha 
etc. etc. 

Prin urmare, CuHoay2 reprezintă în mod general formula hi- 
drocarburelor saturate. Fiecare termen din această serie se de- 
osebește de cel precedent prin rațiunea CH, în plus şi de cel ur-
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mător în minus, Din această cauză fiecare termen se numeşte ho- 
mologul superior al celui precedent și homologul inferior, al 
celui următor. 

Hidrocarbure nesaturate. Atomii de carbon, după cum am 
văzut mai sus, pot fi legaţi și prin două sau chiar trei legături, astfel 
încât putem să prevedem posibilitatea de a formă alte seii de 
hidrocarbure mai puţin avute în hidrogen, d, ex: 

  

CH He CH 
CH3 CHa CHs CH 

da i = În , he d 

Ch Ț* pi i 

CH, — Hz = CH CH —H,=C în in, | dn ÎN 
C4Haio — Ha = CH C4, Hs — Hp =CG,He 

Cs Ha — Ha Cs | CsHo —H, = CH 

Canta HCl | CH — Hs =C, Hone 
Putem prin urmare să formăm, în acest mod, o succesiune de serii: 

Cu Hanro Ca Ha Ca Hazna Ca Haas C Hans etc. 

Toate aceste serii, afară de prima, poartă numele de serii ne- 
saturate din cauză că au totdeauna două, patru, sau 4 valenţe (fof- 
deauna un număr pereche) disponibile, care pot, în condițiuni anu» 
mite, să fie satisfăcute cu hidrogen sau cu alţi radicali monovalenți, 
fără ca ultima legătură dintre atomii de carbon să fie desfăcută, s. ex.: 

CH CH CHe CH, CI 
| +H= |] | += |] 
CH CH, CH CH. Cl 

Etan biclorat, 

In fiecare serie, homologii diferă între ei prin raţiunea CH, în 
plus sau minus; această rațiune (CH;) se numește raziunea de ho- 
mologie. 

Nomenelatera hidrocarburelor. Nomenclatura cea mai simplă 
a fost propusă de A, W. Hofmann şi are de bază numărul ato- 
milor de carbon, terminat prin un sufix special pentru fiecare serie 
astfel pentru hidrocarburele din seria saturată CuHanta avem sufixul 
an pentru cele din seria C„Ha. sufixul eu, pentru cele din seria 
CaHan-o 14, 3. ex: 

Dr. C.I. Istrati și G. G. Longinescu 16
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Protan sau Metan  — , _ ia i 
Deutan sau Etan; CH, Deutenă sau Etenă; C,H, Etină sau Acetilenă- 
Tritan sau Propan C,H, Tritenă sau Propenă C,H, Tritină sau Propină E

T
 

«a %.
 

C 
C 
C 
CH, Tetran sau Butan C,H, Tetrenă sau Butenă Ca Hi, Tetrină sau Butină 
CH, “Pentan C, SH Pentenă . - Cc H, “Pentină 
Cl, Hexan CH, Hexenă G NA Hexină : 
G, E, Heptan C,H,, Heptenă CH, Heptină 
c, He Octan - n CeH,g Octenă CH, Octină 

CH, Dodecan C,,H,, Dodecenă CH, Dodecină 
etc. etc. etc. etc. E “etc. etc. 

Hidrocarbure isomere. Până acum am văzut, că atomii de C 
se află legați astfel în moleculele hidrocarburelor în cât formează 
numai şiruri (catene, lanţuri) drepte. Dacă însă numărul atomilor 
e mai mare decât trei, aceștia: pot fi așezați și în alte moduri în 
moleculă, dând naştere la corpi, care deşi au același număr de 
atomi de carbon şi hidrogen, au proprietăţi fizice şi chimice 
deosebite. Astfel de corpi se numesc hidrocarbure isomere. 

Astfel în seria saturată C,Hany2 avem următorii isomeri (Cay- 
ley 1875): 

[somerii 

cunoscuţi posibili 

CH 1 1 
CH, 

CH | | 
Ca, 
Ch. , , 1 1 

CH, 

cu, CH, 

du, acu, 

da, Ci 2 2 
cu, | | 

A CH, 

Ca, cca CH, 
| | 

CH CH FC —C—CH, 

CH, CH, CH 3 3
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| 
CE Ca a 

CH  HC—CH, CH CH CH 
| | | | i 

CH CH2 O HC-CH, H,C—C—CH, HC—CH,: 

a
 | 

i i qi ti io 

CH CH, „CH CHs CH 5 ,5 

Ca Has. e... 5 9 
99 8 

Co Hoo. e 3 35 
Coe eee... 6: 75 
Cs Ha [| .. |. | [| . |. . .  . . . l 159 

Co Ha... PR 1 ..357 
Cs Hes 1 799 
etc. . ” 

Prin urmare, afară de cei dintâi treitermeni ai seriei, „la toţi 
ceilalţi avem doi sau mai mulți isomeri. | 

Numărul isomerilor crește foarte mult la moleculele cu mulţi 
atomi da carbon. La hidrocarburele nesaturate mai . intervin și le- 
găturile duble sau triple care pot aveă diferite poziţii în lanţul hi- 
drocarburei. Astfel putem avei: 

H, CH, CH CH, 

li 
d ac d 
du, da, | e, (nu 

Butena 1 Butena 2 Butina 1 Butina 2 

Hidrocarbure liniare și hidrocarbure arborescente. Rezultă 
dar, că numirile date hidrocarburelor ca: butan, Pentan, exan, 
etc... nu Sunt ale unui singur corp, ci sunt comune la mai mulți 
2someri, căci avem 2 butani, 3 Ponta, 3 hexani, etc. 

Aceşti isomeri se deosibesc în numire, după cum atomii de car- 
bon sunt înșirați în linie dreaptă sau în linii frânte, .la cazul întâiu 
hidrocarbura. se numește normală sau liniară, în casul al doilea 
este neliniară sau arborescentă. 

Nomeclatura hidrocarburelor arborescente. “Ami văzut: t-(paga 
241) cum se numese hidrocarburele normale. sau liniare. Numirea 
hidrocarburelor arborescente .se face în modul următor ;. „e 

Se consideră ca linie principală catena cea mai lungă: “posibilă
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de atomi de C, şi ca secundare, sau laterale, catenele ce rămân în 
plus. Se dă catenei principale numirea obișnuită ca și cum ar fi o 
hidrocarbră normală și în urmă se numesc cele secundare, consi- 
derându-le ca radicali, alipiți de catena principală; se arată apoi, cu 
un număr, pozițiunea fiecărei catene secundare față cu catena principală. 

Luând exemplul hidrocarburelor cu 6 atomi de C, dat mai sus, 
vom aveă: 

1 Il III IV 

CH, CH; 
| | CH, CH, 

HC—CH, CH, | 
| HC—CH, H,C—C—CH, 

CH, HC—CH; 

CH, CHa | | | 
| | CH, CH, 
CH; CH; 

Pentan-metil 2. Pentan-metil 3. Butan-dimetil 2. 3, Butan-dimetil 2. 2, 

Hidrocarbure ciclice și acilice. Observăm, că afară dc catenele 
liniare şi arborescente mai avem și cafene închise, numite și catene 
ciclice, pe când cele liniare și arborescente se numesc și aciclice. 
Astfel avem: 

CH, 
| CH, 

CH, CH 
| / 
CH, H,C——CH, 

Propena Ciclopropan. 

CH, CH, CH; 

| | | CH 

pe 
CH, CH CH AC CH 

CH, | | | 
CH, CH, CH 

| | | H.C CH, 
CH, CH, CH, 

| | | V 
CH, CH; CH; CH, 

Hexena 1, Hexena 2. Hexena 3. Ciclohexan,. 

Cum se poate lesne observă, hidrocarburele ciclice sunt isomere 
cu acele corespunzătoare aciclice (cu un acelaş număr de C) care 
au 0 dublă legătură așezată or unde în catenă. 

Observare. Toate hidrocarburele cu catena închisă, din această serie joacă 
rolul de hidrocarburesaturate, de oarece nu au nici o valență disponibilă
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(în stare latentâ); toți atomii de C sunt legaţi între ei printr'o singură va- 
lență, întocmai ca hidrocarburele saturate aciclice. Ele vor purtă prefixul cico, 
pentru a arăta că lanţul de atomi de carbon e închis, şi sufixul ax, pentru 
a arăta că ele joacă rolul unor hidrocarbure saturate, 

Flidrocarburele ciclice au proprietăți adeseori foarte deosebite 
de acelea ale hidrocarburelor acichice. Din această cauză hidrocar- 
burele şi corpii care derivă din ele s'au împărțit în două grupuri mari. 

Grupul “i cuprinde hidrocarburele aciclice din seriile CaHza + 2 
Ca Han C Hza-2, CaHza-4 CaHaa-s precum și corpii, care derivă din 
ele. Intre acești corpi se află și grăsimile din care cauză multă 
vreme această parte s'a numit Seria grasă. 

Grupa Il cuprinde hidrocarburile cielice dela seria CaHza şi cele 
următoare CaHan--2, etc., până la Ca Haas. 

Intre acestea se află și multe din esențele plantelor aromatice, 
din care cauză grupul acesta s'a numit seria aromatică. | 

Findcă în anii din urmă s'a demonstrat, că multe din substanțele 
mirositoare ale esențelor de flori sau de fructe (esența de roze, de 
lămâie, de portocale, etc.), derivă din hidrocarburele aciclice ne- 
saturate, și nu din cele ciclice, sa schimbat numirea acestor două 
grupe mari de substanțe în modul următor: în loc de seria grasă se 
spune seria acielică și în loc de seria aromatică se spune seria arilică. 

Radicali hidrocarbonaţi. Oricare hidrocarbură, ciclică sau aci- 
clică, lineară sau arborescentă, poate să piardă unul, doi sau mai 
mulţi atomi de H pentru a da radicali mono-,bi-, etc., poli-valenţi. 

Aceşti radicali nu pot exista decât în combinațiuni. Numele 
Jor se formează din al hidrocarburelor în modul următor: 

CH,  — H = CH, metz 
CH — H = CH, etz 
CaHas — H = CH, propi/ 

CH — H =  CeHua, Ciclohex=z/ 
Ce Hs — H = CsHs, Fen-7. 

Din cauză că atomul de H se poate luă dela diferiţi atomi de 
C din moleculă, se nasc numeroși radicali isomeri. Se pot numi 
trei feluri din aceștia, după cum hidrogenul lipsește dela un grup 
CH3, CH, sau CH: 

CH— 
/N 

HC——CH, 
CH, CH; Ciclo-propil. 

CH, CH, CH, | 

Ca În L CH A 
IL | A. 
CH — CH, CH, HC CH, 
butil 1, butil 2, meto 2 propil 2. Meto 1 ciclopropril 1,
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“Aceştia pot fi considerați ca radicali compuşi, sau grupuri 
“ functionale ale hidrocarburelor. Fiecare din celelalte funcțiuni au 
Și ele astfel de grupări. 

XXIX, 

“HIDROCARBURE SATURATE, ACICLICE. 

Ca Han-te 

Metanul. 

CH,, 

Istoricul. A fost descoperit la 1778, în gazele ce se desvoltă din bălți, 
de Volta, fost profesor la universitatea din Pavia, ilustrul descoperitor âh 
curentului electric (Pila lui Volta). 

Starea naturală. Metanul se găseşte în , gazele ce es din păcu- 
ile: din America, Baku, România, etc. El ese de asemenea din 
„pământ .prin crăpături, mai ales în regiunile petrolifere, precum în 
„Toscana (talia), Isere (Franța), în lava, Persia, etc. In China, 
gazul „acesta arde .. din .vechime, eșind din crăpături ce se numesc 
fântâni arzătoare. In România se găseşte în mai multe locuri ; ga- 
zele dela Băsicoi (Prahova) cuprindeau metan 80%/,, etenă 5 %0 și 
hidrogen '15 %, (Dr. Bernath). 

EI ese. din salzele (vulcanii de noroiu) de la Lopătari, Borca şi 
Policiori, în care Prf. Costăchescu a găsit dela 67-86 9]. EI se gă- 
sește și în masivul sărei, numit să/, unde câte odată este în cantitate 
atât de mare încât amestecat. cu aer produce exploziuni, ca în 1873 
la 7g.- Ocna (1), dacă vine în contact cu o flacără sau cu o scânteie. 

In Statele-Umite gazul natural, care ese în . cantități colosale 
din pământ, este exploatat industrial. In 1906 s'a ars în fabrici de 
tot felul 11 miliarde de metri cubi, în valoare de 200 milioane de 
iei, Acest gaz e cules în locurile de: unde ese și e dus prin ţevi 
la distanţe mân, E cuprinde metan, hidrogen, etan și 1,8% heliu. 
"Cea mai bogată: regiune în gaz natural e Pensilvania, care pro- 
duce singură jumătate din cantitatea de mai sus. 

El se na: găseşte în minele de cărbuni, unde, fiind amestecat 
cu aer, poate să producă expeziuni puternice (gazul numit: grizu). 

La Câmpina, „Steaua Română“ utiliză anval aceste gaze pentru 
un milion de lei. 

Prepararea. Sinteza metanului a fost făcută la 1855 de Ber/helot, 
trecând hidrogen sulfurat şi vapori de CS» asupra cuprului încălzit 
la roșu în, o “țeavă de fer: 

i cs, + 20,5 + 8Cu = CH, + 4CuS 

(3). Sarea. de | la“ Slănic (Prahova) conţine până Ja 117 c. c. gaze în un kgr.,
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Altă sinteză a fost făcută, tot- de Berfhelof trecând în aceleaşi 
condi țiuni un amestec de CO și H. 

: CO + 3H, = CEH + HO. 

_Moissan (1891) a obţinut metan curat din carbura de aluminiu 
cu apă: | 

CsAl, + 125,0 = 3CH, + 4AL(OH), 
Experienţe. 1. Se face un amestec de 2 părți acetat de sodiu anhidru 

(topit) 2 părţi hidrat de sodiu şi 3 părți var stins (amestecul celor din urmă 
2 corpi se numește var sodat. Se încălzeşte puţin amestec într'o eprubetă, 
Se desvoltă un gaz, care poate fi aprins la gura eprubetei şi care arde 

* cu o lumină slabă. Acesta e metanul. Încălzirea amestecului și culegerea 

metanului, produs astfel, se poate face, ca la oxigen, într'o retortă sau 

balon cu tub de culegere. 

Să se observe, că vasele de sticlă în care se face încălzirea să fie 

greu fusibile, de oarece altfel sticla se topeşte la temperatura la care 

trebue să facem încălzirea. E mai bine să ne slujim de retorte de pământ 

sau de cilindri de fer, dacă se poate. . 

2. Se umple un cilindru cu metan și se ţine cu gura î Jos; metanul 

e mai ușor decât aerul, (CH, = 16 < 28,88). Se introduce o lumânare 

aprinsă și se scoate afară. In cilindru lumânarea se stinge; la gura cilin- 

„_drului se aprinde din nou de la metanul care arde, când o scoatem. 

3. Se umple o sticlă de 100 cmc., o freime cu metan şi 2 freimi cu 

oxigen. Se înfășoară sticla într'o cârpă ca la hidrogen (pag. 53) şi se aprinde 

amestecul din ea. Se produce o explozie. 

1, Acetatul de sodiu e o sare a acidului acetic (acidul ce se 
găseşte în oțet). Acidu! acetic derivă de la etan, CH, —CH,, în 
care doi atomi de hidrogen, au fost înlocuiți prin doi atomi de 
oxigen şi al treilea Brintr” un oxidril. Formula acidului acetic 

este CH; iar a acetatului de sodiu: CH, 

LO L7o 
“on “Nona 

sau mai simplu: CH; CO.ONa.— Reacţiunea care are loc mai sus, 
e reprezentată prin ecuațiunea: 
  

CHs — | CO.ONa + NaO| H= CH, + CO, Naz 
      

Varul se pune pentru ca să împiedice topirea massei și să micșoreze ac- 
țiunea corosivă a hidratului de sodiu asupra vaselor de sticlă sau de pământ, 
în care se facede obiceiu reecţiunea. Se poate întrebuință şi varul singur. Me- 
toadă cea mai bună stă în a încâlzi sarea de bariu a acidului cu un exces de 
hidrat de bariu pulverizat. 

2. Arderea metanului înseamnă combinarea carbonului şi hi- 
drogenului « din el cu oxigenul; se formează bioxid de carbon și 
apă: :
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CH, + 20, — CO, + 2H,0 

Explozia se explică prin faptul, că se produce în reacțiune un 
amestec gazos, care se dilată foarte mult prin căldura desvoltată 
în timpul combinaţiunii (vezi și pag 53). Explozia în minele de 
cărbuni se explică la fel; din metan şi aer se formează un ames- 
tec explosibil (griză sau sâ/). 

3. Un acid organic cuprinde întotdeauna grupul —CO.OFH 
legat de radicalul unei hidrocarbure: R—CO.OH. Astfel avem: 
CH; CO.OH, CHs—CH,—CH,—CO.OH; CH; —CH, — CH, — CH,— 
CO.OH, etc. Prin calcinarea sărurilor de sodiu ale diferiților acizi 
cu var sodat se obțin diferite hidrocarbure. 

Acţiunea clorului asupra metannlui. Sub influența luminei soa- 
relui, cu deosebire, clorul poate înlocui hidrogenul din metan, dând 
compuşi de substituire, de forma: 

CH, + Cl, = CH3CL + HCI CH, = 3Cls = CHCI, = 3HCI 
Metan monoclo- Metan _triclorat 
rat sau ' Clorura sau 

de metil, Cloroformul. 

CH, < 2Cl = CHCl, + 2HCI CH, -+- 4C1, = CCI, + 4HCI 
Metan diclorat Metant tetraclo- 
sau Clorura de at sau tetraclo- 

metilen. rura de carbon. 

Sub influența razelor solare directe, combinarea se face cu ex- 
plozie. Tot așă, punând amestecul în contact cu o sorginte puter- 
nică de căldură (s. ex. o flacără). 

Derivați halogenaţi ai hidrocarburelor. Corpii de felul celor 
4 de mai sus se numesc derivați halogenaţi; ei pot fi obţinuţi cu 
fluor, cu clor, brom şi cu iod. Acești derivați halogenaţi sunt 
foarte des întrebuinţaţi în chimie la numeroase sinteze. 1. Așă, 
putem obține cu ei diferite hidrocarbure. Disolvând iodura de metil 
în eter anhidru și încălzind soluțiunea cu sodiu se desvoltă efan, 
CH; — CH3, conform reacţiunei : 

  

CH,— I Na CHs 

. + | = | 2Nal 
CH,— [Il Na CH       

2 molecule de iodură de metil. 

In modul acesta legăm radicalii hidrocarburelor între ei, și pro- 
ducem hidrocarbure cu un număr 7nai mare de atomi de carbon. 
Se înțelege. lesne, că putem întrebuință și clorure sau bromure 
cu radicali diferiţi și că prin urmare avem aface cu o metodă ge- 
nerală şi foarte importantă pentru prepararea hidrocarburelor. 

2. Putem trece de la acești derivați halogenaţi la alte funcțiuni
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cunoscute în chimia organică. Așă, putem înlocui halogenii și cu 
deosebire sodu/, prin OH şi putem obţine hidraţi numiţi A/cool5 : 

AgsOH CH, + (Ag, O + H0) = CH3OH + Agl 
Metan iodat sau Alcool metilic 
iodura de metil. 

Alcoolii sunt hidraţi ai hidrocarburelor aciclice. Formula 
unui alcool se scrie înlocuind în formula hidrocarburei un atom 
de hidrogen acichic prin oxdril (OH). 

Etanul, CHs—CHs = CoHs. 

A fost descoperit de Frankland, O metodă bună de preparare 
consistă în a hidrogena etina cu H, trecând un amestec de aceste 
două gaze peste pulberea de nichel încălzită ( Sabatier), care joacă 
rol de catalizator, pag. 231. 

CH H CH, 
| + 2] = | 
CH H CH; 

Etina Etanul 

Vezi și metoda sintetică cu CH,J, la pag. 248. 

E un gaz fără coloare şi fără miros, 
Dă naștere la o mulţime de derivați. Se comportă ca și meta- 

nul, în reacțiunile chimice, 

Generalităţi asupra hidrocarburelor saturate aciclice. 

CHancte 

1. In afară de metan și etan, se cunosc multe alte hidrocarbure 
saturate aciclice. Petrolul american și gazurile ce se desvoltă din 
regiunile petrolifere sunt amestecuri de hidrocarbure din această 
serie, de la CH, până la Ca,Hse, cel puțin, conținând și puţine hi- 
drocarbure din seriile celelalte. Țiţeiul nostru are, în mare parte, 
aceiași alcătuire, 

2. Comparând constantele fizice ale acestor hidrocarbure se ob- 
servă, că pe măsură ce creşte numărul atomilor de carbon din 
molecula lor, pe aceiaşi măsură creşte în mod foarte regulat 
densitatea, precum şi temperatura de fierbere şi de topire. Ast- 
fel, pe când densitatea pentanului este numai 0,627 la 170, den- 
sitatea fentatriacontanului (Cs3H,.) se ridică la 0,781 la + 74097. 
De asemenea, temperatura de ferbere crește dela — 160”, pentru 
propan, până la 330, pentru monadecan. Se observă de asemenea,
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că hidrocarburele cu catene arborescente fierb mai lesne de cât 
izomerii lor cu catene liniare. Astfel, pe când butonul normal 
fierbe la + 10, bufanul nenormal (Bropan-metilul) fierbe la—170, 
prin urmare cu mult mai jos. 

3; Toate aceste hidrocarbure, fiind saturate, nu pot să primească, 
întocmai ca metanul și etanul, nici un alt atom în molecula lor. 
Ele pot, în schimb, să deă naștere la -compuși.de substituire, adică 
la corpii care se formează înlocuind, în parte sau în total, hidro- 
genul lor prin metaloizi sau metale sau prin radicali (OH şi alții). 

Flidrocarburele acestea pot fi oxidate şi transformate în acizi. 
In cele mai multe cazuri, molecula lor este desfăcută în altele mai 
simple. 

5. Acidul azotic mare nici o acţiune asupra termenilor inferiori, 
dar de la hexan în sus se poate obţine în mod direct corpii numiţi 
deriraţi nitrici: 

CEH + NO:OH = CeHpNO, + HO 
Derivatul nitric al hexa- 

nului--Nitrohexanul. 

Cu aceşti derivați nitrici putem prepară compuși, numiţi amine, 
dacă îi reducem prin hidrogen în starea născândă: 

Cs H.sNOe + 6H — Ce H3NHa + 2H,0 

Nitrohexanul. Hexanamina. 

O amină e corpul care rezultă înlocuind un hidrogen din hi- 
drocarbură prin grupul—NIH, numit amino. 

- Hidrocarbure ciclice saturate. Amintim, că mai există /7dro- 
carbure saturate cu catenă ciclică. Acestea nu corespund însă la 
seria C„Fsuta, ci fac parte din seriile C„H-, şi următoarele, Ast- 
fel avem în seria C„Haa ? 

  

He 

Hi, AN 

CH, H.C CH> H,C CH 

H:C CH, ad du 4 Şi   

Ciclo propan. Ciclo-pentan, Ciclo-hexan,



251 

HIDROCARBURE NESATURATE ACICLICE 

Etena sau Etilena, C.H,. 

Istoricul. A fost descoperită de patru chimişti olandezi la 1795: 

Starea naturală. Există în cantitate mică alăturea cu metanul 
în gazele ce se desvoltă în regiunile petrolifere. 

Prepararea. Ca sinteză specială a etenei, avem următoarea : 
Hidrogenând etina (acetilena) în anumite condițiuni : 

| CHa 
+ = 
CH CHa 

_* Etina Etena 

Experienţă, Pentru a prepară etena în cantitate mai mare, deshidratăm 
alcoolul prin SO,H,. Pentru aceasta se adaugă, încetul cu încetul, 1 vol. 
alcool (99/) la 2 volume SO,H, (d=1,84) întrun vas răcit. Se încălzește 

  

* Fig, 213, Prepararea etenei. 

apei acest, amestec întrun balon A, în care sa pus mai dinainte o 
cantitate oarecare de sticlă pisată sau de. „nisip spălat cu HCI, Etena 
formată se trece în sticla B umplută cu apă şi în sticla C umplută cu o 
soluțiune de hidrat de sodiu care opreşte bioxidul de sulf ce se mai 
formează în reacțiune; Etena curată se culege în cilindrul D, sub apă, în- 
tocmai ca la oxigen. -
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Din timp în timp putem turnă alt amestecprin tubul cu pâlnie în formă 
de S. Capacitatea balonului A trebue să fie cu mult mai mare decât volumul 
lichidului încălzit ; aceasta din cauză că în timpul încălzirii lichidul se 
umilă producând multă spumă. Sticla pisată sau nisipul micşorează forma- 
rea spumei. 

Alcoolul obișnuit este alcoolul etilic. El derivă dela etanCH;, —CH,, 
în care sa înlocuit un atom de hidrogen printrun oxidri/, 
OH. Formula alcoolului este C,H,OH sau CH,—CH.—OH. Am puteâ 
spune, că etena ia naștere din alcool prin scoaterea unsi molecule 
de apă: CH,OH—H:O — C.H,. Pentru acest cuvânt am spus mai 
sus, că preparăm etena deshidratând alcoolul. In realitate! reacțiu- 
nea nu e așă de simplă, ci trece prin următoarele 2 faze. 

a) CH, / OH / OH, 
+ SO, = SO, + HO 

CH.OH NOH N OH 
Alcool, Sulfat acid de etil, 

/ OCH 
b) SO, — CH, + SO,H, 

N OH Etena. 

Proprietăţi. Umplând cilindrul D cu etenă observăm, că ea e 
un corp gazos, fără coloare și cu un miros slab particular, eterat, 
Etena e cevă mai ușoară decât aerul (CH, = 26< 28,88) : pentru 
acest cuvânt vom ţine cilindrul D cu gura în jos. Aprinsă, arde cu 
flacără luminoasă, dând CO, şi H,O: amestecată cu oxigen poate 
formă un amestec explosibil, ca şi metanul ori hidrogenul. 

Experienţă. Punem într'o eprubetă puţin brom, disolvat în apă. Intro- 
ducem în eprubetă etenă dela aparat. După câtva timp lichidul din epru- 
betă devineaproape incolor (cu soluțiunea de brom în apă decolorarea se 
face mai repede) și atunci se observă la suprafaţa lichiduiui mici picături 
uleioase. Dacă cantitatea de brom e mai mare atunci picăturile de ulei se 
observă la fundul lichidului, căci uleiul e mult mai greu decâ apa. 

In această experiență bromul s'a combinat cu etena dând e/au 
dibromat, care formează tocmai substanța uleioasă insolubilă în apă. 

CH, Br CH.Br 

| + |] | 
CH, Br CH=Br 

Etan dibromat, 

Această combinare e cu putință, din cauză că etena e o hidro- 
carbură nesaturată. Etanul dibromat e un compus de adiţiune. 

O combinare la fel are loc între etenă și clor sau iod: 

CH, i Cl — CH, Cl (Etan diclorat) 

CH, + Ip — C.H, IL (Etan diiodat)
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Etanul diclorat e tot un lichid puţin uleios; etanul diiodat e solid 
și cristalizează în ace fără coloare; amândoi sunt iusolubili îu apă. 

Experienţă. Punem întrun balonaș o soluțiune diluază de permanga- 

nat do potasiu şi introducem etenă în această soluțiune până la decolo- 

rare. Decolorarea lichidului nu se poate observa bine decât lăsând balonul 

puţin timp în repaus, căci se formează niște fulgi bruni de MnO,. 

Permanganatul de potasiu este un oxidant, pag. 219. In experiența 
aceasta, etena a fost oxidată și transformată în aczd oxalic (acid 
bibazic): ” 

CHa COOH 

| _4+50= |] + H20 
CH, COOH 

Acidul oxalic 
=—Etandioicul 

Pe cale indirectă putem transforma din nou etena în alcool. 
Acidul sulfuric concentraf, cald, dă cu etena sulfat acid de etil. 
Acesta încălzit cu o soluțiune apoasă de hidrat de potasiu, dă 
alcool şi sulfat acid de potasiu: 

so, 7 Oa, KOH = CHOH + SO,KH 2 NOH. Îi 2115 + 4 

Sulfat acid de etil, Alcool. Sulfat acid 
de potasiu 

Vom mai vorbi despre această reacțiune mai târziu (la etină). 

Generalităţi asupra hidrocarburelor nesaturate. 

Ca Han 

1. Hidrocarburele din această serie, se pot prepară sau prin des- 
hidratarea alcoolilor monoacizi CaHas+++OH, sau prin alte metode. 

2. Temperatura de ferbere şi de topire, creşte și în această serie 
în mod regulat cu cât numărul atomilor de carbon e mai mare. Astfel 
pe când etena fierbe la—105%, ocfena CH=CH—(CH2),—CHa, 
ferbe la + 122%. Temperatura de fierbere variază de asemenea 

Ja 1z0meri, cu structura moleculei lor. . 
3. Toate hidrocarburele din această serie pot formă compuși de 

adiţiune. Două din cele 4 valenţe, care leagă 2 atomi de carbon, 
pot să se desfacă ușor și pot fi satisfăcute cu diferite elemente sau 
radicali monovalenţi. Astfel: CH, (fropena)+-H,=C, Hs (Propanul). 

4. Prin oxidare numai etena poate să dea un acid bibazic, cele- 
lalte hidrocarbure dau diferiţi alți produși de oxidare, între care 
și acizi monobazici; prin ruperea catenei în locul unde se găsește 
dubla legătură,
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HIDROCARBURE NESATURATE, ACICLICE 

Ca Han 

Etina sau Acetilena, C.H,. 

Istoricul. A fost descoperită de Davy la 1836. Sinteza ei din elemente 
a făcut-o Ber/helol la 1862. Aceasta,este întâia sinteză directă în chimia organică. 

Prepararea. Etina se găseşte în mici cantități în gazul de lu- 
minat şi în productele arderilor necomplecte. ” 

Berthelot a făcut sinteza etinei producând un arc voltaic între 

  

Fig, 214, Sinteza etinei. 

două vergele de cărbune CC, fig. 214, așezate: întrun vas de sticlă 
prin care trece hidrogen. (In acelaș timp se formează mici cantități de metan 
şi etan. /Bone]). 

Acetilena se prepară azi cu ușurință din carbura de calciu şi apă. 

  

€ CH - OH 
(CeCa) sau:|]| >>Ca+-2H,0= || + Ca< 

C7 CH OH 

Proprietăţi. Etina e un gaz ceva măi uşor de cât aerul. 
Acetona disolvă 25 volume acetilenă... 
Sub influenţa căldurii etina se condensează transformându-se - în 

fen = benzen: 3CaHa = CeHe. Berthelot, 1863. 
Acest fapl se numește fo/imerizare. Corpii polimeri au aceeaşi 

cantitate la sută de fiecare din elementele care forinează "mo- 
Jecula lor, şi se deosebesc prin greutatea lor “moleculară şi Brin 
Proprietăţile. lor. , Da - 

” Fiind o hidrocarbură nesaturată, e/iza poale formă compuşi 
de adițiune. Astfel avem: .. ae
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CH HE CH CH. El 
A+ = sl +2] = 
CH H CHa CH Cl 
Etina. Etena. 

: Prin oxidare se poate 

| -+40=] 
C G 

Un amestec de acetilenă și oxigen 
Experiența se face ca la. 
metan sau hidrogen; dar :. 
e mai primejdioasă. - 

- Carbura de calciu C.Ca 
sau Carbidul se fabrică 
prin îricălzirea într'un cup- 
tor electric fig. 215, a unui 
amestec de: var nestins și 
cărbune, La 'tempetratura 
înaltă de 30000, cărbunele 
reduce oxidul de calciu, 
iar calciul pus în libertate 
se comblnă cu' cărbunele 
în exces dând carbura de 
calciu: . 
CaO-+ 3C = CeCa + CO. 

Eae o massă cristalină, 
cenuşie închisă și are une- 
ori strălucire metalică. Car- 

bura technică, din comerț, 
mai cuprinde în mic și alte 
substanțe; ca, fos/ură de 
calciu, sulfură de calciu, 
ș. a, Din această cauză, 
odată cu acetilena se mai 
desvoltă și puţin hidrogen 
fostorat şi hidrogen sul-   

     

CHC, CH H CH, . 

| a = 
CHC: CH Cl CHCI 

„ Etan te- Etena mo” 
traclorat noclorată: 

“trantformă în acid oxalic : 

COOH 

OOH 

sau aer se aprinde cu explozie. 
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furat, :care îi dau acetileriei 
un. miros greu și neplăcut 
și o fac în acelaș timp 
foarte otrăvitoare. . | 

„ Carbura de calciu slu- 
jește-la prepararea aceti- 
lenei. Pentru'aceasta e de: . 
ajuns să o punem în atin: - 
gere. cu apa în' un vas oare care d 

   
eschis. Ea. poate fi aprinsă şi:
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arde pe apă (vezi reacţiunea dela pag. 254). Aparatele pentru 
fabricat acetilenă sunt de foarte multe feluri. In unele se lasă să 
pice apa în picături peste carbura dint”un rezervor, în altele se lasă să 
cadă bucățele mici de carbură în apa din rezervor. Toate funcţionează 
automatic. Acetilena produsă astfel e trecută mai întâiu printrun 
aparat de curățire şi pe urmă e culeasă (în instalaţiile mari) întrun 
gazometru. Pentru 1 kgr. carbid e nevoe de 1/, litru de apă; se 
desvoltă astfel 300 litri acetilenă. Lămpile cu acetilenă au deschi- 
derea pe unde iese gazul foarte fină. Numai în acest caz acetilena 
arde cu lumină a/bă sfră/ucitoare. Când deschiderea e prea mare, 
atunci ese prea multă acetilenă și arderea are loc cu fum, datorit 
carbonului care nu găsește tot oxigenul trebuincios. Lumina ace- 
tilenci e liniștită şi plăcută pentru ochi. Aprinderea lămpilor de 
acetilenă trebue să se facă numai după ce s'a gonit tot aerul din 
aparat (vezi pag. 43). Exploziile cu acetilenă sunt mai totdeauna 
foarte puternice și primejdioase. 

Var-azotul. Carbura de calciu mai serveşte astăzi la fabricarea 
unui îngrășământ pentru pământul arabil, numit var-azotul. Acesta 
se fabrică trecând azot peste carbura de calciu încălzită întrun 
cuptor. Azotul trebuincios e scos din aerul lichid sau din atmos- 
feră cu ajutorul cuprului încălzit (pag. 124). Var-azotul răspândit 
pe pământ desvoltă amoniac trebuincios plantelor (a se vedeă și 
pag. 126 şi 127. 

Importanţa acetilenei. In afară de importanța ei practică, pu- 
tând sluji la luminat și încălzit, acetilena mai are o mare impor- 
tanță teoretică. Am văzut, că Berthelot a obţinut acetilenă combi- 
nând de-a dreptul carbonul și hidrogenul cu ajutorul descărcărilor 
electrice. Prin hidrogenare am văzut, că acetilena trece în etenă și 
etan. Prin polimerizare trece în fen, iar fenul însuși poate trece în 
alte hidrocarbure. De la toate aceste hidrocarbure se pot obține 
derivați, care la rândul lor dau alți derivați, și aşă mai departe. 
Urmează de aici o încheere nespus de însemnată, Putem prepară 
adică nenumărați corpi organici numai cu ajutorul forțelor fizice şi 
chimice și fără ajutorul viefei. Intr'o vreme se credea, din contra, 
că chimistul nu poate face corpi organici și că el trebue să se 
mulțumească cu rolul modest de a scoate corpii organici din plante 
şi animale, unde se formează în timpul vieţei. Pl/ă/ler, cu sinteza 
ureei, și Berfheloț, au avut prin urmare marele merit de a fi în- 
drumat chimia organică pe o cale nouă, cale care a făcut cu pu- 
tință sinteza unui foarte mare număr de corpi organici naturali, 
precum și a unui număr și mai mare de corpi organici care nu 
există în natură (vezi şi importanța chimiei, pag. 26). 

Am văzut (pag. 255), că acetilena trece prin hidrogenare în efenză, 
că etena dă cu acidul sulfuric un sz/faf acid de etil, şi că acesta 
poate fi transformat în alcool (pag. 253), Se întrevede, prin urmare, 
putinţa de a se creă o industrie nouă, aceia a fabricărei alcoolului. 
pe cale chimică, nu agricolă ca azi. Star plecă de la var și cărbune,
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care dau carbura de calciu ; sar obține, cu aceasta, etina, iar prin 
hidrogenarea etinei s'ar obține etena dela care sar trece uşor la 
alcool. Toate operaţiile acestea se pot face astăzi industrial, afară 
de hidrogenarea etinei. Dificultatea pe care o întâmpinăm astăzi 
este că, prin hidrogenarea etinei, nu obţinem de cât mici cantități 

de etenă; cea mai mare cantitate de etină se transformă în etan. 
Când se vor găsi mijloace practice pentru. a trece de la etină la 
etenă, alcoolul de sinteză va fi un produs comercial şi va înlocui 
cu siguranță pe cel produs prin fermentațiune. . 

Generalități asupra hidrocarburelor seriei CH 

1. În această serie întâlnim de asemenea creşterea temperaturi- 
lor de fierbere și de topire pe măsură ce creşte numărul atomilor 
de carbon din molecula hidrocarburei. Astfel, în vreme ce etina 
e un gaz, ocna 7., CH = C — (CH2) — CH,, fierbe la + 1710, 

2. Hidrocarburele din această serie au toate proprietatea ca și 
acetilena, de a intră în reacţiuni ca tetravalente, din cauza celor 4 
valențe care sunt în stare latentă, adică ele pot să se satureze reci- 
proc, două câte două, fără a fi satisfăcute prin alte elemente sau 
radicali. 

3. Aceste hidrocarbure pot fi de două feluri, după modul cum 
sunt așezate în moleculă cele 4 valențe în stare latentă. In hidro- 
carburele acetilenice avem 2 atomi de carbon legaţi prin 3 legă- 
turi, iar în izomerele lor sunt 3 atomi de carbon legaţi prin câte 
2 legături: 

CH CH, 
] | 
Cc -C 

| | 
CU, CH, 

Propina Propadien. 
(Metil acetilena). 

Seria, C,Ha- 

In această serie, hidrocarburele mai bine cunoscute sunt acele 
cu catenă cichcă. Se cunoaște astfel o grupă întreagă de corpi, nu- 
miți ferfene, sau ferebentene, dintre care foarte multe există în 
natură. 

'Terpenele au toate aceiași compoziție : Co His, sau un polimer 
al acesteia : Cao H35, Ho He. 

Ele sunt destul de numeroase ; le găsim în esenfa de tereben- 
Zină, de ienuper, de cuişoare, de lămâe, de fortocale, de bergă- 
mol, etc., etc. 

Dr, C. 1. Istrati şi G. G., Longinescu, 11
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"Ele 'sunt lichide” şi fierb între 1440 şi 180%. Nuineroase sunt în= 
trebuințate în parfumerie, Astfel apa de Colonia, este alcool în 
care s'au disolvat mai multe din aceste esențe bine rirositoare. 

'Terebentena (esența de terehentină) se obţine piin distilarea ie 
rebentinei cu vaporii de apă. 

" Terebentina sau Terpentina, este productul care: se secretează 
de arborii „răşinoși câ: bradul, moliftul; etc. Pentru a o obține se 
crestează primăvara trunchiul- cu un cuțit de sus în jos. Terpentina 
se adună în vasele „puse în josul crestăturei, Prin distilare cu apă 
aceasta se împarte în ferebentenă volatilă și colofomiu (sacâz) nevo- 
lati], care rămâne în retortă. 

Esenţa de terebentină e lichidă, | și i fiindcă nu e un produs unic, 
ci un amestec de mai multe terpene, ea are o densitate ce variază 

între 0,85 şi 0,91 și un purict de ferbere de 145%—165. Lăsată 
fiind la aer, absoarbe oxigenul, se îngroașă și se face rășinoasă. 
Slujeşte la fabricarea lacurilor și lustrurilor, precum și în medicină. 

Colofoniul are foarte multe întrebuințări industriale : la lipirea 
obiectelor de metal, la fabricarea săpunurilor de rășină, la facerea 
lacurilor şi în fabrici de hârtie pentru încleietul pastei de celuloză, 
ca sacâz pentru arcușul vioarelor, etc. 

Trecând FCI gazos în esenţă de terebentină se obține un com- 
pus cristalizat, având formulă Co, (EHCI), care a fost numit, pe 
nedrept camforă artificială, din cauza aspectului şi mirosului său, 
care seamănă cu al camforei, 

Prin camfora artificială trebue să înțelegem azi adevărata cam- 
foră (CsoH,s0)-ce se obţine, chiar industrial, pe cale sintetică. : 

A se vedeă aprinderea terebentenei în clor (p. 80) 'şi în acid 
azotic (fig. 140). 

Caucenul. Tot aicea avem Caucenul, scos prin distilare la 
166%—170, la o presiune numai de 1 m.m,.din Cauczuc. 

CH, 

| 
C 
N E tetravalent și se polimerizează cw 

H.C CH ușurință, dând cauciucul. (C.oHus)n. 
| | Cauciucul se scoate din latexul unor 

H,C CH, Plante în care se află până la 30%/6. 

i | ] Cei din Mexic și Grenada nouă e dat de 
BC CH,  Castilloa elastică. Cel din Brazilia de Sipho- 

S / nia elastică. In Iudia şi în insulele oceanice e . 
produs de Ficus elastica, iar în Africa de 

| A Ţ » Vachea gumifera. 

Caucenul — Ciclo octa- 
dieu 15! dimetil 1.5, 

Cauciucul e solid și moale la pipăit, alb-cenușiu, elastic, adesiv, flexibil
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şi impernicabil, E insolubil în apă și alcool, e solubil în terebentenă, 
CS, și oleurile grele dela distilarea huliei. , 

Se prezintă în comerț ca turte, plăci, sfere, etc. Mr - 

Cauciucul vulcanizat se obţine încălzind la 1300 cauciucul cu 
sulf sau SCI, etc. EI: reține până Ia 20%, sulf. Din aceşta se fâc 
bande, tuburi, etc. 

Cauciucul negru, conţine 8%: sulf, 15%, litargă, precum şi 
cretă, rășină și materie colorantă neagră. Din acesta se fac ga- 
loșii, etc. 

“Cauciucul alb, conține sulf și oxid de zinc. De puţin timp 
cauciucul se prepară şi pe cale sintetică. e 

Seria C„Hone 

Aceasta este una .din seriile cele mai importante. Corpii care o 
formează sunt foarte numeroși și bine cunoscuţi. 

Primul corp dintre ei este fenu/ sau benzenul, de la care derivă 
mai toți. Pentru a puteă fi studiată această grupă de hidrocarbure, e 
necesar a se cunoaște bine formula de constituţie a fenului, 

“Constituţia fenului și a hidrocarburelor din seria C.H,_s 

La 1865 Keculg, bazat pe tetravalența carbonului, pe formula 
brută a benzenului şi pe proprietățile lui și a derivaților săi, pro- 
puse ca formulă de constituție a acestuia următoarea, cunoscută 
sub numele de hexagonul lui e/ule : 

H 

] 
C 

ZA Fenul sau Benzenul este Ciclo- 
H-—C C—H  hexantrien, căci. are trei duble 

| | legături și derivă dela Cic/okexa- 
H-—C C—H nul CeHuz prin pierdere a 3 H2 

NZ (Vezi pag: 244), 

La 1866, în urma sintezei fenului făcută de Berthelot prin po- 
limerizarea etinei prin căldură, -această formulă capătă o valoare 
mai mare prin faptul că ea arată modul de grupare al celor trei 
molecule de etină în timpul polimerizării lor. 

Cu ajutorul acestei formule putem să ne explicăm nu numai 
corpii, care se cunosc, dar şi pe acei, ce pot fi descoperiţi pe viitor. 
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Toate lucrările nouă. făcute delia 1865 până acum, prin care sau 
obținut foarte mulți corpi, au confirmat pe deplin această formulă 
de constituţie. 

In seria C„H2,-s se cunosc numeroși termeni homologi, care di- 
"feră între ei tot prin rațiunea CH,, precum : 

Ce Hs CoHao Co Has 

CH Cao Has Cs Hao 

CaHao C, aHlas - 

__ “Prin formula de mai sus putem să ne explicăm constituţia lor ; 
pentru aceasta nu avem decât să substituim, în parte sau în total, hi- 
drogenul fenului prin radicali monovalenți : prefil, eff, propil, etc. 

Astfel corpii de mai sus devin următorii : 

C, Hs = CeH;—CH, fen-metil 

Ce H.o — Ce Hs —C,Hy fen-etil 

Ca Ha = Ce Hs—CH, fen-propil 
CoHia =. Ce Hs — Ca Ho fen-butil 

etc. 

]someri prin compensaţiune. In ce privește fen-etilul, numit 
şi Zoluen, nu putem aveă decât un singur corp, de oarecenuavem 

“alt radical hidrocarbonat  monovalent, mai puţin avut în carbon, 
de cât metilul. - 

In ce priveşte însă fen-metilul şi homologii săi superiori, ușor 
-putem vedeă natura isomerilor lor, căci î4 oc de a scoate un atom 
de H dela. fen şi a-l înlocui prin elil, propil etc., putem să 
scoatem doi sau mai multi atomi de II şi să-i înlocuim prin 
radicali mai puțini avuti în C şi FI, care însă prin Suma alo- 
milor de carbon şi hidrogen din moleculele lor să compenseze 
Be aceia ai etilului, propilului, etc. Corpii care se nasc astfel, 
sunt somerii prin compensațiune, de ex. : 

   

>. CsHao Cs Haa CuoHas 

N CHs—C.H, CH —CH, Cs Hs—CHs 
. Fen-etl, : - Fen-propil, Fen-butil. 

CEH, —(CH, —* CeHs—(CH3) CH —(CH;), 
Fen-dimetil, Fen-trimeti!. Fen-tetrametil. 

CEH(CH e 

Fen-dieti!, 

= C H; (CH; 

: Cal SS Cam, Cell < Can, 
I5ti | Fen-etil metil Fen-et! dimetil. 

în pi . | E - | CH, sep ui : 3 . e | CH, < CH, 
seg ifre apad stiti - Fen-propi! metil.
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Isomeri prin poziţiune. Numărul acestor isomeri este însă cu 
mult mai mare, prin faptul că în molecula fenului, îndată ce avem 
2 atomi de. hidrogen substituiți, obţinem trei corpi diferiți după 
Pozifiunile, pe care aceștia le ocupă în moleculă ; astfel se cunosc 
Zrei feni-dimeti i care au constante fizice cu totul deosebite : 

C—CH, C—CH, C--—CH, ZI /N N 
HC  C—CH, HC. CH HC CH 
În] lu Omj 
HC CH HC C—CH; HC CH 
NZ | NZ NZ „CC C - C—CH; 

H H 

Kărner la: 1877: propuse pentru acești corpi o nomenclatură 
bazată pe vederile următoare : 

Toți atomii de C din molecula fenului au aceiaşi însemnătate 
ceiace explică pentru ce derivații monosubstituiți nu au nici un. 
somer prin pozitiune. 

Dacă un al doilea radical, identic sau nu, se va substitui în a- 
ceiași moleculă, el va puteă să ocupe pozițiunile arătate mai sus, la 
fen-dimetil și să dea naştere la trei corpi deosebiți. Pentru a explică 
aceste fapte, Kărner a propus să se numeroteze atomii de C din 
moleculă în modul următor : 

| 
si LIN 

- H—C6 20C—H o 

H-—C5 3c—H 
NM4/ 

j 
H 

„__ Când primul radical este substituit d. e,, în poziţia 1, și al doilea. 
într'o poziție 7mediat vecină, adică la 2 sau 6, corpul ce va rezultă 
va fi acelaș, căci poziţiile 1.2 şi 1.6 sunt identice fiind mediat: 
vecine Acest mod de substituire se: numeşte orto (|). - 

Când radicalul al .doilea este substituit în 3 sau 5, el se află: 
depărtat, de radicalul substituit în poziţia 1, la aceiași distanţă, 
prin atomi de C, 2 și 6. In acest caz substituția se numeşte meta (II), 

Când în fine al doilea radical ocupă pozifia diametral opusă q, 
avem substituția fara (III). - 

Astfel pentru fenul-dimetil de mai sus vom aveă numirile umă- 
toare : fen ortodimetii (1), fen metadimetil (10), fen paradi metil (ID). 
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Starea naturală. Aceste hidrocarbure sunt foarte puţin răspân- 
dite în natură. Câtevă dintre ele -Sau găsit în petrolurile de la: 
Rangon (Siam), Baku (Rusia) şi din Româma (P. Pomi). Cei 
dintâiu trei homologi s'au găsit și în oleul peștelui 4/osa Menhaden. 

Prepararea. 1. Aceste hidrocarbure se obtin în cantitate mare 
din productele de distilare ale cărbunilor de pământ. Ele pot fi 
separate unele de altele prin distilarea fracționată, iar productele 
superioare prin cristalizare. 

2. Homologii fenului se pot prepară încălzind clorurele, bromu- 
rele sau iodurele hidrocarburelor saturate împreună cu aceiași de- 
rivați ai fenului și cu sodiu, (Pizzo şi Tolens 1865). 

CHBr + CH,Br + 2Na = CeHs—CH, + 2NaBr 
Fen monobromat.” Fen metil = Toluen. 

i CH,Br> + 2CH,Br + 4Na = CH, (CH; + 4NaBr 

Fen dibromat. Fen dimetil=Xilen. 

"3, Procedeul cel mai practic, cu care s'a obținut foarte mulți 
homologi ai fenului, a fost introdus de Friede/ şi Cra//s (la 1877). 

El se bazează pe acțiunea catalitică a clorurei de aluminiu asupra 
amestecului de fen și de clorure ale hidrocarburelor saturate. 

Reacţiunea aceasta se petrece în două faze : 

a) CH + AICI, = CH AICI + HCL 

b) CHs — AIClz + CH,CIL — CH; — CH; + AICI 

In această reacțiune se obține 44 amestec de homologi, de oarece 
clorura de aluminiu lucrează şi asupra corpilor formaţi ; astfel în 
cazul de mai sus vom aveă în același timp și reacțiunile următoare: 

CHs— CH, + AICI — CH3 ÎN CH, — AICI + HCI 

CH, — CHi— AICL + CACI = CH, — CH, — CH, + AICI. 

In acest mod se pot obține, s. ex., toți homologii metilaţi, de la 
toluen până la fen hexametil : Ce(CH,), și se separă unii de alţii 
prin distilare fracționată și cristalizare fracționată. 

- Proprietăţi fizice. Aceste hidrocarbure sunt lichide şi solide. 
Temperatura lor de fierbere crește dela 80 până peste 400%, în 
raport cu îngrămădirea atomilor de C în moleculă. Densitatea celor 
inferioâre, ca fenul, etc,, este mai mică de câta apei (0,85), iar a 
celor superioare este mai mare. Ele sunt insolubile în apă, solubile 
însă. în alcool, eter, sau alte lichide. Aceste hidrocarbure disolvă cu 
ușurință fosforul, iodul camforul, cauciucul, oarecare alcaloizi și mulți 
alți corpi. 

- Proprietăţi chimice. Hidrocarburele din această serie au pro- 
prietăți foarte variate din cauza constituțiunii lor; astfel vom :aveă 
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de studiat două feluri de producte ale lor: de adițiune şi de sub- 
sfifuțiune. 

Produşii de adiţiune se fac din cauza că moleculele acestor 
hidrocarbire au- câte 6 valențe disponibile, prin: cele trei legături 
duble dintre atomii de carbon. 

Astfel, supunând fenul la acţiunea clorului, sub influența razelor 
solare, se pot obține compușii următori : 

CeHsCla O, CHACO CeHsCle 
Fenul-biclorat, Fenul-tetraclorat,  -  Fenul-hexaclorat, 

Ultimul dintre acești corpi va ave ca formulă de constituţie: 

CL H 
NL 

SĂ va 
C : 
| N H Ciclohexanhexaclorat= 

HN / CI Fenul-hexaclorat. . 
C/C  CSuH | 

N/ 

LN 
| „HE Cl & 

Produșii de substituţiune la homologii fenolici, sunt de două 
feluri, după cum se înlocueşte hidrogenul din nucleul fenului sau 
hidrogenul din radicalul substituit. 

1. Elementele halogene. pot dă naștere la amândouă aceste feluri 
de produşi, după condițiunile în care se face reacţiunea. Astfel 
putem obține cu toluenul doi izomeri: 

oC 1, | 
CH, < CH, 4 , și Ce Hs —CH,CL 

Fenul metil paraclorat. Clorura de berizil, 

Obseruare. Radicalul C,H,' se numeşte fenil, iar radicalul CH — —CH, se 
“umește benzil;- 

Acidul: azotic dă de obicei producte de substituire în. locul 
hidrogenului din radisalul fenului numiți derivați nitrici. 

CeHls—CHs + NO-0H = CsH5(NO,)CH, ui HO 
Fen-ortonitrometil, :? - . 

In acest mod s'au putut obține derivați nitrici cu mai multe 
grupuri NO, 'substituite în . noleculă, precum: „0sHst NO»), .(1.3.5.) 
Fenul trinitric. 

3. Cu SOH. concentrat sau famans se obțin derivații sulfonici : 

Cale + SO, = i = CH; — SO,0H.. + HO 

“ Dezivatul sulfonic : 
al fenului = acidul fenilsulfonic, _ 
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4. Fenul e foarte rezistent la oxidare; cu anumite metoade însă 
se poate oxidă, dar atunci inelul se rupe şi productele de oxidare 
conţin un număr mai mic de C decât el însuși. 

Homologii săi însă se oxidează cu ușurință la catenele laterale, 
dând diferiţi produși de oxidare. Printre aceştia putem aminti: 

CH; — CH, + 30 — Ce Flg — COOH + HO 

'Toluen Fen metil-oic — Acidul benzoic. 

„Fenul, Benzenul sau Ciclohexantrienul, C,He. - 

Xstoricul. A fost extras, în 1825, de Faraday din productele ce rezultă 
din distilarea şisturilor bituminoase (boghead). La 1833 Miischerhich în Ger- 
mania şi Pelligof în Franţa, preparară beuzenuul prin distilarea benzoatului 
de calciu cu hidrat de calciu. El a fost găsit în gudroanele, ce rezultă din 
distilarea cărbunilor de pământ de Mofmaun şi Leigh la 1842. Sinteza lui 
a fost făcută de Berzhelot la 1866. . 

Starea naturală. Fenul există în mici cantităţi în petrolul de la 
Burnah (Rangon, Siam), în petrolul românesc și în acela din 
Cahifornia (Statele- Unite), precum şi în oleul unui peşte numit 
Alosa Menhaden. 

Prepararea. Gudroanele (sau smoalele), ce rezultă din distilarea 
cărbunilor de pământ (a se vedeă gazul de luminat), sunt distilate 
în aparate speciale. Pentru extras fenul, se pun de o parte porțiunile 
ce distilă între 80 şi 85% Din aceste porțiuni. se scoate prin oa 
doua distilare și cristalizare fenul. 

Aceste smoale se împart prin distilare, î în : ” 
“ Oleuri uşoare (3—5%/,), ce distilă până la 150*şi care sunt mai ușoare ca a apa. 

2) » “mijlocii (8 04e) » între 1590-2100 şi sunt mai grele ca apa. 
3) _» grele (8—100%) > » 210—2700. 
4) Oleul verde sau oleul de antracen (16--20%/,), trece între 270—4009. 

Observare. Productele primei distilări a gudronului, sunt tratate cu acid 
sulfuric diluat pentru a se depărtă bazele ca anilina, priridina, toluidinele, 
etc, In urmă se tratează cu NaOH pentru a se scoate fenolii şi apoi din nou 
cu acid sulfuric concentrat pentru a îndepărta o substanţă numită /iofen 
(C,H,S), care are punctul de fierbere foarte apropiat de al fenului. Lichidul ast- 
fel purificat sc destilă din nou și din porțiunea ce trece între: 80 și 82% se 
scoate. fenul curat prin cristalizare la Qu. 

Fenul curat se prepară prin încălzirea benzoatului de calciu cu 
hidratul de calciu. 

CaH—C00 = | III 
Ce GOO > Ca + Ca(OH), = 2C7H, ++ 200,Ca. 
Benzoatul de calciu. . Fenul, 

Acidul benzoic, CsHs—CO.OH, e un acid monobazic. Pentru a 
formă sarea de calciu trebuesc deci 2 molecule ; cei doi atomi de 
hidrogen ai acestora sunt înlocuiți printr'un atom de calciu biva/ent
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Tot aşă am procedat şi în chimia neoiganică la acizii monobazici; 
astfel am avut (NO,).Ca, (NO,)Pb, etc. | _ 

Proprietăţi. Fenul este uu lichid mobi!, fără coloare, cu miros plăcut: 
şi cu densitatea 0,85. Se topește la + 5%,4 şi fierbe la 80,4. Apa 
îl disolvă în canti ate foarte mică; alcoolul şi eterul îl disolvă însă 
în foate proportiile. Disolvă iodul, sulful, fosforul, cauciucul, 
camfora şi foarte mulți corpi organici. 

„ Aprins fiind, arde cu o flacără funinginoasă. | , 
Clorul și bromul se combină direct cu fenul la. lumina soarelui 

dând producte de adiţiune, iodul însă nu lucrează în aceste con- 
dițiuni. Berthelot, înferbântând fenul la 260, în ţevi închise, cu un 
volum de 100 de ori mai mare de acid iodhidric, l-a hidrogenat 
astfel încât ultimul termen de hidrogenare a fost hexanul normal, 
ce a rezultat din ruperea catenei închise, " 

Corpii obţinuţi prin această hidrogenare sunt următorii : 

  

CH: ... -CH CH, ai 

„N a / N 
HC CH BC Sg <H HC CH, CHs 
la a p>C CH p>c cc <p HC CH | 

N / LI N/ N / CHs a C GQ Se CH, | „- A A CH, HH HH | | 

Cin căanaien = Tera aren Benoa, Hexani: 
Vapori de fen, amestecați: cu hidrogen find trecuţi, la cald 

asupra pulberei de nichel], redus din oxidul său prin Hidrogen, se 
transformă în fotul în ciclohexan (Sabatier). i 

7 
- e _Nitrofenul sau Nitrobenzenul, C,H;— NO, 

Experienţă. Intr'un balon cam de 300 cmc, amestecăm 150 gr. acid suj- 
furic- concentrat şi 100 gr. acid azotic concentrat. Răcim acest: amestec și 
turnăm în el fufin câte puţin 50 gr. fen (nu benzină din comerț), Ames- 
tecăm lichidele împreună. După câtvă timp, încep a se desvoltă vapori 
roșii de hipoazotidă, iar pe amestec se aşează un strat uleios de nitroben- 
zen. După ce am turnat tot fenul, încălzim balonul la 600 şi turnăm totul 
în multă apă. Nitrofenul, fiind mai greu decât apa, va cădeă la fund. El 
poate fi cules curat, scurgând încetișor apa, și apoi punându 1 într'o pâlnie 
de separare. Aceasta e o pâlnie care poate fi astupătă cu un dop și care 
are în tubul de scurgere un robinet, fig. 216. Inchidem robinetul și 
turnăm în pâlnie nitrobenzenul cu apa ce a: mai rămas. Lăsăm să se lim- 
pezească. Deschidem robinetul și lăsăm să se scurgă tot uleiul greu care
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:*:a căzut la fund. Inchidem robinetul când se apropie apa de el. Cu pâinia 

de separare putem separă lesne două lichide de densități diferite. şi insolu- 

bile unul într'altul. 

 „Reacţiunea care are loc între fen și acidul azotic e reprezentată 
prin 'ecuațiunea: CsHs + NO:0H = CH,NO, ie BO. Acidul sul- 
furic are numai rolul să absoarbă apa formată în reacțiune. 

Nitrofenul e un lichid cu densitatea. 1,2 și care 
fierbe la 2050. Mirosul său aduce cu acel de migdale 

pik amare; din această cauză-se și întrebuințează ca miro- 

sitor, mai ales în fabricele de săpunuri sub numele de 
„esenţă de Mirban. E otrăvitor. Industria materiilor 
colorate întrebuințează cantități mari de nitrofen, pe 
care îl transformă prin hidrogenare în anilină. 

Intrebuinţarea. Fenul şi unii dintre homologii săi, 
ca fenul-meti] ( Toluenul), sunt foarte întrebuințaţi ca 
materii prime pentru prepararea materiilor colorante. 
Se întrebuințează și ca disolvant, 

Toluenul =/fenul-mefil: Cs Hs—CH;, se obţine prin 
distilarea uscată a balsamului de 7o/4; se extrage din 
oleurile ușoare ce rezultă din distilarea cărbunelui de 
pământ și cars se culeg după ce trece fumul. S'a 
făcut prin sinteză, pag. 262, 

Fierbe la 110 şi are D=0,871. Oxidat, dă acidul 
benzoic şi cu clorul dă două feluri de derivați clo- 

    

    

  

Fig. 216. Pâlnie . 
de, separare. rurați, pag. 263. 

Amintim, că există și hidrocarbure din seriile C„Hau—s 

ȘI Ca Ha—a0 În 

2 

> Seria C n Han-s0 

Primul termen din această serie. este “ naftenul sau naftalina, 
C.oHs, care are aceiași însemnătate față de homologii săi ca și fenul 
în seria CHon-e- 

Istoricul. Naftenul a fost găsit de Garden la 1820 în productele distilării 
cărbunilor de pământ. 

“Formula de constituţie este următoarea, dată de E7lermeyer. 

a C C 
isa - Z3N ZI , 

N a HC7 C 2CH / CH = CH 

ea i | | = GH, N | 
m HG CC 3cH 

Cc
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Cu naftenul se pot obțineă derivați de adiţiune și de substitu- 
ţiune, ca și cu fenul. La derivații substituiți însă, părul isome- 
rilor este cu mult mai mare. Astfel pe când derivații mono- 
substituiți la fen nu au nici un isomer,la naften, găsim doi isomeri, 
după cum substituirea se face în locul hidrogenului de la carbonii 
1.4.5.8 sau de la cei laterali 2.3.6.7. Se cunose de fapt doi naften- 
metil C„oH(CH3) şi doi acizi naftenoici: C„,H,—COOH. | 

Prepararea. Naftenul se găsește în gudroanele rezultate din dis- 
tilarea cărbunilor de pământ și se extrage lăsând să cristalizeze 
porțiunea ce distilă între 180 și 220”. Aceste cristale se curăță, 
între altele prin sublimare. | 

Pentru aceasta naftenul se pune întrun vas de fer deasupra 
căruia se așează un con de hârtie și se încălzeşte. Naftenul se su- 
blimează în acest con. 

Sinteza naftenului a fost făcută de Berthe/of, trecând etina (ace- 
Hilena) prin o țeavă de porțelan înroşită. 

5CH, — Co Hs + He 

In modul acesta se formează, cum am văzut, și fenul, pag. 254 
şi alte hidrocarbure care trebuesc separate în urmă. 

Proprietăţi. Naftenul este un corp solid, fără coloare, cristalizat în 
lame romboidale cu aspect sidefos. Se topește la 79 şi fierbe la 
2180. Densitatea lui în stare solidă, este 1,158. : 

Naftenul se combină direct cu 2 sau 4 atomi de clor formând 
corpii : Co HsClz (Biclorura Naftenului.) C1HsCl, (Tetraclorura Naftenului). 

Oxidând nattenul obținem acidul fialic sau fendimetil-dioic în orto. 

„/CH=CH „/COOH 
CH, | + 90 = Ce H, 

NCH=CH | NCOOH 
Fendimetil-dioic——acidul ftalic, 

+ CO, + HO. 

Cu acidul azotic şi sulfuric concentrați, dă aceiași derivați ca și 
fenul: a 

Co Hs. + NO.OH — Co H7(NO,) + H,O , 
DE i Nitronaftenul. E 

CroHs + SO(0H), = CH, —SO0:0H + H:0: 
Derivatul sulfonic al naftenului== 

Acidul naftensulfonic, 

Intrebuinţarea. Naftenul se întrebuințează pentru fabricarea 
unor materii colorante și ca insecticid, 

Seria C,Honois 

“ Capul acestei serii este anfrenul sau antracenul CH, care are 
doi :isomeri: fenantrenul și tolanul (Ditenil-etina). i 

„ „Formulele de constituţie ale acestor. bidrocarbure sunt urmă- 
toarele. “ N
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1] | 
CEH CH CH C=C CH 
LN | ZI ZNL NN 
ia c—c-c CH HC C £ cu 

| | | pc dc m me dl ch 
CH H CH C Cc 

H H 
Antrenul. - Fenantienul, 

CH CH 
ZN LIN me ese a | E 

HC CH _ HC CH 

N / NL 
CH CH 

Btina-difenil=="Tolanul. 

Prepararea. Antrenul și fenantrenul se izolează prin - cristaizări 
fracționate din porțiunilee de la distilarea gudronului, care trec între 
300% și 400. „ , 

Proprietăţi. Antrenul cristalizează în lame clinorombice fără 
coloare având o foarte frumoasă fluorescență albastră ; se topeşte 
la 213” și fierbe la 360%. Se disolvă ușor în fen cald şi pria ră- 
cire cristalizează. Oxidat cu CrO,, dă o chinonă: 

CR | co | Gal DC, + 30 = CH, 69 > can, + Ho 
Antrea - Antrachinora = 

Cu acidul sulfuric dă derivați sulfonici. 

Intrebuinţarea. Antrenul se întrebuințează la prepararea unor 
materii colorante, printre care vom studiă a/izarina. 

Petrolul brut, Păcura sau Țiţeiul. 

Istoricul. Zlerodoz, cu 400 ani înainte de Christos, pomeneşte de un isvor 
sărat din insula Zakyn/hos care produceă petrol ce eră întrebuințat la îm- 
bâisămare. Pliniu, Dioscorid şi Phitarch, vorbesc de asemenea de petrol în 
scrierile lor. Exploatarea păcurii în țara noastră este foarte veche; astfel se 
ştie, cu siguranţă, că la 1640 existau numeroase puțuri. Adevărata desvoltare 
a industriei petrolului începe însă de pe la 1859, când americanul Drake, să&- 
pând un puț, dădu de petrol în cantitate mare în Pensi/vania. Pe la 1865 
începu exploatarea petrolului la Bafu şi în Galiţia. La noi se exploata cu 
mult mai de mult, E
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Starea naturală. Petrolul este foarte răspândit în natură ; el se 
găseşte în toate continentele, Cele mai mari cantităti de petrol se 
scot din: Szafele- Unite, Rusia (la Baku), România, Galhitia, lava, 
Siam, Japonia, Germania (Alsacia), etc. In România localitațile 
cele mai productive sunt : Câmpina, Buştenari, Moreni, Băicoi, 
în Prahova. Se mai exploatează la Solonf și Moineşti (Bacău), 
Sărata şi Telega (Buzeu), Glodeni (Dâmovwţa) precum şi în 
alte regiuni. Producţiunea României în petrol, în urma desvoltării 
mari ce a luat-o în ultimul timp, a atins 1.500.000 tone pe an, în- 
trecând pe aceia a Galiției. Producția întreagă a lumei e aproxi- 
mativ de 50 milioane tone pe fiecare an. | 

Proprietăţi. Petroleul este lichid, de coloare brună negricioasă, 
cu reflecte verzui. De multe ori se găsește şi fără coloare sau puțin 
colorat în galben, ca la Câmpeni (Bacău)şi Govora (R.- Vâlcea). 
Densitatea lui variază între 0,777 şi 0,957. Este format din hidro- 
carburi și cuprinde de obiceiu urme de sulf. Petrolul din Oz 
(Szatele- Unite) cuprinde 3-—4%, sulf. De multe ori s'au găsit, chiar 
în petroleul nostru, cantități apreciabile de azot și s'au putut izolă di- 
ferite baze azotate, s. ex. piridina și alte, (Griffits). Petrolul 
american este format dintrun amestec de hidrocarbure din 
seria C„Hau+e cu puţine din seriile ciclice Ca HanCuHan-a Și CuFlsaoe. La 
noi în fară pet olul a fost studiat, din punctul de vedere al com- 
"pozițiunei chimice, de d-l Dr. Jstrati şi Al. Saligny care au arătat 
pentru întâia oară, că păcurile noastre sunt cele mai avute în 0/2 
de lampă şi d-l Petru Poni, care într'o lucrare foarte prețioasă a 
stabilit natura hidrocarburelor din petrolul de la Colibaşi cu deo- 
sebire. Acesta și în general tot petrolul din România conține mai 
multe hidrocarburi ciclice de cât cel american. Petrolul rusesc e 
format aproape în totalitate (90%/,) de hidrocarburi ciclice, printre 
care cele saturate C,Hs., numite de chimiștii ruși «Va/tene«, consti- 
“tuesc partea cea mai mare. Din punctul de vedere geologic, pe- 
trolul nostru a fost studiat cu deamănuntul de d-l Maze. 

Extracţiunea petrolului se face prin puțuri sau prin sonde. 
«Puţurile se sapă cu mâna, iar petrolul se scoate din ele cu găleata. 
Ele: nu pot merge la adâncimi prea mari, sunt destul de pericu- 
loase pentru fufari, care mor adesea prin exploziile ce au loc şi 
nu permit scoaterea petrolului în cantitate mare și în mod eftin. 
Sondele au înlocuit puţurile aproape cu totul, și la noi în țară. O 
sondă e făcută dintr'o schelă de lemn în formă de' turn ca o pi- 
ramidă. In vârful schelei se află un scripet peste care trece .o funie. 
Un capăt al funizi e legat de o mașină cu aburi, iar celalt e legat 
cu hărleful sau trepanul. Acesta e un drug mare de oțel, lăţit la 
capătul liber şi ascuţit. Hărleţul e ridicat şi coborât într'una și în- 
vârtit puţin în jurul lui. El zdrobeşte astfel pământul în care cade, „Acest pământ e scos în urmă cu ajutorul /ingurei. Pe măsură. ce se scobește astfel pământul se îndeasă ţevile, care pot fi de diferite diametre, după adâncimea la care trebue să se ajungă. Uneori,
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petrolul țișnește singur prin sondă, mai ales la începutul erupției, 
împins de presiunea gazelor. Alte ori, el trebueşte să fie pompat 
sau scos în alte moduri. 
"Adâncimea zăcămintelor exploatabilee cuprinsă între 150 şi 1000 

metri, iar producția unei sonde poate fi de la'/, vagon--300 vagoane 
pe zi, şi une ori chiar mai mult. 
“Produsele de distilare ale petrolului brut. Prin distilare el se 
împarte în : | 

Oleuri uşoare .. . . . „care distilădela 0 până la 1507 
Oleuri pentru lămpi . . . » » » 1500 » » 300 
Oleuri grele . . . . .. .i > 300 » > 400 

şi resturi numite zaf sau făcură. 
Aceste oleiuri sunt curățite, fiind tratate cu SO,H, și în urmă 

cu NaOH și apă. Astfel devin incolore și cu un miros mai plăcut. i 3 

Oleurile uşoare se împart prin distilare în: 

Eter de petrol. . . . . . . care distilă de la 40 până la 70% 
Gazolina ., - oc... 2 > > 700 > > 909 
Benzina , . . » » 80 2 >» 1100 
Ligroina (esență minerală) . » > » 80 »  » 1200 
“Terebentina artificială . . » » » 120% 2 > 1709 

Eterul de petrol se întrebuințează în laboratoare și în industrie 
ca disolvant. Gazolina pertru fabricarea gazului de luminat artifi- 
cial, pentru extragerea oleului de rapiță şi a altor oleuri vegetale 

Benzina se întrebuințează pentru curățirea petelor, disolvarea 
cauciucului și mai ales la motorii cu explozie (automobile, etc., etc.). 

“Esenţa minerală se întrebuințează pentru luminat în lămpi spe- 
ciale, iar terebentina artificială se numește astfel pentru că se 
falșifică cu dânsa terebentina adevărată ce se întrebuințează la fa- 
„cerea văpselelor. și lacurilor; ea nu are însă nici una din proprie- 
tățile terpenelor.; esența de terpentină, astfel falșificată are un preţ 
şi o valoare mai mică decât cea curată, 
“Petrolul sau oleul de lampă (fotogen, kerozen)trebue să n'aibă 

coloare, să nu aibă: miros displăcut și să nu se aprindă mai jos de 
+ 25 C. Această determinare se- face cu termometrul, petro- 
lul fiind pus în o ceșcuță pusă în apă caldă și mai ales cu aparatul 
Abel- Pensky. 

Oleurile grele se întrebuințează la ungerea osiilor. Din ele se 
scoate: 

a) Diferite oleuri incolore ' și neutre, cu variate aplicațiuni in- 
dustriale și cu deosebire pentru uns aparatele de precisiune. Aceste, 
unsori nu râncezesc și prin urmare nu atacă metalele. 

b) Vaselina e un corp moale, unsuros, fără coloare când e curată 
:cu. densitatea 0,84 şi se topește la 35%. Se întrebuințează în me- 
dicină ca alifie, singură sau amestecată cu acid boric, sau alte 
substanţe, 

c) Parafina e un corp solid, cu densitatea 0,87, se topeșt
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între 45 și 65, Este un amestec de hidrocarburi : Ca4Hso până 
la Ca Hs şi se întrebuințează la fabricarea lumânărilor. Cu ea se 
falșifică ceara de albine și stearina. 

Petrolul brut serveşte la încălzit cazane şi locomobile, precum 
și la motori Diesel. Zaţul (restul: de la distilare) se întrebuințează 
la unsul osiilor și la ars în cuptoare. a 

Păcurile noastre sunt printre cele.mai avute în 0/24 de lampă. 
Origina petrolului. Cu privire la modul cum a. luat naștere 

petrolul în sânul pământului, 'sau dat mai multe explicări. 
1. După o teorie veche, petrolul ar fi luat naștere odată cu 

cărbunii de pământ. Această teorie e în contrazicere cu faptul, că 
unele zăcăminte de petrol din America sunt mai vechi dacât cele 
de cărbuni. 

2. După feoria originei neorganice, petrolul ar fi luat naștere 
prin acțiunea apei asupra carburelor metalice, care s'ar află în sânul 
pământului. Această teorie a fost formulată de Berthelot și a. fost 
susținută și complectată de Mendelejeff, Moissan, Sabatier şi 
alți chimiști. Am văzut, în adevăr, că prin acţiunea apei asupra 
carburei de calciu se desvoltă acetilenă şi din carbura de aluminiu 
se desvoltă metan. Se mai cunosc carbure metalice care dau și 
alte hidrocarburi. Toate acestea, sub influența temperaturei Și pre- 
siunii din interiorul pământului și mai ales sub influența unor anu- 
mite metale (ca Ni, Co, Cu, etc.), în prezenţa hidrogenului sau nu 
(Sabatier), ar fi dat naştere la petrolul de azi. Hidrogenul sar 
produce prin acţiunea apei asupra kzdrurelor metalice. 

3. După feoria originei organice, petrolul ar fi luat naștere 
din materii organice sub influența căldurii şi presiunii din sânul 
pământului. Materia organică ar. fi fost grăsimile animalelor de apă, 
peştilor, moluștelor, etc. In sprijinul acestei teorii sunt experienţele 
lui FEngler de la Karlsruhe, care a obţinut un oleu asemănător 
cu petrolul prin distilarea sub presiune a unturei de pește. După 
alți autori, materia, organică care a dat naștere petrolului,. ar fi 
materia ceroasă a unor diafomee. 

Cercetările de până acum nu permit a se admite o teorie ca 
mai bună decât alta. Nu e cu neputinţă însă ca petrolul să fi luat 
naştere în mai multe moduri de odată. 

- Ozocherita şi Asfaltul. 

Ozocherita şi: Asfaltul stau în legătură cu petrolul, atât în ce 
privește zăcămințeie cât și origina lor. Ele par a fi luat naştere 
prin evaporarea părților volatile ale petrolului brut și, în acelaș 
timp, mai ales la forimarea asfaltului, prin oxidarea înceată a hidro 
carburelor superioare rămase. 

Ozocherita sau ceara de pământ a fost găsită întâia oară în 
județul Bacău pe valea lui Tudorache, aproape de Slănic. Doctorul
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Meyer, medic ce practică în Bucureşti, a prezentat O bucată la 

Congresul din Breslau (1835). E moale ca ceara, de coloare brună- 

gălbue sau roșcată şi se topește lesne la lumânare, arzând cu lu- 

mină şi fum. Se exploatează la noi în Moineşti şi Solont apoi în 

Galiţia (6—'7000 tone pe an) şi la Baku. Serveşte la fabricarea 

cerezinei, un corp care seamănă cu ceara, dar care e un amestec 

de hidrocarburi și cu care se falsifică lumânările de ceară. 

Asfaltul e negru, se topește la 100" şi arde cu lumină și fum, 

E cunoscut foarte de mult sub numele de bitum de Iudeia, fiindcă 

eră scos din Marea Moartă în Palestina. Egiptenii îl întrebuințau 

la înbalsamatul momiilor, iar Babilonenii la unsul corăbiilor. Cel 

mai mare depozit din lume este în insula Trinidad, unde se gă- 

seşte un lac de asfalt lung de 2 tm., lat de */, km. și de o adân- 

cime necunoscută. Printre asfalt curg mai multe râulețe de apă și 

în unele locuri se produc eruptiuni de hidrogen sulfurat împreună 

cu asfalt lichid, care însă se solidifică după puţină vreme, prin eva- 

porarea părților mai volatile, ' la căldura soarelui. Asfaltul curat 

sulujeşte la facerea lacurilor pentru obiecte de fer, pentru gravure 

şi Ja un fel de cernele. 

Astfaltul pentru pavatul străzilor e un amestec natural sau arti- 

ficial de asfalt, nisip și var. In Elvetia, lângă Neuchâtel, se găseşte 

un calcar bituminos (piatră de asfalt), îmbibat cu asfaft, 

Gazul de luminat. 

A fost fabricat pentru întâia oară de Phih4pe Lebon, inginer 

francez, la 1785. In urmă inginerul englez Murdoch (la 1792) arătă 

procedeul practic pentru luminarea fabricelor cu acest gaz. La 

1813 profesorul PVinqsor formă prima societate pentru luminarea 

Londrei. Parisul sa luminat în parte cu gaz la 1820, iar Bucu- 

reştii la 1871. 
Gazul de luminat se produce în mai multe moduri : 

1. Trecând un curent de aer prin gazolină obţinem un gaz de 

luminat, cu o intensitate luminoasă destul de mare. In modul a- 

cesta se produce gazul trebuincios în laboratoarele din oraşele fără 

uzine de gaz. Aparatele poartă numele de carburatoare. 

2. Calcinând resturile dela distilarea păcurei întrun cilindru de 

fer, se obține un gaz cu o putere luminătoare mare, care are a” 

vantajul d= a nu da SO, prin arderz. Acest gaz e foarte ieftin și 

ar fi bine să se introducă mai des în țara noastră. 

3. Gazul preparat prin distilarea cărbunilor. Se prepară cal- 

cinând cărbuni de pământ, de cea mai bună calitate, în cilindrele 

de gresă C, fig. 217. In timpul calcinării, gazul produs se ridică prin 

tubul 'T în vasul spălător B, umplut pe jumătate'cu apă; acesta serveşte 

şi ca închizătură hidraulică pentru a împiedică intrarea aerului 

în ţevi și gazometru, atunci când se deschid retortele, pentru a
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introduce o nouă cantitate de căbune de pământ. Din acest vas B, 
gazul trece prin ţevile D și ajunge în K. De aci se scoboară prin 
jumătatea din dreapta a turnului O umplut cu cocs, se ridică prin 
jumătatea din stânga a acestuia și ese prin I. In ţevile Dși turnul 
O gazul e curățit în mod fizic, prin faptul că el răcindu-se, pro- 

  

  

               
- ie Zi zecea ae 

=== Emma 

CI EI Up ARAD 
Res fata EAI IE 

  

Boer Se 

    

Fig. 217, Fabricarea gazului de luminat din cărbuni de pământ, 

ductele volatile (apa, hidrocarburele lichide şi solide, fenolii, etc.) 
duse cu dânsul, se condensează și se adună în vasul E, de unde 
se culeg apele amoniacale și materiile gudronoase. Din 1 trece 
gazul în cutia M, ridicându-se prin camera L, şi coborându-se prin 
|, de aici se duce în gazometrul G. In M este curățit pe cale 
chimică prin faptul că e silit să treacă prin niște grătare suprapuse, 
deasupra cărora se pune răzătura de lemn amestecată cu Fe.0O, şi 
var. Hidrogenul sulfurat este reţinut, formând sulfura de fer. Tot 
aici se depune şi naftenul care, fiind foarte volatil scapă în parte 
la curățirea fizică. 

Gazul de luminat este un amestec de corpii următori : 

Metan CH. . . 35%/ Hidrogen . . 46% 
Etina Co He . ... . 0,07%, CO 1... . 70/, 

Etena CH, ... 4% N... EA .. 1% , 
„ Propena CaH,. . . urme SH, ., .. „urme 

Butena CaHg. . . 2% CO. .. . urme 
Hexena Cea. ..- urme - 
Fen CH. . . urme 

Apele amonicale conţin : 

Dr. C. 1. Istrati şi G. G. Longinescu, 18
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Bicarbonat de amoniu, CO(NHH 
-Sulfura de amoniu, S(NH,k 
“-Sulfocianat de amoniu, CNS.NH, 
Clorura de amoniu, NH,CI 
Cianura de amoniu,  CN.NH,.: 

_Gudroanele conţin : 
Hidrocarburi 
  

Lichide 
Solide 

Hexen. . . cc... cc. e Ce EHaz Naften . . . . . + Cos 

Octen . e... 1. 1. . . e + Ca He Acenaften . . . - CioHio 

Fen. i. cc... a e e e Ce He Fluoren . . . . « Cis Hu 

Fen-metil= Toluen . . . ; ... . Cry He Antren . . . e e Cao 

Fen-dimetil (4) = Xilen - . Cu, En Fenantren . . . - » 

Fen-trimetil (în 4)... e. + Co Haz Antren-metil . . . Cs Ha 

Fen-propil metil 1.4 == Cimen . CoH, - Reten . . . . a + Cielliz 

. etc, Chrisen . . . e. + CasFHue 

” etc. 

Afară de aceste hidrocarburi se mai găseşte fenolul C„H;OH dimpreună 
cu homologii săi și alți fenoli poliacizi cu derivații lor, precura şi anilina 

(fenilan:ina), tolmdinele, piridina şi multe alte baze. a 

Flacăra. 

O flacără este un gaz care arde. Un corp arde cu flacără când 
este. gazos sau când poate dezvoltă prin încălzire ':n corp gazos. 
Hidrogenul, gazul de luminat, ard cu fiacără fiindcă sunt gaze; 
sulful, ceara, petrolul, ard cu flacără fiindcă prin încălzire dau 
vapori cate ard. 

'- O flacără este luminoasă când cuprinde părticele solide în- 
tălzite până la incandescenţă. Flacăra fosforului e foarte luminoasă 
fiindcă în ea se află părticele solide de anhidridă fosforică. Flacăra 
“petrelului, cerei, etc., e luminoasă fiindcă în ea se găsesc părticele 
de cărbune incandescent. - 
* „Un corp care nu e gazos şi nici nu*dă prin încălzire un corp 
“gazos, arde fără flacără; el poate arde în schimb cu lumină multă. 
-Ferul arde în oxigen fără flacără dar cu scântei. Magneziul arde 
fără flacără, dar cu lumină orbitoare, produsă prin oxidul de mag- 
neziu încălzit până la incandescenţă. 

Intoarcerea pe dos a fiăcărei. Când zicem, că' hidrogenul arde 
în oxigen, înțelegem că Jidrogenul se combină cu oxigenul. Tot 
așă de bine putem zice însă că oxigenul se combină cu hidrogenul, 
ceeace înseamnă că oxigenul arde în hidrogen. La fel gazul de 
luminat arde în aer şi aerul arde în gaz de luminat. Arătăm aceasta 
cu azaratul Teclu, figura 218. 

Acoperim cilindrul cu un geam (figura din stânga) şi lăsăm să intre gaz 
pe care îl aprindem în G,unde se formează flacăra de gaz, care arde în aer. 
Stringem tubul de cauciuc cu cleştele cu surub, până ce flacăra se face cam de 
2 cm. Tragem cu încetul la o parte geamul de deasupra cilindrului, Flacăra
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din G se mută în A (figura din dreapta). Flacăra din A e albăstrue, mai puțin 
caldă. şi nu aprinde lesne un beţișor de lemn. Această flacără din A este aer 
care arde în gaz, . : 

Aprindem gazul care ese la gura cilindrului. Sus, avem o flacără de gaz 
care arde în aer iar jos, în A o flacără de aer care arde în gaz. 

Strângem puţin câte puţin cu cleștele tubul de cauciuc. Flacăra din A se 
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Fig. 218. Gazul de luminat arde în aer şi aerul arde în gazul de luminat în aparatul Teclu. 

mută la gura tubului de alături, făcându-se luminoasă; această flacără e gaz care arde în aer. Desfacem cleştele puțin câte puţin, Aacăra se mută din nou în A, unde arde iar aer în gaz. Acoperim cilindrul; flacăra se mută în G, unde arde gaz în aer, 

Flacăra lumânărei este alcătuită din trei părți: In mijloc se 
află conu/ întunecat, 1, fig. 219, înconjurat de conul luminos, 2, 
înconjurat și el de un alt con, 3, albastru, foarte puţin luminos dar 
cald. In 1 nu are loc nici o ardere, în 2 arde numai hidrogenul, 
iar carbonul e încălzit până la incandescență, în 3 arderea e com- 
plectă. Gazele care nu ard în 1 pot fi prinse și aprinse la gura 
unui tub de sticlă ținut în flacără, ca pe figură. “Ţinem un băț de 
chibrit în Aacăra unei lumânări mai mari; lemnul arde si se car- 
bonizează numai în marginele flăcărei, în vreme ce rămâne alb în 
locul dintre ele care stă în conul întunecat.
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Lampa Teclu. Gazul de luminat e ars în laborator în lămpi 

speciale. Lampa Teclu este cea mai bună dintre toate atât prin 

  

Fig. 219. Flacăra unei lumânări. 

ușurința cu care putem potrivi flacăra 

mai mare sau mai mică cât şi prin tem- 

peratura mai înaltă pe care o dă și 

no atinge nici un alt fel de lampă. 
Figura 220 arată lampa Zec/u desfăcută 
în părțile ei și nedesfăcută. Gazul vine 
prin £ şi întră prin deschiderea mică d 
în tubul 7. Cu şurubul f regulăm in- 
trarea gazului. Cu regulatorul de aer D 
potrivim intrarea aerului. Când regula- 
torul DD e ridicat și se alipeşte de mar- 
ginea coșului C, intrarea aerului este 
oprită și din lampă ese numai gaz care 
arde cu flacără luminoasă, ca o flacără 
de lumânare. Invârtind regulatorul D 
ca să se lase puţin în jos, intră aer în 
coșul C și se amestecă cu gazul; flacăra 

e mai puţin luminoasă. Invârtind mai departe regulatorul D, aşă 

ca să se lase și mai jos, întră din ce în ce mai mult aer în coșul 

  

  

Fig. 220. Lampa Teclu desfăcută și nedesfăcută, 

C şi flacăra se face neluminoasă dar caldă. Aceasta înseamnă că în
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flacără arde şi carbonul în aerul intrat pe jos, Tinem în această 
flacără de-a lungul ei o scândură uscată şi netedă ; se formează pe 
ca urma flacărei. Punem scândura de-a curmezișul .flacărei ; pe la 
mijlocul ei se capătă un inel. Urma flacărei și inelul sunt negre pe 
margini unde flacăra e caldă şi albe înăuntru unde gazele nu ard, 
Ţinem o pânză de sârmă în flacără de-a curmezișul și cam pe .la 
mijlocul ei; pe pânza de sârmă se formează un inel luminos unde 
flacăra e caldă. | 

Invârtind mai departe regulatorul D întră și mai mult aer în 
lampă și flacăra se despică în două conuri : cel din afară albăstrui ; 
cel dinăuntru verzui și mult mai cald. 

Indoirea tuburilor de sticlă. Deasupra tubului 7 punem o floare F care produce o flacără lată ca un future. Închidem intrarea aerului în lampă așă că flacără să fie luminoasă. Apucam tubul de sticlă de capete cu amândouă mânile şi îl ținem cu partea de îndoit în flacără, 
învârtindu-l încetișor între degete în jurul axului 
tui. Când începe să se moaie il îndoina câte puțin 
sau îl lâsăm să se îndoaie singur ţinându-l numai 
de un capăt, cum se arâtă în figura 220. 

Despicarea flacărei. Pe o /ampă Teclu sunt 
așezate două tuburi de sticlă 7 şi £, fig.. 221. In- 
Chidem cu totul jos intrarea aerului în lampă. 
Dăm drumul gazului și îl aprindem sus. Flacăra e 
tuminoasă. Dăm drumul aerului mișcând regula. 
torul D încetul cu încetul. Fiacăra se face din 
ce în ce mai puțin luminoasă. Continuând cu 
introducerea aerului flacăra se face neluminoasă 
şi pe urmă se desface în două : una albăstrue în 
afară şi alta verzue înăuntru, Mişcând mai de- 
parte regulatorul, însă cu băgare de seamă și. nu | 
prea mult, flacără verde intră în tubul 7 și se 

„Aasă în jos. Pentru o poziţie potrivită a regula- 
torului Hacăra se lasă până la gura tubului £, 
Din acest moment, în vreme ce flacăra albăstrue 
rămâne sus, flacăra verzuie sc ridică și se coboară 
în mod cu totul ritmic, Avem aface cu două iuțeli: 
0 iufeală de scurgere a amestecului de gaz şi acr 
şi o iuf/eală. de ardere a:.acestui amestec. Sus, 
iuțeala' de ardere e mai mare de cât cea de scur- 
gere, amestecul arde mai repede de cât vine și 
flacăra verde se coboară. Jos, iuţeala de scurgere 
€ mai mare “de cât cea de ardere, amestecul nu 
poate să ardă tot şi flacăra se ridică: In flacăra 
albăstrue de sus arde hidrogenul și oxidul de 
carbon; în flacăra verzuie de jos ard hidro. 
<arburele. Temperatură flacărei' verzui e - mai 
mare de cât a celei albăstrui, putând ajunge până 
la 15009, Fig. 221. Despicarea flacărei cu pa Ta , | - aparatul Teclu, 

  

    

   

                    

   

     

Lampa; Auer: In această lampă o flacără de gaz neluminoisă 
încălzeşte până la incandescență o sifăAuer. Această sită e făcută din oxid. de toriu, 999| și oxid de ceriu, 1%. Sitele Auer se fac din pânză împletită înmuiată într'o soluțiune concentrată de
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azotat de toriu şi azotat de ceriu. După uscare, pânza este arsă 

prin încălzire la o temperatură la care azotaţii din ea se descompun. 

Azotatul de toriu se umflă și formează o massă foarte uşoară de 

oxid de toriu cu o suprafață foarte mare în forma pânzei de la în- 

ceput şi destul de tare, ca să nu se rupă prea lesne. Greutatea oxi- 

dului de toriu e cât se poate de mică față cu suprafața lui. Tem- 

peratura flacărei e îndestulătoare ca' să-l încălzească până la incan- 

descență. Oxidul de ceriu e răspândit pe toată suprafața oxidului de 

totiu întocmai ca plătinul în asbestul platinat. Oxidul de ceriu este. 

în acest caz un catalizator care, înlesnește arderea gazului și ridică 

astfel temperatura flacărei. 

Pe scurt în /amfa Auer avem un corp solid care nu se topește; 

care e foarte uşor şi care poate fi încălzit până la incandescență 

întro; flacără de gaz neluminoasă. e 

Sitele Auer sunt adesea așezate în lămpi de spirt sau în lămpi de 

petrol în care se produce o flacără neluminoasă dar caldă printrun 

curent bun de. aer. . - . 

Aprinzătoarele de buzunar. Ceriul dă prin frecare scântei fier- 

binţi care pot aprinde gazul, vaporii de benzină şi alți corpi pe 

care nuii aprind scânteile de amnar, Auer a preparat un. aliaj de 

fer şi ceriu, — fero-ceriu —,care e mult mai stabil de cât ceriul singur. 

Acest aliaj, — piatra —, e partea principală în aprinzătoarele de 

buzunar, care se fabrică azi în sute de forme. Scânteile produse 

prin frecarea pietrei aprind vaporii de benzină care es dintr'un fitit 

aflat în aprinzătoare. Sunt şi aprinzătoare cu fero-ceriu, fără benzină, 

pentru aprinsul gazului de luminat. Industria acestor: aprinzătoare 

se sprijină pe întrebuințarea rămășițelor dela fabricarea sitelor, Auer., 

XXX. 

Compuşii hidrocarburelor cu F, CI, Br şi. 

Compuşii cu CI, Br şi | au o însemnătate mare în chimia or- 

ganică, căci cu ajutorul lor se pot face numeroase sinteze (vezi pag. 

248 şi 249). 
Ei se pot prepară în 3 moduri: prin aditiune, prin substi- 

tuțiune directă şi prin substituțiune indirectă. 

1. Derivaţii prin adiţiune se pot obţine tratând hidrocarburele 

nesaturate cu halogenii sau hidracizii acestora : 

CHA CH, 
| + HCl = | Ce He -+ 3Cl = Ce HeCle 

CE fo eee Beat 
Ftena. -  Btan monoclorat— 

, Clorura de etil. 

„2. Derivaţii prin substituțiune directă. se 'iobțin prin metodele 

următoare : : DR |
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a) Făcând să lucreze halogenii asupra hidrocarburelor saturâte, 
mai ales sub influența luminei solare: e 

CH, —F Cl, = CH;CL + HCI, 
Ă Metan monoclorat— 

ă Clorura de metil, 

Această substituire se poate face până la înlocuirea complectă 
a hidrogenului. Ia ” 

Metan tetraclorat, 

d) Făcând să lucreze clorul asupra vafori/or hidrocarburelor ho- 
moloage ale fenului: . : - 

CH,—CH, + Cl = CeH;—CH..C] + HCL 

Fen metil clorat 4 1,.=— Clorura de benzil, 

Și în această reacțiune se poate înlocui cu CI, chiar toți . cei > 

trei atomi de -H ai 'metilului, obținând compușii CsHs—CHCI, şi y 
CsHs—CCl, (Fen metil di sau tri clorat la carbonul 1..) 

€) Trecând. un curent de clor în hidrocarburele ciclice de la seria C,Haa— în prezența iodului, stibiului, staniului, sau a clorurei de aluminiu, substitui- rea €lorului se face numai în locul hidrogenului din catena închisă. Această reacțiune se bazează pe producțiunea corpilor: ICI, SnCl,. SbC!,, ete. care descompunându-se cu ușurință în ICI, SnC1,, SbCI,, pun în libertate clor, care în starea născândă înlocuește hidrogenul: - - 

CH;—CH, + 11, = CH,CI—CH, + HCL ICI. 
Fen metil clorat 2, 3 sau 4, 

3. Derivaţii prin substituţiune indirectă se pot obține după 
cum se va vedeă la esferii haloizi. 

„Oricare ar fi mijlocul de clorurațiune se nasc adeseori isomeri 
care pentru a fi deosebiți, se numesc în modul următor : 
_La hidrocarburele aciclice, se numesc după numărul de ordine 

al atomului de C de -care este legat halogenul, pe care-l însemnăm 
astfel : 

1. CH2Cl 1, pr 1. CH=.CL 
| L 

2, pr 2. CH.CI 2. CH.CL 
| | 

3. CH, 3. CH, 3. CH, 
Propanul clorat 1, Propanul clorat 2, Propanul diclorat 1. 2, 

La hidrocarburele ciclice îi numim ca și pe ceilalți isomeri prin pozițiune. Vom numi de ex.: ii 
CH, CI, 1.2. Ce H, Cl 1.3. Ce Ha Cl, 1.4. 
".. Fen orto-diclorat, - Fen meta-diclorat, Fen para-diclorat..
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Esteri haloizi. Derivaţii halogenaţii ca: CHCL, C>H5l, CeHsBr, 
etc., etc., se numesc esferi simpli sau esteri haloizi, din cauză că se 
formează, ca or şi care alt ester, prin. eliminarea unei molecule de 
apă, dintre un alcool sau un fenol şi un acid, care, în cazul de 
față, este un Zidracid halogenic. Esterii haloizi având radicalul unui 
alcool se mai numesc halogenure alchilice şi acei care au radica- 
lul unui fenol, /a/ogenure arilice. 

Printre acești corpi mai întrebuințaţi sunt următorii : 

1, Metanul monoelorat sau Clorura de metil, CH,CI, se obţine 
încălzind a/coolul metilic cu acid sulfuric şi clorură de sodiu, deci 
cu HCI în starea născânaă. 

CH,OH + HCL = CHCI + HO 
Alcool metilic. 

In industrie se prepară din niște cănășiţ de la scoaterea zahă- 
rului' din sfecle. | 

Metanul monoclorat e gazos la temperatura ordinară, cu miros 
de eter. Lichefăcut, fierbe la —23”. Evaporat repede scade tempe- 

ratura sub --40*. 
Metanul monoclorat se întrebuințează ca răcitor în laboratoarele 

de chimie, vezi pag. 82 și în medicină ca anestezic local. El e 
pus în comerț, comprimat în cilindri de oţel sau de aramă. 

2. Clorura de etil, C,H;CI, se prepară, între alte, din alcool 
etilic şi acid clorhidric gazos: - 

CHOH + HCL= HOF GH,CL 

E un lichid care fierbe la 11%, are miros de eter. Se păstrează 

în tuburi de sticlă închise și serveşte la anestezii locale prin răci- 

rea produsă de evaporarea lui. | 
"3. Etanul monviodat sau Iodura de etil, CH,I, se prepară în- 

călzind alcoolul etilic cu acidul iodhidric, sau mai bine cu iod și 

fosfor roşu întrun balon de sticlă A, fig. 222. Pentru ca alcoolul 

și etanul monoiodat să nu se piarză, se termină balonul printr” un 

vas lungăreț B şi printrun răcitor C. Astfel vaporii lor sunt ră- 
ciți și se întorc, 'sub formă lichidă, în balonul A. 

Reacţiunea se petrece în modul următor : 

CHAO p/I 
CHOH. + P 1 = 3GH,I + P(OH), 
CH;OH NI 

„Etanul monoiodat e lichid, fierbe la 720 şi e > aproape de „două 

oii mai dens decât apa. 

4. Bromura de etil, C,H „Br, se prepară ca și Ca HAL, numai că în loc 

de 1 se pune Br. “ 

Metanul triclorat sau Cloroformul, CHCIz, a fost preparat la
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1832 de Soubeiran în F ranța, Liebig în Germania și Guthrie în America. 
Se prepară în Cantități mari încălzind alcoolul etilic cu hipoclo- 

    

  

Fig, 222, Prepararea etanului monoiodat, 

ritul de calciu (CIO—Ca—OCI) care reacționează ca oxidant și clorurant. Se formează mai întâi cfora/, Culs—CH.O, care se des- compune apoi, dând cloroform, CHCI,, 
Cloroformul e lichid, cu miros aromatic plăcut și cu gust dulce. Densitatea lui este 1,5. Se topeşte la —62" şi : fierbe la 610%5. In apă se disolvă foarte puțin ; în alcool şi eter se disolvă în ori şi ce proporție. Se întrebuințează ca disolvant în chimie și absolut curat, ca anestezic general! în chirurgie. i Metanul triodat sau Iodoformul, CHI, a fost preparat de Serullas la 1824. | - , “Se prepară încălzind alcooi diluat cu iod și carbonat: de sodiu la 800, 

Cristalizează în table hexagonale; gâlbene: ca. sulful; cu miros pătrunzător displăcut, caracteristic. Se topește la 120 și se volati- lizează cu înlesnire, a 
“Se întrebuințează: în medicină ca antiseptic,. - 

“zi Experienţă. Punem puţin alcool anjestecat cu apă într'o eprubetă şi
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disolvăm în el câtevă cristale de iod. Adăugăm în urmă câtevă picături 

de Hidrat de potasiu disolvat în apă. Colorațiunea brună a iodului devine 
: atunci de un galben deschis, şi după câtvă timp se precipită iodoformul 

cu mirosul lui caracteristic. 

XXXI. 

Compuşii organometalici. 

Se cunosc numeroase combinaţiuni ale radicalilor monovalenţi 
cu metalele, numite compuși organo-metalici, d. ex.: 

. (CaHs) K = Etanul potasic (etilura de potasi1 sau potasiu metil). 
(CH), Zn = Dimetan zinc (metilura de zinc sau zinc dimetil). 
(C,H,), Al = Trietan aluminiu (etilura de aluminiu sau d/uminium 

| Prieti]). 
(CH), Pb = Tetraetan plumb (etilura de plumb sau £/4mb fe- 

fraetil). 
(CH; Sn = Tetraetan staniu (etilura de staniu sau sfantu fe- 

traetil 
(Ca Hs) Sn = Dietan staniu (etilura de staniu sau sasiu def). 
Tot în această grupă se așează de obiceiu şi unele combinaţiuni 

ale metaloizilor cu aceeași radicali, precum : 
(C4H;), B = Trietan bor (etilura de bor sau Bor fie). 
'(CH,), Si = Tetrametan siliciu (metilura de siliciu sau szlzciz 

Zelrametil). 
Proprietăţi. Compuşii organometalici sunt în general lichizi și 

foarte nestabili. Ei se alterează în contact cu aerul și umezeala, 
din această cauză se făstrează în tuburi închise. Unii se oxidează 
atât de repede încât se aprind în contact cu aerul. Principaleie 
proprietăţi chimice ale lor sunt următoarele : ; 

1. Apa? i eee formând hidrocarbure. 

(C-Hs , Zn + 2H,0 — 2C.He + Zn(OH)2. 

(Ch Si + 400 = 4CH, 2 Si(OH),. 
2. Halogenurile alchilice reacţionează cu derivații organometalici 

dând hidrocarbure și sarea haloidică a metalului. p 

a) Zn ih, EET EEel 22 2 CH, — CH, — CH, + Za, CH —CHAl 
Zinc-dimetilul Propan 

„5 Hg (C.H5)a + C.HCL = 2 CHio + HgCla 

Mercur-dietilul Butanul - 

Avem prin urmare încă 2 metode pentru prepararea hidrocar- 
burelor saturate pe lângă cele învățate la pag. 246—248. 

Trebue să menţionăm în sfârşit compușii organo-metalici ai mag:
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neziului. — “Magneziul poate da două feluri de conipuși organome-, taliei: | - _ e 
a) Mg < ek (Magnesiul dietil) cu doi radicali și d) Me fe 

(Zlalogenmagneziu etil), cu un singur radical și un atom de ha-. logen. - - o Cei dintâi sunt solizi și insolubili în ori și care disolvant şi de aceia foarte puțin întrebuințați în sintezele organice. Ii Cei de al doilea, studiați mai ales de Grignard, cre a arătat (1901) importanţa lor mare în chimia organică, se formează orcând turnăm un ester haloid, oarecare peste magneziul metalic, în pulbere sau "bucățele mici, în prezența eterului anhidru, care: servește de cafalizator. 
- 

CH —Cl + Mg = C2Hs—Mg—Cl 

CH5—CH—Br+ Mg = Ce H3—CH—Mg—Br 
Acești derivați numiți compușii lui Grignard, sent solubiţi în eter și în multe a:te substanțe, reacţionează foarte ușor și Sunt întrebuințați azi într'o mulțime de sinteze organice. Apa-i des- compune cu uşurinţă. 

XXXII, | 
HIDRAȚII HIDROCARBURELOR | 

Alcoolii şi fenolii. 

Radicalii mono sau Polivalenți ai hidrocarburelor pot să, fe. saturați cu unul sau mai multi oxidrili (OH) pentru a. da naştere ia hidrati. Numele lor "se formează terminând numele hidrocarburei pr;n sufixul 07, s. e: Metan-ol, Etam-ol. Pentru. 2 oxidrili se pune sufixul q;-0/: Ftan-diol. Pentru 3 oxidrili tri-ol: Proban-triol, etc. Aceşti hidrafi, consideraţi din punctul de ve- dere al funcționării lor, zor fi .comparați, până la un punct oare- care, cu hidrafii metalelor. 
Astfel: | . 

KOH + NO;O0H = NO.0K + HO 
CH3OH + NO:0H = NO/O0CH,) + HO 

Hidraţii se împart în două gtupe mari: 
1. Alcoolii au oxidrilii legați de atomii de carbon făcând parte dintr'o catena, sau din catene aciclice (putând ele, uneori, să fie legate la rândul lor de o catenă ciclică, saturată sau nu). r 2. Fenolii au oxidrili” legaţi de atomi de' carbon făcând parte dintr'o catenă ciclică nesaturată. | 

Alcoolii. 
__ Istoricul, Această funcțiune a fost introdusă la 1836 de Dumas şi Peligot studiind spirtul de lemne (metanolul). Ber/helot între 1857 şi -1860 separă
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alcooli de fenoli. Ko/5e împărţi alcoolii monoacizi în primari, secundari şi 

terțiari. 
. 

Berthelot şi cu deosebire Wiirta și Friedel, contribuiră la crearea. alco- 

olilor poliacizi, | 

Clasificarea alcooliior. A/coolii se împart în diferite grube, 

în vapori cu numărul oxidrililor ceaun în moleculă şi după 

locul pe care-l ocupă. aceşti oxidruli. | | - 

Numărul oxidrililor în molecula unui alcool este variabil; astfel 

avem: | 

CHOH CH(OA), C.Hs(OH) CHu(OH) 

, Ei se numesc îritocmai ca bazele. Când alcoolul are un singur 

oxidril, e] este: monoacid, când are doi: biacid, cu 3: fpiacid, etc. 

Această numire se bazează pe proprietatea ce o au de a putea 

formă, cu acizii monobazici, compuși (esteri), în care radicalul aci- 

zilor să se găsească de atâtea ori, câţi oxidrili are alcoolul, de ex:. 

Alcool monoacid: CH;OH + NO:0H = CH3ONO> + H:0. 
Metanol Ester metilnitric 

(alcool metilic) (azotat de metil). 

OH ONO, 
„. Alcool biacid: CH + 2NO:0H = CH - 

GC 4 < OH + 2 DA 44 < ONO, 

Etandiol 1, 2, Etandiol dinitrat 1. 2. = 

(şlicol). Azotat de etilenă (glicol diazotic)e 

Alcool hexaacid: CeHs(OH), + 6NO:0R = CeHs(ONO:)e. 
Hexan hexol 1—6 (manita). Hexan hexol hexanitrat 1--6 

(Manita hexaazotică), 

Este foarte important a se şti, din punctul de vedere al izome- 

rilor și al derivaților ce şe pot obține, locul pe care oxidrilul îl 

ocupă în moleculă. 
Oricât de complicată ar fi molecula hidrocarburei, oxidrilul 

Hu poate ocupă de cât trei pozițiuni. El poate. să fie substituit în 

locul unui atom de H din următoarele trei grupuri care formează 

hidrocarburele lineare sau arborescente: | 

! | | |. 
CH, CHa și —cCH 

| | 
dând naștere la următoarele substituțiuni: 

| | 
CHOH Con şi  —COH 

| 
„. Prezenţa acestor grupuri în moleculă ne arată trei alcooli diferiți. 

Aceia în care se găsește grupul—CH.OH se numesc alcooli primari. 

2 >» » » =CHOH » : » aleooh secundari. 
po» »» » » =COH  » » alcooli terfiari. 

, Observare. In alcoolii primari, carbonul cu oxidril mai are 2 atomi de 

hidrogen; în alcoohii secundari, carbonul cu oxidril mai are numai un atom 
de hidrogen; în alcoolii terțiari, carbonul cu oxidril nu mai are nici un atom 
de hidrogen. . , | , 

R
i
m
a
 

apa 
i
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Astfel fentanul aârborescent, prezentând. în molecula sa toate 
aceste tiei grupuri, ne poate servi pentru a arătă aceste trei feluri 
de isomeri : 

CH pi - pm p 
| 

CH —CH CH; Pi CH,—CH CH,—C—OH 
“| - | | 
CH, CHa | CHOH CHe 

CH; CH0H CH; CHs 
Butan Metil 2, Bntan: Metii 2-0] 4. — Butan Metil 2-0l 3. Hutan Metil 2-0] 2, (pentan nenormal) (alcool pentilic primar) (alcool pentilic secundar) (alcool pentilic terțiar) 

Aceste trei varietăţi de a!cooli diferă nu numai prin constantele 
fizice (temperatura topirei și a fierberei, solubilitatea, densitatea, 
etc.) dar și prin proprietățile lor chimice. 

- 1. Alcoolii primari, dau prin oxidare două feluri de corpi : 
4) Prin pierdere a doi atomi de H, sub forma de apă, obținem 

aldehide (alcohol dehidrogenatum). 
CH, CH; 

| + O = | + H20 
CH:OH H—C=0O 

Etanol -— Alcool etilic, Etanal — Aldehida etilică. 

b) Oxidând mai departe, aldehida mai absoarbe un atom oxigen 
dând naștere la acizi : 

CH CH, 
| + O = MI 0=C—H O=C-0H 

Etanai, Etanoic==Acid acetic, 

2. Alcoolii secundari, oxidaţi în acelaşi mod ca mai sus, nu dau 
aldehide nici acizi, sau dau un singur fel de corpi, numiţi cetone, 
având un același număr de atomi de C ca și alcoolul secundar 
primitiv. 

CH; CH, 

CHOH + = C=O + HO 
| > 

-. 

CH, CH; 
Propanol 2 = Alcool propilic secundar, Propanona == Cetona propanului, 

3. Alcoolii terțiari, nu dau nici a/dehide, nici cetone, nici acizi, 
cu acelaşi număr de atomi de C, ca alcoolul terțiar de la care se 
pleacă; numai prin ruperea catenei, ei pot da naştere la produşi di- 
feriţi de oxidare, după felul alcoolului terțiar. 

Sinteza alcoolilor. Sunt numeroase procedeele, prin care se 
pcate face sinteza alcoolilor. Principalele sunt următoarele două : 

„1. Inlocuind halogenii substituiţi în molecula hidrocarburelor prin
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oxidrili (Berthelot şi : Wiirta, 1854--1856)., Reacţiunca se, face în 
modul următor: 

CH CH, = 
a) CHI + | = | -F. Agl 

CO.OAg CO.O(C.H,) 
Btan iodat Etanoat de argint, .; __ Etanoat de etil  lodura de argint, 

(lodura de etil). = Acetat de argint, == Acetat de etil, 

CH; CH; 

5) | “+ ROH = CaH;OH + | 
CO.O(C,H,) COOK 

Etănoat de etil—Acetat de etil. Etanol-=Alcool etilic, Etanoat de potasiu 
Acetat de potasiu, 

Prin această” reacțiune . se pot obține şi alcodli cu mai mulți 
“oidiili plecându-se de la hidrocarbure polihalogenate. 

2. Descompunând, cu, KOH, sulfaţii radicalilor hidrocarbonaţi ce 

se :obțin din hidrocarburele nesaturate CnHen, având o dublă le- 
:gătură, prin alipire de SO,H,, s. ex:. 

/ OH | . : 
SO, + KOH = SO,HK + CHa—CH2.0H 
N O.CHa—CHa - 

Sulfatul acid de etil. Etanol==Alcool etilic, 

A se vedea cele spuse la importanța acetilinei, pag. 256. 
„„._.3. Făcând să. reacționeze. acidul .azotos în starea născândă (NO. ONa şi 
: son, diluat) asupra 'aminelor primare; si ex: 2 

CH, CH, 
l Si 

CH, , 0 = da —O0H + x, + H,O 
| , 

N ” ! 

PN 
pi EH | O. | ai 
„a poa Etilamina.' - Etano]y A 

4, Făcând. să reacționeze comfuşii lui Grig gnard. asupra: aldehidelor sau 
cetonelor. Cu aldehida formică (metanal) se obțin alcooli primari, cu toate 
celelalte aldehide, alcooli secundari; întrebuințând cetonele se obţin alcooli 
terțiari. Reacțiunea aceasta este absolut generală și se petrece în următoarele 

- două faze; s. ex.: 

  

CH, CH, „CB, 
a) | + mg = | H-C=0 ME pe H—C—0-—-Mg—Br 
Pa | 

A Blana, - Bromura de Produs de adiţiune, 
Das - Da Magnesiumetil. : 

ft CH, IE . CH, il | Da a) Be. 
b) H-C-O0—Mg—Br + HO = HC-OH + Mg 
cp | | NOH 

fe, CH, d E CH, 
ei e e - IE Propanol.2. , Oxibromura de” 

* (alcool Secundar) - Magnesiu, 
.
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Proprietăţi fizice. Alcoolii Primari au temperatura fierberii” mai înaltă decât alcoolii secundari corespunzători și aceștia mai înaltă decât cei ferfiari. | | 
Asemenea temperatura de topire și fierbere a alcoolilor poli- acizi creşte cu numărul oxidriilor : 

CH; CH.0OH CH,OH 

CH, CH, - OHOH: 

CHOH | CHOH - CH.OH 
Temperatura ferberii : 1020. : 2160, 290,4 (la presiune de 756mm,5) Alcool monoacid: Propanol 1.  Biacid: Propandiol 1, 3, fuzibilă4-17, (Al. propilic primar), (Glicol propilic), Triacid: Propantriol 1—3, 

(Glicerina), . 

Proprietăţi chimice : | 
1. Putem înlocui hidrogenul oxidrilului alcoolic printr'un metal, ca Na și K, obţinând alcoolaţi. - 

CH, CH 
2 | + kR=2]| + H, 
CH.0H CH.OK 
Etanol== . Etanol potasic== 

Alcool etilic, - Alcool potasie, 

„2. Oxidrilul alcoolic, ori care ar fi grupul din care face parte poate să fie înlocuit prin CI, Br sau 1, cu ajutorul derivaţilor clo- taţi, bromaţi sau iodaţi ai fosforului. Dacă se pune un exces de alcool reacţiunea, se petrece în următoarele două faze ; dacă. însă „se întrebuințează. puţin alcool, faţă cu pentaclorura de P, atunci reacţiunea se, oprește la faza dintâi: “ 

a) | + POL = | o + POC, A+ HCI CHOH CRC 
Etan clorat = Oxicloruză- 
Clorura de etil, de fosfor, 

CH, . 53 CH, 3] + POO,=3 | + PO, CH,OR „ OHCI | 
, 

Acidul fosforic, - 
3. Acizii organici și neorganici. dau cu alcoolii compuși compa=. rabili, până la un punct oarecare, cu sărurile minerale, numiţi esteri saâui sau esteri, 

CH; 

| CR a) Co.o [E | j = H,O CH [O. | CO.OcH, ! 
Câte o moleculă Etanoatul de metil = Etanoic și Metanol. Acetatul de metil,
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b) CH, „ OHg + O—CH—CHy 
+ SO, E = S0, 

CH,OH N OHE NOH + HO 
Sulfatul acid de etil, 

Alcoolii monoacizi. 

Starea naturală. Alcoolii, cu catena normală, ce derivă de la 
primul termen al hidrocarburelor până la octan (inclusiv), au fost 
găsiți în natură sub formă de esteri, în diferite plante. Câţivă 
dintr'inșii, din care unii cu catena arborescentă, au fost găsiți apoi 
în productele de fermentație ale substanțelor zacharoase şi ale gli- 
cerinei. 

Alcoolul cetilic (Cass HssOH), alcoolul cerilic (Ca Hs OH) și alcoolui 
miricic (CsoFHs:OH) au fost găsiți, tot sub formă de esteri: primul 
în grăsimea cașalotului (sferma Cefi), iar ceilalți în ceara dealbine. 

Proprietăţi fizice. Temperatura de ferbere a alcoolilor monoa- 
cizi creşte în mod regulat cu creşterea greutăței lor moleculare ; 
„entru fiecare CH, în plus avem o creştere de aproape 20%, afară 
de primii trei termeni care arată o diferenţă, de la unul la altul, de 
aproape 10Y. Primii trei termeni sunt solubili în toate proporţiile 
în apă, au miros spirtos bine pronunţat și gustul arzător. Termenii 
intermediari au miros desplăcut, devin din ce în ce mai uleioşi și 
„sunt insolubili în apă. Acei superiori nu mai au miros de loc ;sunt 
și ei insolubili în apă şi, de la a/coolu/ dodecilic în sus, sunt solizi la 
“tempetatura ordinară, având aspectul asămănător cu al grăsimilor 
sau al parafinei. Greutatea specifică este pentru toți mai mică decât 
"aceia a apei, şi în sfârșit putem adăugă că, pe când primii 14 sau 
15 termeni sunt volatili la presiunea ordinară fără descompunere, 
acei superiori nu pot distilă decât su» presiune scăzută. 

- Proprietățile chimice au fost arătate la pag. 287. 

Alcoolul metilic sau Metanolul, CH,OH 

A fost descoperit de P/. Taylor la 1812. Se găseşte în natură 
în frunzele de iarbă, urzică, ederă, porumb, etc. Se prepară prin 
distilarea lemnelor în vase închise: (vezi acidu/ piroligenos), care 
dau de la 0,5% până la 1,5% metanol. 

Metanolul e lichid, fără coloare, cu miros particular spirtos, cu 
= densitatea 9,814. Fierbe la 670, este foarte solubil în apă. Aprins 
arde cu flacără albăstrue, puţin luminătoare, e otrăvitor. 

Prin oxidare dă metanal sau aldehida forimică şi metanoic sau 
acidul formic : 

H-CH.OH + 0 H—CH.O + HO 
Metanol = Metanal = 

Alcool metilic, Aldehida formică, 

H—CH,OH. + 20 =  H—COOH A+ HO 
Metanoic == 
Acidul formic .
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Alcoolul etilic sau Etanolul. CH, —CH,—OH 
Istoricul. Descoperirea alcolului se atribue lui Abu-Kazis, chimist arab ; (el a introdus și alambicul în chimie) care l-a numit a/-fa-kal adică „Sfirt uşor“. EI a fost descris în secolul al XIII-lea de Arnauld de Villeneuve, profesor la Montpelfier, sub numele de „Sfirt de vin“. Th. Saussure arată că alcoolul pare a fi compus din etenă şi apă, ceeace s'a duvedit la 1827 de Jlenuel şi Faraday, care au obţinut cu etenă și SO,H,, sulfatul acid de eul, 

Starea naturală. Bechamp a găsit urme de alcool în corpul ani- malelor și chiar la oamenii, care nu beau lichide alcoolice, Se gă- sește în mică cantitate şi în laptele erbivorelor, Miinta la 1881 găsi alcool în pământ, în apele de ploaie și în zăpadă. Apa Senei conţine | gr. alcool în fiecare metru cub, adică 1 la 1.000.000. Fructele dulci: prune, struguri, etc., conţin alcool când încep să fermenteze. 
Prepararea. Alcoolul se fabrică astăzi în industrie prin fermen= tarea alcoolică a diferitelor lichide care cuprind g/ucoză. Vom descrie această preparare după Fermentaţiuni. 
Se capătă astfel szirt cu 95—960/, alcool. 
Alcoolul absolut, tără apă, se prepară din acesta prin distilare- după ce l-am lăsat să steă 24 ore cu var nestins. într'un balon bine astupat. De obicei această operaţiune trebue repetată încă odată. Alcoolul absolut nu trebue să a/hăstrească sulfatul de cupru anhidru, care este a/b; acesta şe prepară încălzind la 220 pe cel cristalizat (SO,Cu + 5H,0) până ce a pierdut odată cu apa și co- loarea albastră primitivă, 
Proprietăţi. Alcoolul este un corp lichid, foarte mobil, cu un miros particular, plăcut, cu un gust arzător şi cu densitatea 0,794 ia 15 C. Solidificat (în aer lichid) e o massă albă care se topeşte la — 1300. Fierbe la 784. Alcoolul disolvă foarte mulţi corpi, cu deosebire corpi organici ; din această cauză e foarte mult întrebuin- țat în laboratoare și în industrie, ca disolvant. Se amestecă cu apa în orice proporţii şi absoarbe chiar apa din atmosferă. Când ameste= căm 52,3 volume alcool cu 47,7 volume apă la 15%, căpătăm numai 96,23 volume de amestec, şi nu 100, cum ne-am aşteptă. Zicem că are loc o contracțiune. In acelaș timp se dezvoltă şi căldură. Printre proprietățile chimice reamintim, că prin oxidare dă după cum am văzut la descrierea alcoolilor în general, a/dehidă și acid acetic : 

CH; CH, CH, . - CHe | + 0= —-H20O sau | +20= + H,O HI 

A Non 
Aldehida etilică = Acid acetic = Etanal 

Etanoic, 
Dr. C. 1. Istrati și G.G. Langinescu, 

19
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Intrebuințarea, Alcoolul este unul dintre corpii cei mai între- 
buințaţi în industrie și laborator. Servește ca disolvant, la prepa- 
rarea materiilor colorante, la fabricarea văpselelor, lacurilor, etc. 
Oamenii consumă o cantitate mare de alcool sub formă de vin, bere, 
rachiuri, etc. Se întrebuințează de asemenea în medicină și la con- 
servarea fructelor și a ipreparatelor anatomice. Abuzul de alcoot 
alterează stomahul și arterele și duce în mod fatal la nebunie. In 
genere, criminalii și idioții sunt fii de alcoolici. 

Alcoolul denaturat e alcool amestecat cu proporții anumite de 
spirt de lemn (alcool metilic industrial impur) cu cetone impure 
sau cu baze piridice (piridina, homologii ei și altele). Aceste substanțe 
fac că alcoolul denaturat să nu mai poată fi băut și nici purificat 
pentru a obține iar alcoolul curat. El este întrebuințat, mai ales, la 
ars în lămpi de încălzit sau de luminat. Pentru anumite scopuri far- 
maceutice sau industriale, cum ar fi de pildă, prepararea apei de 
Colonia şi a altor parfumuri, statul admite denaturarea alcoolului 
etilic curat, cu substanțe mirositoarea, ca esenţa de livănţică de ber- 
gamot, flori de lămâie, etc. Pentru prepararea lacurilor se admite 
denaturarea alcoolului cu esența de terebentină. Alcoolul denaturat 
este scutit de taxele la care e supus alcoolul curat. 

Alcoolii biacizi sau Glicolii. 

Istoricul. Glicolii au fost preparaţi de Wirtz, la 1856. 

Starea naturală.S'a găsit Etandiolul 1. 2 = glicolul elilenic şi 
câțivă dintre homologii săi, între productele de fermentație ale ma- 
teriilor zacharoase și ale ghicerinei, în vin, etc. 

Nomenelatura glicolilor. Glicolii fiind alcooli biacizi, cei doi oxi- 
drili ai lor pot aparține grupului primar, secundar sau terțiar. In 
modul acesta fufem să avem şease varietăți deosebite de glicoh. 

Când cele două grupuri alcoolice sunt primare, avem un g/ico/ primar. 
Când cele două grupuri alcoolice sunt secundare avem un g/icol 

secundar sau isoglicol. 
„__ Când cele două grupuri alcoolice sunt terțiare, avem un „9/icof 
terțiar sau pseudoglicol. 
"Când un grup e primar şi altul secundar avem un hemiisoglicol. 

» o» > » 2» terțiar » »  hemifseudoglicol. 
po» > » » » »  isopseudoglicol. 

Astfel avem: 

CH,OH CH; CH, CH; CHzOH 

CH, CH.OH C—OH CH.OH 
| | | i 

CH, CH.OH C—0OH CH, 

| LN | j 
CH,.OH CH, CH, CH, CH, 

Butandiol 1. 4, Gli-  Bntandiol 2, 3. Glicol Butan-diol 2. 3. Dime- Butandiol 1, 2. He- 
col primar al buta- secundar al butanu- til 2. 3. Glicol terțiar miisoglicol al hbuta- 

” nului, luizisoglicol. =pseudoglicol al dime- nului, 
Ul butanului= Pinacona,
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CH, CH,.OH | 
H,C—C—0OH _H,C—C—0H | 

CH.OH 
CH; | 

CHs 
Propan Metil-diol 1, 2. == Butan Metil-diol 2. 3, Hemipseudoglicol al propanului Metil, Isopseudoglicol al butanului metil 2, 

Proprietăţi. Glicolii sunt, în general, corpi lichizi, de obiceiu uleioși, având femperatura de fierbere mai ridicată decât alcoolii monoacizi cu acelaş număr de atomi de carbon. Tot așă în ceeace privește densitatea. Astfel: 
Etanolul (a/coo/ efi/ic) CH,OH are densitatea 0,7937 la Ov, se topeşte la —-130”. şi: fierbe la 7804. 
Ftandiol 1. 2 sau Ghgolul ehlenic: C2H,(OH), are densitatea 1,125 la 0”, se topeşte la + 11;5 și fierbe la 197%5. Glicolul etilenic sau Etandiolul a fost găsit de /leuninger, în vin. Se prepară, între alte, fierbând efanu/ dibromat 1. 2. cu apă; sc obţine astfel 60%, din cantitatea teoretică: 

CH,.Br HOH CH.OH 
| + = |] — 2H Br CH. Br HOH CH..OH 

Prin oxidare cu acidul azotic, glicolul dă următorii compuși: CH.OH CH-OH CH.O CH.O CO.OH 
| | a] | ; COH CO.OH CO.OH CH.O CO.OH Etanolal 1, 2, Ftanoloic Etanaloic Etandial Etandioic Aldehidă glicolică ==Acid glicolic = Acid glioxilic =Glioxal Acid oxalie (alcool și aldehidă), (alcool şi acid). — (aldehidă și acid), (dialdehidă), (diacid), 

Alcoolii triacizi. 

Se cunosc până în prezent puţini alcooli din grupul acesta. „Intre aceştia, cel mai însemnat este glicerina, care servește de cap întregului grup. 

Glicerina sau Propantriolui 1. 2. 3, 
Istoricul, Glicerina a fost descoperită de Sc/eele la 1779, care a numit-o Brincipiui duice al unturilor. La 1318 Chewreuil începi a consideră glicerina ca alcool și dovedi că glicerina şe găseşte în mod constant în toate. maţe- riile grase. 

. La 1855 Ber/helot a dovedit că glicerina e un alcooi triacid. Witrta făcă sinteza glicerinei (1856) din tribromura de alil (propantribromat 1. 2. 3.), iar sinteza totală a ei a fost făcută de Fridel şi Syla. 

Starea naturală. Glicerina se găseşte în cantitate mare, sub forma de esteri, în corpul plantelor și animalelor. Există în stare
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liberă în oleul de palmieri, în vin (4—7 gr. la litru, Pasteur) şi 

în productele fermentaţiei alcoolice a sfeclelor. Toate materiile grase 

vegetale sau animale nu sunt decât esteri ai glicerinei, rezultați din 

combinarea ei cu diferiți acizi derivând din seriile CaHas și CuHza. 

Prepararea. Sinteza totală a şlicerinei a fost făcută de F'riedel 

şi Sylva fierbând cu apă sub presiune propanul triclorat 1. 2. 3: 

CH:C.L HOH i 

| 
CHCL + HOH = CH.OH + 3HCIL 

| | 
CH..Cl HOH CH2.OH 
Fropannl Glicerina. 

triclorat 1, 2, 3. 

Ei au plecat dela propena, obfinută fe cale sintetică; aceasta adiționând 

o moleculă de clor dă naștere la fropandiclorat 7. 2. 

CH, CH,.CI , 
| -] 
CA + CU = CACI 

CH, CH, 
Propena Propan dicolorat 1, 2. 

Pentru a obține derivatul triclorat, se încălzeşte, sub presiune, în vase în- 

chise, compusul bictorat cu ICI. 

CUI,CI CH,CI 
a] 

aa ICI, = CH + ICI + HCl 

CH, CH,CI | 
Propanul triclorat 1. 2. 3.—Triclorbidrina glicerinei. 

Derivatul triclorat, fiert cu apă sub presiune dă glicerina. 

Fabricarea, glicerinei se face în industrie fierbând materiile 
grase, cu deosebire săul, cu apă la 175% şi sub presiune de 8 at- 
mosfere. Se mai adaugă și 3%, var. (Vezi fabricarea săpunurilor). 
Glicerina brută se curăță prin distilare cu vapori de apă și prin 
filtrare pe cărbune de oase. Soluțiunea e concentrată în urmă prin 
încălzire în vid. 

Proprietăţi. Glicerina e un corp lichid, sirupos, fără coloare şi 
cu gust dulceag (numele glicerină vine dela vorba grecească glykius 
=—dulce). Cristalizează în prisme clinorombice care se topesc la 170 
şi fierbe la 2900 (sub presiunea obişnuită), descompunându-se în 
parte. La presiune de 15"" distilă la 1809, însă fără să se des- 
compună. Pentru a fi solidificată însă ea trebue să fie perfect an- 
hidră şi păstrată mai multă vreme la o temperatură sub—30. Cu 
un Cristal gata se poate cristaliză glicerina și la o temperatură mai 
puţin scăzută decât—30, 

Glicerina, fiind un alcool triacid, are proprietăţile chimice ale
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alcoolilor. 1. Astfel, prin oxidare, s'au obţinut, între alţii, corpii următori : 

CH.OH CH-OH COOH 
| | CH OH Ti OH Î-OR 

CH O CO OH COOH Aldehida glicerică= Acidul gliceric= Acidul tartronic== Propan-diol-al, Propan-Diol-oic, Propan-ol-dioic, 

2. Prin deshidratare, glicerina pierde 2H,0 și dă aeroleina, a/- dehida acrilică sau Bropenal; aceasta se produce și când se arde grăsimea la friptul cărnei ; are miros acru și neplăcut: 
OH pr 

ca OH = Cu + 2H,0 Io | 
CH.OH Ca 

3. Am văzut, la definiţia alcoolilor, că un alcool poate fi asă- mănat până la un punct oarecare cu o bază, în ce priveşte oxidri- lul şi că dau cu acizii, esteri, Glicerina, având 3 oxidrili, poate formă trei feluri de esteri cu acizii monobazici, după cum intră în reacțiune unul, doi sau toți trei oxidrili. , Astfel putem avea: 

CH+OH CH,CI CH 
| | CH OH CHOH . PC 

| | 
CH=CL CH=CI CH.CL Monoclorhidrina, Diclorhidrina simetrică, Triclorhidrina. 

Tinitroglicerina ieă naștere din glicerină și acid azotic concen- trat, în prezenţa acidului sulfuric ca deshidratant. : 

CH:OH NO:OH __CH:ONO, 
| | | | CHOH + NOO0OH = CH ONO, + 3H,0 

| | CH:OH NO-O0H CH2ONO, 
Propan-triol-trinitric 1, 2, 3, 

Acest corp e în realitate un 7//azofat de gliceril. Numele de trinitroglicerină e greșit, de oarece un derivat nitric (vezi Hi/rofe- nul) cuprinde grupul NO, legat, prin atomul de N, deadreptul 'de carbon. Acest nume se întrebuințează totuși și azi. A fost preparată
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de Sobrero la 1847. E un corp lichid, uleios, alb-gălbui, cu den- 

sitatea 1.6, E un corp foarte explozibil; din această cauză prepa- 

rarea ei e pericoloasă și se face cu multă băgare de seamă; altfel 

putând face explozie de la sine. 
Puterea exploziei se explică astfel. Uitându-ne la formula sub- 

stanței, observăm că ea cuprinde o mare cantitate de oxigen care 

poate oxidă carbonul în bioxid de carbon, și hidrogenul în apă. 

Din această cauză poate arde și fără aer. În timpul arderii se pro- 

duc prin urmare trei corpi gazoși, CO2 H2O şi Ne al căror volum 

e foarte mare față cu acela al lichidului din care au provenit. Vo- 

lumul gazelor e și mai mult mărit prin ridicarea de temperatură 

care are loc. Așă dar, tăriă exploziei se datoreşte formării re- 

pede de gaze cu un volum foarte mare. Să se observe, că nu se 

produce nici un corp solid ; arderea e prin urmare fără fum. 

Dinamita. Cu nitroglicerina suedezul Vobe/ a preparat dinamita 

în 1862, amestecând 75%/, nitroglicerină cu 25%, Kzese/gur (pag. 

167), sau cu alte substanțe poroase. Dinamita explodează numai 

prin capse de fulminat. Nu e așă de periculoasă ca nitroglicerina, 

în ce privește operaţiunile cu ea. Dinamita e întrebuințată pentru 

sfărâmatul stâncelor, în mine, tuneluri, sub apă, la încărcatul tor- 

pilelor de răsboiu, ș. a. Nu poate fi întrebuințată însă la arme de 

foc din cauză că acestea nu rezistă la puterea mare care se desvoltă. 

Gelatina explosibilă e făcută din msfroceluloză şi nitrog lice- 

rină; ea are înfăţişarea unei gume și arde fără fum. 

Imtrebuinţarea. Glicerina are numeroase întrebuințări din cauza 

proprietăţilor ei fizice şi chimice. Astfel, fiind un corp care se eva- 

poră şi îngheață greu, ea se întrebuințează ca lichid de umplere 

la gazometre (cu care se măsoară volumul de gaz consumat) și la 

presa hidraulică. Fiind un disolvant pentru oleurile eterice ser- 

vește la scosul parfumurilor, din plantele care nu pot fi distilate cu 

vapori de apă fără a se alteră, Fiind greu atacată de fermenți și 

bacterii serveşte la păstrarea preparatelor anatomice şi a fructelor. 

Mai slujeşte la fabricarea unsorilor și pomezilor de toaletă, pentru 

piele și păr. Deasemenea slujește la facerea substanțelor care tre- 

buesc să rămâe moi sau umede, cum e argila cu care sculptorii 

fac modele, cum e cerneala pentru stampile, tabacul de tras pe 

nas, etc. Dar, cantitatea cea mai mare de glicerină e consumată la 
fabricarea nitroglicerinei, despre care am vorbit mai sus. 

Grăsimi. 

Grăsimile de tot felul, animale sau vegetale, sunt esteri or- 

ganiti ai glicerinei. O moleculă de glicerină e combinată în aceste 

grăsimi cu trei molecule de acizi organici, cu eliminarea a 3 mo- 

Jecule de apă. Putem scrie, în mod general, formula unei grăsimi 

astfel :



295 

CH3.OH HO.OC—R pie 0.00—R 

CH.OH + HOOC—R = Și —O0.OC—R + 3H:0 

CH..OH HO.OC—R CH —O0.OC-—R 
în care R e un radical alchilic oarecare. Acizii mai răspândiți în grăsimi sunt : 

pe 
(CE, 

ali 
ră 

| 
d | | CHe (CH)  (CHohe (PE 
CO.0H  CO.0H CO.OH CO.OH Acidul butiric == Acidul palmitic = Acidul stearic = Acidul oleic = Butanoic Hexadecanoic Octodecanoic Octodecenoie 

Observare. Să se observe că acidul oleic e un acid nesaturat; hidrocar- bura lui e din seria CHaa. 
Aceşti acizi formează următorii esteri : 

CH—0.OC-—CHz—CH—CH, CH7-0.06—(CH ju CH, 

CH —0.OC —CH,—CH,— CH, CH—0.0C—(CH;),.—CH, 
(tr, -00cCu,_cu-ca, CH>—0.0C—(CH,)—CH, Butirina = . Palnitina = Propantriol-tributanoic Propantriol-trihexadecanoic 

(PI 0.0C-(CH)s— CH, [20.00 CH 

CH —0.0C—(CH5),s-—CH, CH—0.0C—C, Ha, 
CH2—0.0C-ACH) Cl, CH—0.0C 6,0, 

Stearina= 
Oleina= P ropantriol-trioctodecanoie Propantriol-trioctodecenoie 

Oleina este lichidă, celelalte sunt solide, iar sfearina se topește la o temperatură mai ridicată decât Palmitina. Cele mai multe grăsimi naturale sunt amestecuri de oleină, palmitină şi stearină. Unele grăsimi cuprind și esteri ai glicerinei cu alți acizi decât acei 4 menţionaţi mai sus. Aşă, untul cuprinde esteri ai glicerinei cu două feluri de acizi ; un fel de acizi sunt volatili și distilă cu va- porii de apă: acizii bufiric, capronic, caprilic şi caprinic ; alfe de acizi sunt nevolatil; : oleic, palmitic, Stearic. In utul natura
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sunt 8,8%/, acizi volatili, pe când în untul artificial (margarina) 
cantitatea acestora e cu mult mai mică. Determinând cantitatea de 
acizii volatili putem află dacă un unt e natural sau prefăcut. 

Proprietăţile fzice ale unei grăsimi stau în legătură cu natura es- 
terilor de glicerină pe care îi cuprinde. Aşă, său/ care cuprinde 
mai multă sfearină, e mai consistent şi se topește mai greu, pe 
la 420; untura, care are mai multă pa/matină şi oleina, e mai 
moale și se topește mai uşor, iar zufu/ de lemn, cu foarte multă 
olesnă, e lichid. 

In cele mai multe cazuri, grăsimele 'din plante suntlichide, oleuri 
sau uleiuri : cele din animale sunt, unturi sau grăsimi, săuri (Un- 
tură de porc, său de vacă, grăsime de gâscă, etc.). 

In stare curată, grăsimile sunt albe, sau slab gălbui, fără miros 
și cu gust sartăd. Toate sunt mai uşoare decât apa, şi lasă pe 
hârtie o pată străvezie, care nu dispare prin încălzire (spre deose- 
bire de pata făcută de terpenele din seria C„Ha-4). Nu se disolvă 
în apă, prea puţin în alcool și foarte lesne în eter, benzen, sulfura 
de carbon, etc. 

Când sunt curate se păstrează multă vreme; când cuprind sub- 
stanțe azotate (a/bumine) râmcezesc lesne, mai ales sub influența 
luminei. Se formează în acest caz glicerină, acizi liberi, produse 
de descompunere care le dau un miros neplăcut și gust rău. Untul 
rânced își perde în parte mirosul rău prin topire şi stingere la gă- 
titul bucatelor, din cauză că acizii volatili se evaporă. 

Grăsimile solide se prepară încălzind cu apă materiile grase ; 
învelișul celulelor în care sunt cuprinse se umflă și grăsimea se 
adună pe suprafaţa apei. 

Oleurile lichide se scot, prin stoarcere sau apăsare, din semințele 
sau din fructele grase în care se află. Unele uleiuri se oxidează la 
aer, se prefac întrun fel de rășină și de aceia se numesc uleiuri 
sicative, Cele mai multe însă nu se fac rășinoase, se usucă foarte 
greu și se numesc olejuri nesicative, 

Printre cele mesicative sau care se usucă greu, amintim 4n4de- 
lemnul, oleul de migdale, oleul de sesam, oleul de porumb, oleul 
de rapită, oleul de ricin, etc. 

- Printre oleurile care se usucă lesne, sicazive, pomenim o/eu/ de 
in, cânepă, de floarea soarelui. Oleul de in serveşte la facerea 
văpselelor în ulei, a lacurilor şi lustrurilor. Prin lac se întelege 
un lichid care se usucă lesne când e întins într'un strat subțire. 
Văpseaua, sau alte substanţe care ar fi amestecate cu oleul sicativ 
rămân astfel lipite de obiect. Pentru ca să se usuce mai repede, 
oleul sicativ e fiert cu puţin oxid de plumb sau alți oxizi metalici; 
astfel se face văpseaua pentru scânduri, etc. 

Chitul pentru geamuri e făcut din oleu de in şi cretă saualte 
“substanţe în praf. | 

Linoleul e un fel de mușama care aduce cu cauciucul: El se 
fabrică oxidând oleul de in cu aer sau acid azotic până se preface
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întrun corp mcale și cleios. Acesta e amestecat cu răzătură de Plută sau cu alte materii la fel şi e întins pe urmă şi apăsat peo pânză groasă și tare. 

Săpunuri. 
Am văzut, că grăsimele sunt esteri ai glicerinei cu diferiți acizi superiori organici. Săpunurile sunt săruri ale acizilor din grăsimi cu unele metale, şi cu deosebire cu Bolasiu şi sodiu. Ele se pre- pară cu ajutorul grăsimeior de tot felul. Se înțelege, prin urmare, Că un săpun e un amestec de săruri ale mai multor acizi cu un metal. 

? de 6 grame hidrat de sodiu cu 90 gr. apă; totul trebue să umple numai jumătate din vas. Incălzim nu prea tare vre-o jumătate de oră, Adaugăm în urmă o leșie de două ori mai tare (la 6 gr. KOH numai 45 gr. apă) și fierbem mai departe până ce lichidul se întinde, când scoatem puţin cu o linguriţă. Când strângem o picătură între degete, trebue să se prindă în nişte foiți albe. Adaugăm atunci 22 grame sare și fierbem mai departe, amestecând mereu. 
După câtvă timp lăsăm să.se răcească. Se prinde ațunci pe suprafața lichidului o turtă de săpun. Dacă experiența e bine făcută, săpunul astfel preparat sc disolvă complect în apa distilată, Dacă nu, aceasta înseamnă că mai e grăsime nealterată și că trebue să se repete operaţia dela capăt cu acest săpun. 

Experienţă. Punem intro ulcică vre-o 50 grame seu de vacă şi o leşie 

In prima fază se produce o emmu/siune a materiei grase, adică aceasta se preface în bobiţe foarte mici care stau în suspenşiune în lichid, și care bobiţe intră mai r-pede şi mai bine în reacțiune. In faza a doua are loc transformarea grăsimei în săpun conform reacțiunei ; 

CH,—O0OC—R NaOH COR 
CH—O0O0C-R + NaOH = 3R—COONa + CHOK 
CH2—O0OC—R NaOH CH.OH 

Săpun Glicerină 
in care R înseamnă radicalul hidrocarbonat al acidului: palmitic, stearic, oleic. În a treia fază, când am turnat sare, s'au strâns bobi= țele de săpun, căci în apă sărată săpunul nu e solubil și prin ră- cire s'au prins în for;ă de turtă, Dacă întrebuințăm hidrat de potasiu, KOH, căpătăm un săfan moale. 

În fabrici se fa aceste operațiuni în mare. După a treia fază, se scoate lichidul cu apă și cu leșie. 
„ Săpunul prins (cu 10—-15%, apă) e presat bine pentru a-i scoate restul de apă cu leșie și apoi retopit și turnat în forme dreptun-
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ghiulare de lemn sau de fer şi se lasă să se răcească. Din forme 
e tăiat în urmă în plăci și în calupuri, cu mâna sau cu mașina, 
când i se dă diferite forme (calupuri) și apoi uscat. 

Materiile grase întrebuințate la fabricarea săpunului sunt de multe 
feluri. Astfel, în Marsilia se întrebuințează untdelemnul care dă 
săpun de Marsilia. In acest oraş industria săpunului eră în floare 
încă din anul 1000. Se mai întrebuințează, apoi o/eul de palmieri, 
mai cu seamă în Anglia, o/eu/ de sesam, oleul de rapită, de în, 
de bumbac, etc. 
"Săpunurile de toaletă, de calitate bună, sunt fabricate cu grăsi- 

mele cele mai bune şi curate. Ele n'au nici alcalii nici acizi liberi ; 
sunt săpunuri neutre. După ce sunt fabricate sunt tăiate în formă 
de șuviţi subțiri, sunt uscate, amestecate bine cu parfumul cuvenit 
și pe urmă turnate la presă care le dă forma definitivă. Săpunul 
de glicerină e săpun uscat și încălzit în urmă cu glicerină; el e 
transparent. 

Printre diferitele feluri de săpunuri speciale amintim; Săfunul de pete făcut 
din săpun și fiere de bou. Săzunul cu nisip, e săpun de cocos amestecat cu 
nisip. Săpunurile medicinale, cuprind substanţe desinfectante sau cu anumile 
proprietăţi contra bolilor de piele. Intre acestea pomenim : săfunul de camfor, 
cu 10%, camfor, contra degerăturilor, săfunul fenicat, cu 2—3"/, fenol, săfunul 
salicitat, săpunul cu miere (contra crăpăturilor de piele), săfunul cu iodură 
de potasiu, săpunul cu terpentină (contra reumatismului), săfunul cu gudron, 
săpunul cu pucioasă, etc. 

Intrebuințarea cea mai însemnată a săpunului e la spălarea pie- 
lei, rufelor, etc. Materia grasă e transformată de săpun într'o emul- 
siune, adică în părticele foarte mici care plutesc în apă şi dau astfel 
un lichid ca un fel de lapte. Materiile insolubile, praful şi alte 
substanțe, sunt desfăcute astfel de pe piele, rufe, etc., sunt luate 
de spumă şi spălate de apă. Un săpun bun nu trebue să conție 
baza liberă (Na OH), care arde și face pielea aspră; de asemenea 
trebue să facă spumă bună, întrebuințând o apă nu prea sălcie. 

Plasture. In afară de săpunuri cu sodiu sau potasiu, se mai cu- 
nosc săpunuri și cu alte metale. Plasturele e un săpun de plumb, 
adică o/eaf şi sfearat de p'umb; el mai cuprinde sacâz, râșini și 
alte substanțe medicinale; sunt verzui, galbene sau negre. 

Linimentele sunt un fel de emulsiuni întrebuințate la fricțiuni 
pe corp în caz de răceală. Ele se fac amestecând oleuri, de ex. 
untdelemn, cu amoniac și bătând amestecul în sticlă până se face 
emulsiunea. 

Experienţă. Facem o soluţiune de săpun în apă distilată. Punem sare 

în soluțiunea limpede. Pe suprafața amestecului se ridică săpunul în formă 

de grunji. Această experiență ne arată, că săpunul nu se disolvă în apă 

sărată. Astfel am precipitat săpunul la fabricarea lui, , 

Experienţă, Amestecăm o soluțiune limpede de săpun în apă distilată 

cu câtevă picături dintr'o soluţiune de clorură de calciu în apă. Se for- 

mează un precipitat alb de sfearat de calciu insolubil în apă.
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Această din urmă experiență ne explică de ce apa sălcie (cu sulfat de calciu) face grunji cu săpunul și nu face spumă, Se for- mează în acest caz stearat de calciu insolubil, sub forma de grunjuri, Apa de izvoare și ori ce apă de băut cuprinde cantități mici de săruri de calciu. Când se spală rufele, o parte din săpun se pierde prin trans- formarea lui în stearat de calciu. Adăugirea unei leşii de cenușă (car- bonat de potasiu) are, între altele, de scop de a precipită calciul și a economisi astfel săpunul. Pentru a se vedeă, dacă o apă cuprinde mult sau puţin calciu, ne slujim de o soluțiune de săpun în al- cool și de o anumită concentrațiune. După numărul de centimetri cubici întrebuințaţi ca să precipităm calciul din o cantitate anumită de apă, ne dăm seama de duritatea apei și putem ști dacă acea apă poate sau nu să fie întrebuințată în anumite scopuri: la băut, la fert în cazanele de vapori, etc. 

Lumânări. 

% Lumânările cele mai întrebuințate azi sunt /umânări/e de stea- 7ină şi lumânările de ceară. 
Lumânările de său întrebuințate altă dată aveau multe neajun- Suri: miroseau a său, ardeau cu fum și miros rău şi se topeau lesne. ILumânările de ceară se întrebuințează numai la serviciul reli- gios. Ele sunt făcute din ceară de albine și sunt sau galbene cum e ceara, sau albe, când ceara a fost albită la soare (cum se ghilesc pânzele). Lumânările de ceară sunt foarte des falșificate prin adău- gire de parafină, cerezină seu și sacâz. In acest caz, ele ard cu fum și aduc prin aceasta stricăciuni mai ales picturilor din biserici, Mai amintim și //nânările de parafină care au neajunsul, că se înmoae lesne, curg la ardere şi dau și fum; flacăra lor e mai luminoasă ca a celor de ceară ; se întrebuințează mai mult Ja /u- minaţii, 
Fabricarea lumânărilor de stearină. Lumânările de stearină Sunt făcute din amestecul de acid stearic şi palmitic liberi, ce se Scoate din grăsimi. Cuvântul «stearină» este prin urmare rău în- trebuințat în acest caz, căci Sfearina este esterul gliceric al aci- dului stearic. 

Experienţă. Facem întrun pahar o soluțiune ceva mai concentrată de săpun în apă distilată, Punem în această soluţiune acid sulfuric sau clor- hidric şi încălzim câtvă timp. Lăsăm să se răcească. Pe suprafaţa ameste- cului se prinde o Pojghiţă solidă de acid palmitic și stearic, Dacă săpunul a fost făcut cu unt de lemn, atunci stratul dedeasupra rămâne lichid, fiind alcătuit, în cea mai mare parte din acid oleic. 

- În această experiență, acidul a descompus săpunul, adică sarea de sodiu 2 acizilor din grăsimi. S'a format clorură sau sulfat de sodiu, acid stearic şi acid palmitic, conform ecuațiunii :
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Cu HssCOONa + HCI — Cu HasCOOH + NaCl 
Stearat de sodiu. Acid stearic, 

Cs Es COONa + HCL = Cusa COOH + NaCl 
Palmitat de sodiu. Acid palmitic. 

Pe această experiență se sprijină fabricarea acizilor stearic și 
palmitic cu care se fac lumânările de stearină. Se fierb grăsimele, 
şi cu deosebire săul de vacă, în autoclave (căldări mari la fel cu 
oala lui Papin, în care reacţiunile au loc sub presiuni mari) î împreună 
cu var. Se formează glicerină, care rămâne în soluțiune, și din care se 
scoate în urmă, și săfun de calciu. Săpunul de calciu e descompus 
cu acid sulfuric în căzi de lemn plumbuite pe dinlăuntru; acizii puşi 
în libertate se ridică în sus, plutind pe amestec. După ce sunt scoşi 
din căzi, sunt spălați cu apă fiartă, care face ca să se topească, și 
pe urmă turnaţi în tiparuri în formă de lespezi. Am fabricat astfel 
un amestec de acizi, gălbui din cauza aciiiului oleic. Pentru a se 
îndepărtă acesta din urmă se pun lespezile în saci și se supun la 
presă pentru a fi tescuite și stoarse, Tescuirea se face întâiu Ja rece, 
şi pe urmă la cald, la vre-o 40%. Turtele căpătate astfel sunt spălate 
încă odată cu apă acidulată, sunt amestecate cu 1—2%/, parafină 
şi în urmă sunt turnate în tipare. Parafina se adaugă în scopul ca 
Jumânările să nu fie prea sfărămicioase din cauza acidului stearic cris- 
talizat, care e sfărâmicios. Tiparele sunt tuburi metalice în care se pune 
fitilul și în care se toarnă acizii topiți. Ele sunt prinse câte mai 
multe de fundul unei cutii și sunt cu vârful în jos. 

Lumânările de s'earină nu se îmmoae în timpul arderii, din cauză 
că acidul stearic se topeşte relativ sus (la 69). Arderea e re- 
gulată din cauză că fitilul, fiind așezat la mijlocul lumânărei, e ali- 
mentat întruna de stearină topită. Fitilul fiind înmuiat de mai îna- 
inte în:run amestec de acid sulfuric, acid boric şi sulfat de amo- 
niu, se îndoae în afară la capătui ars. Prin aceasta scrumul e ars 
complect în zona caldă a flăcării și nu fac muc, care împedică 
arderea și întunecă flacăra. 

Cele dintâiu lumânări de stearină au fost făcute de Gay-Lussac 
în 1825. 

Ciara de albine este un ester care nu cuprinde glicerină ; din 
această cauză ea nu desvoltă prin ardere mirosul greu de acro- 
leină (pag. 293). Rolul de alcool în acest ester îl ţin alcoolii cerzZic 
(Ca, Hs; OH) și maricic (Cao He. OH) și acela de acid îl ţin acizii 
palmitic (Cus His 0,), miricic (Cao Ho O.) ș și alții. Ea mai cuprinde și 
hidrocarburele heffacosan, Caz Has şi entriacontan Ca Hess, precum 
și polen de flori. Ciara galbenă e albită astfel: pe un cilindru care 
se învârtește în apă se toarnă ciară topită în vine subțiri. Se formează 
astfel cordele subțiri. Acestea sunt ținute în urmă câtvă timp la aer 
şi soare, făcându-se albe și fără miros. După albire, se topește și 
se toarnă în forme: ciară a/bă. Ea se falșifică adesea cu cerezină,
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Parafină, stearină sau sacâa. Servește la facerea lumânărilor, plas- turilor, cosmeticurilor şi la modelat. 

Saponificare. 

Am văzut, că materiile grase prin ferbere cu hidrat de sodiu se prefac în săpun și glicerină. Această operație se numește pe scurt saponificare. Prin asemănare, se numește saponifieare orice des- facere a unui ester oarecare, în alcool şi acid. O saponificare poate aveâ loc și prin ferbere cu apă acidulată sau chiar numai cu apă sub presiune. 

Alcooli tetraacizi şi pentaacizi. 

Eritrita sau Butantetrolul 1. 2. 3.4: CH, (OH), a fost extrasă de Stenhouse (1848) din eritrină, substanță ce se află în planta Rocce/]a oniagnei. E solidă, cu densitatea 1,45 ; s2 topeşte la 120% și fierbe la 300% descompunându-se. 
Se cunosc bine trei alcoli pentaacizi : grabita, xihita și adonita ; ei sunt izomeri și corespund toţi trei la formula unui pentanpentol. 

CH..OH CH-.OH 

CH.OH lai.on 

lu OH leon 

dor | (za „OH 

Eritrita Lon 
Butan=tetrol 1-4 Pentan-pentol 1—5 

Alcooli hexaacizi. 

Printre corpii care corespund la formula CHs(0H),, mai însem- nați sunt trei: manita şi sorbita. 
Manita a fost extrasă de Proust la 1806 din substanța numită în comerț mană. 
Mana este o substanță zaharoasă, care se scurge din tăeturile făcute în coaja arborelui fraxinus sacharifera din Calabria. Ea conține 52%, manită, iar restul zahar, glucoză şi dextrină, 
Manita se mai găsește în țelină, măsline, mustul de mere și de ceapă şi în câtevă ciuperci ca; agaricus integer, care conţine 20%/, manită, 
Prepararea. Mana se fierbe cu alcool, soluțiunea alcoolică se decolorează cu cărbune animal, apoi se filtrează şi manita se de- pune, prin concentrarea acestei soluțiuni. Curăţită, recristalizând-o
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încă odată din alcool, se obține în prisme pătrate subțiri, cu as- 
pect mătăsos. 

Ea a fost obținută pe cale sintetică prin hidrogenarea manosei, 
„sau a fructozei (levulozei). 

CH2OH CHOH CH=OH 
| | | 
CH OH CH OH CH OH 

| ] | 
_CH OH CH OH CH OH 

| sau | ÎL 25 = | 
CH OH CH OH CH OH 

| | 
CH OH CO CH OH 

| | | 
CH O CH2OH CH>OH 

Hexan pentolal = Hexan pentolon 2 = Hexan hexol=—Manita. 
Manoza (aldehidă şi Fructoza:=Levuloza 

alcool), (cetonă și alcool). 

Proprietăţi. Manita e solidă, se topeşte la 166%. E solutilă în apă. 
Prin oxidarea manitei se obţine, mai întâiu 7/anoza de mai sus, 

apoi acidul manonic (monobazic) și în sfârșit acidul manozaharic 
(bibazic). 

CH-OH COOH 

| | 
(CHOB), (CHOH), 

| 
COOH COOH 

Acid manonic, Acid manozaharic, 

Cu acizi dă, în anumite condițiuni, esteri chiar de constituțiunea 
următoare : 

CeHe(O.CO.CH3) 
Esterul hexaacetic al Manitei=— 

Hexaacetilmanita, 

Alcoolul benzilic. 

Afară de acești alcooli, care pot merge până la nonan-nononul 
CeHu(OH), se mai cunosc și alții în care—O/ şe află tot la o 
catenă aciclică, dar legată, la rândul ei, de un ciclu, s. e.: 

Ca-GrOH GH Guiori 
Fenmetil-ol==Alcool Benzilic. Fendimeril-diol. 

Alcoolul Benzile, se găseşte, sub formă de esteri, în balsamul 
de Tolă și în răşina siyrax. E lichid și fierbe la + 206%. - 

Se poate prepară în modul următor : 

CeHs—CHCL + KOH = CaH,—CH-OH + KCL
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Prin oxidare poate da: . 

CH; —CHO C.H;—COOH 
Aldehida benzoică, Acid benzoic, 

Observare. Să se observe bine, că în alcoolul benzihie oxidrilul înlocueşte un hidrogen aciclic, din toluen CH,—CH, 

Sorbita, se găseşte cu deosebire în boabele de sorb (sorbus aucu- Paria). Se obține ca şi Manita prin hidrogenarea glucozei, isomer al manozei, 

XXĂIIL. 

FENOLII. 

Se numesc fenoli corpii, care rezultă din substituirea unuia sau mai multor oxidrili în locul hidrogenului dintro hidrocarbură cu catenă închisă nesaturată. Așă. dar, fenolii suut mdrafi ai hidro- carburelor cielice nesaturate. Ei pot fi mnonoacizi, bracizi, riacizi, etc,, după numărul oxidrililor, ce au în moleculă, d. ex.: 
C—0OH C—0OH C--OH LN LN LN “i f “i CH “ CH, 

HC CH HC CH HO-C C-on 
NZ N NJ 
CH C—OH CH 

Fenol monoacid — Fendiol 1, 4 == Hidrochinona.  Fentriol 1.3.5==Floroglucina. al fenului, Fenoldiacid al fenului, Fenol triacid al fenului, 

Fenolul, CsHsOH, sau acidul fenic, cum se spune de obicei, însă în mod greşit. A fost estras de Runge la 1834, distilând gu- droanele rămase de la fabricarea gazului de luminat. Porţiunile care trec între 180” și 220 sunt scuturate cu-o soluțiune apoasă de KOH. Se formează astfel săruri de potasiu, solubile în apă, care tratate cu SO,H. dau fenoli. Aceștia se separă în urmă prin disti- lare și cristalizare. 
Se poate obține în laborator prin încălzirea derivatului sulfonic al fenului cu KOH : 

CsH;SO:0H + KOH = CsHsO0H + SO,KH Derivatul sulfonic Fenol, Sulfit acid de al fenului. 
potasiu, 

Proprietăţi. Fenolul e solid, cu densitatea 1,084, cristalizează în prisme lungi, fără coloare, se topește la 42" și fierbe la 183, E Puțin solubil în apă, foarte solubil în alcool și eter. Picat pe piele, produce arsuri dureroase și pete albe,
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Intrebuinţarea. Fenolul este un antiseptic puternic întrebuin- 
țat mult în chirurgie ; este otrăvitor. Se întrebuințează foarte mult 
și în industria materiilor colorante. 

Experienţă. Punem fenol într'o eprubetă și turnăm puţină apă; fenolul 

în exces, care nu se poate disolvă, rămâne pe fundul eprubetei. Turnăm 

“peste amestec o soluțiune de KOH şi amestecăm. Se capătă o soluţiune. 

In partea întâia a experienței se dovedeşte că fenolul nu se a- 
mestecă în orice proporție cu apa, cum face alcoolul. In partea a 
doua, fenolul intrând în reacțiune cu KOH, s'a disolvat : 

CsH;OH + KOH = CHsOK + H20 
Fenat de potasiu, 

Se formează fenat de potasiu, ușor solubil în apă. Pe această 
proprietate a fenolilor se sprijină izolarea fenolilor în genere din 
smoale (gudroane). Punând în soluţiunea limpede de fenat de po: 
tasiu acid clorhidric, se precipită din nou fenolul, ca un strat li- 
chid, la fundul eprubetei: CHOK + HCL =— CHsOH + KC. 

2. Acidul sulfuric concentrat dă cu fenolul derivatul sulfonic 
OH 

CH, —SO.OH care poate aveă trei isomeri, orfo, neta şi para. 
Acesta e un derivat al fenului în care s'a înlocuit 2 atomi de bhi- 
drogen prin 2 radicali: —OH fenolic şi —SO0,—OH radicalul sul- 
fonic. Derivatul orfo se numeşte aseptol și numai acesta are o 
putere antiseptică mare. | 

3. Cu acidul azotic se obțin între alţii, următorii derivați nitrici: 

„OH OH 
CH, OH Ce H—NO, O Cs Ha NO: 8 Ada NO, , 6 3 4 2 , 6 2 _NO, 

ÎNO, NO, 
Mononitrofenol. Dinitrotenol, 'Trinitrofenoi=Acid picric, 

Acidul picric e solid, cristalizează în lamele galbene, se topește 
la 1220 și se descompune cu ex/lozie prin îăcălzire repede. Renu- 
mitele materii explozibile întrebuințate în răsboiu ca Melinifa şi 
Lidita sunt făcute din acid picric amestecat cu 3—5%/, nitroceluloză. 

Cu bazele, dă săruri explozibile ; astfel avem : 

- Cs H» (N 02 O 
C, H2 (NO2), OK G H, (N O), O>Sr 

Picratul de potasiu. Picratul de stronțiu, 

Amândouă aceste săruri se întrebuințează în pirotechaie pentru 
prepararea fulminantelor explosibile și a focurilor de artificii, galben 
cu: potasiu și roș cu strințin. 

Acidul picric e otrăvitor, cu gust amar de unde i se trage nu- 
mele (picros=amar) și are o mare putere de a coloră în galben 
lâna şi mătasa, i
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Experienţă. —Ferbem puţină apă întrun pahar şi disolvăm puţin acid picric. Se obține o soluțiune galbenă. Muiem în această soluţiune o bucă- țică de pânză de matasă şi o lăsăm câtvă timp. După aceasta o scoatem; o spălăm şi o uscăm. Mătasa se colorează foarte frumos în galben, - 

Alţi fenoli. Dela fen se cunosc toţi cei trei fenoli biacizi CsH,(OH) izomeri: 1, 2, pirocatechina, 1. 3, resoreină, și 1. 4, hidrochinona,. Resorcina serveşte la Prepararea materiei colorante numită fluo- vesceină, 
Din cei trei fenoli triacizi C;H+(0R), cunoscuţi, mai importanţi sunt doi: 1. 2, 3, pirogalolul, întrebuințat în fotografie, și 1.3.5, floroglucina. 

Zr CHa e Fenolii toluenului CeH,—OH sunt orto-, meta-, și paracreso- lul ; ei se găsesc tot în gudroanele de la distilarea cărbunilor. Un amestec de cresol brut și de soluţiune apoasă concentrată de săpun e cunoscut în comerț sub numele de eresulină şi de Lisol. Creo- lina este o soluţiune de cresoli în alcalii; slujesc toate ca anti- septice. 
Creosotul este un amestec de diferiţi fenoli, cu deosebire cresoli și fenol. Se obţine din gudroanele dela distilarea /erue/or și ser- veşte ca desinfectant și ca mijloc de conservare. Afumatul căr- nurilor datorește puterea lui antiseptică de conservare, tocmai acestui creosot. Stâlpii de telegraf şi traversele de drum de fer sunt de a- semenea creozotate (vezi: Conservarea lemnelor). 

XXXIV. 

ETERII. 

Se numeau înainte eteri, niște compuși cu constituțiune deosebită, care au fost grupaţi mai de mult împreună, prin faptul că în ge- nere aveau un miros plăcut ceferic» care se apropie de al eteru- lui ordinar. Astăzi s'au împărţit în două clase speciale, rezervând numele de eteri la oxizii radicalilor alcoolici, sau fenolici, com- parabili, până la un punct oarecare, cu oxizii metalici, și dând nu- mele de esteri la substanțe ce se obțin prin eliminarea de apă dintre un alcool, sau: un fenol, și un acid oarecare, organic sau ne- organic. Acești esteri se pot compară, din punctul de vedere al constituțiunei lor, cu sărurile metalice ale diferiților acizi. Pentru a deosebi esterii obținuți cu hidracizi halogenici HCI, HBr, etc,, din acei obținuți cu acizii oxigenați, s'a împărțit clasa esterilor în: esteri haloizi sau simpli (vezi: pag. 279) și în esteri compuși, sau mai scurt esteri (vezi: pag. 295), 
Eterii pot fi, prin urmare grupați în modul următor : 
Dr. C. 1, Istrati și G, G. Longinescu. 

20
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FIDE a ! | - Eteri 

| eteri salini sau esteri 

eteri oxizi (eteri ordinari) oxigenaţi = compuși 

- propriu ziși » micşti „haloizi simpli | cu acid neorganic cu acid organic 

(CH,)O CH 0 | CHIC NO,CH, CH,—CO,CH, 
"(C.HS)aO CH C.H,CI SO,„(C,H,) CH;COCH; 
"ACeEIs)zO. CH CHSCl C.HNO,), i 

; CH>O : 

- comparabili cu: comparabili cu : comparabili cu: comparabili cu : comparabili cu : 

K,O KNaO (hipo | KCI NO,K CH,CO,K 
Na,0, etc. “9 | NaCl SO,Pb (C,H,CO,),Ca 

Esterii și modul lor de preparare, precum și câţivă dintre esterii 
„nitrici mai principali au fost studiaţi deodată cu alcoolii și acizii. 

Principalul dintre eterii oxizi este eterul etilic. 

Eterul etilic sau Etan-oxi-etan. 

HsC—CH:— O0—CH2—CH, 

» Acest corp se numeşte impropriu şi eter sulfuric sau efer. 
Istoricul. A fost preparat la 1540 de /alerius Cordus (oleum vini dulce), 

“prin acțiunea acidului sulfuric asupra alcoolului, 
Prepararea. Alcoolul tratat cu acid sulfuric dă mai întâi sulfa- 

tul acid de etil, 
C-HOH -+- SOH2 = SO,HC:H, + H,O 

Alcool. Sulfat acid de etil. 

Acest corp (obţinut de Dabi? 1808), este identic cu corpul care 
se formează când trecem etena în acid sulfuric cald (Flennel și Fa- 
raday, 1827). 

Sulfatul acid de etil încălzit cu o nouă cantitate de alcool, dă 
naștere la eter. 
i SO,HC.H; + C.HOH — (C.H;)O -L SO,H, 

Pentru a prepară eterul ordinar facem un amestec de 5 vol. alcool (de 
90.0) cu 9 vol. SO, H, (d = 1,84) la rece și îl punem într'o sticlă cu robinet 
(fig 223), din care îl lăsăm şă curgă încetul cu încetul printr'un tub într'o re- 
fortă, în care se încălzeșțe acelaşi amestec până la 140, Eterul destilând 
trece prin răcitor, se condensează și se se culege în balonul din dreapta, 
Încălzirea se tace pe o bae de nisip sau de aer (1). 

(1) O bae de aer e făcută ca o bae de apă, numaică recipientul încălzit 
e gol și mediul, care încălzește balonul, este aerul în loc de vapori de apă. 
O bae de nisip este de obicei o farfurioară de fer conținând un strat gros de 
nisip fin, pe care se pune balonul de încălzit. Nu e bine dea întrebuinţă ni- 
sipul de râu, căci acesta are grăunțele cu colţuri ascuţite care pot sgâria fundul! 
balonului şi provocă spargerea lui. 

Aceste două băi se întrebuințează când trebue să încălzim un balon lao 
temperatură mai mare decât 100%.
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Când lucrăm cu eter /rebue băgat de scamă ca să nu fie o flacără în 
apropiere, căci vaporii de eter, fiind mult mai Şrei decât aerul, se depun 
Sub formă de strat, pe Suprafata mesei şi fot lua foc chiar de la o de- 

  Fig. 223, Prepararea eterului etilic, 

Zărtare destul de mare. (Vezi şi CS,). In aceste Cazuri e bine să se în- 
coujoare flacăra, care Servește la încălzirea balonului, Cu 0 pânză deasă 
de alamă, care Produce aceiaş efect ca în lampa lui Davy. , 

Proprietăţi. Eterul e un lichid mobil, cu mires caracteristic, cu densitatea 0,736 (la 0%). Ferbe la 350 și se aprinde foarte lesne. Se disolvă în 10 părți apă și e foarte solubil, în alcool, cu care se amestecă în orice proporţie. 

Experienţă, 1) Se ia o pâlnie măricică de sticlă (de vre-o 10—12 cm. dezdeschidere) și se leagă, printr'o bucăţică de tub de Cauciuc, cu o țeavă de sticlă (având un diametru de s—10 milimetri şi o lungime de vre-o 50 de centimetri), care la Capătul celalt este îndoită în formă de cârlig. 

de eter. 

2) Eterul se evaporă producând răcire; picând pe mână puțin eter Şi



308 

făcând vânt cu mâna simțim răceală. Putem îngheăț chiar apa, punând 

într”o eprubetă subzire puţină apă şi introducând eprubeta întrun pahar 

cu cevă eter. Suftând cu nişte foi în acesta din urmă, ca să înlesnim eva- 

porarea eterului, apa înghiaţă în epuubetă. - 

3) Disolvă materiile grase. Ungem o hârtie cu cevă grăsime, Punem 

hârtia într'o eprubetă cu puţin eter. Amestecăm câtvă timp și scurgem: 

eterul într'o farfurioară sau sficlă de ceasornic. După câtvă timp, eterul 

se evaporă, îar în farfurioară rămâne grăsimea, pe când hârtia e curăţită. 

De aceea cu eter putem șterge petele de grăsime de pe ştofe. Să nu se 

facă această operaţie lângă foc, lumânare aprinsă sau lampă. Tot astfe! 

se mai întrebuintează şi eferul de petrol. 

Intrebuinţarea. £feru/ se întrebuințează ca disolvant şi pentru 

diferite sinteze în chimie. Se întrebuințează de asemenea în me- 

dicină ca stimulant şi din cauza temperaturii scăzute, ce se obține 

prin evaporarea lui, este un bun anestezic local. Se întrebuințează 

de asemenea, când e absolut pur, ca anestezic general, în locul clo- 

roformului, fiind inspirat în stare de vapori. 

Esenţe de fructe. Sub acest nume se. găsesc în comerț nişte lichide care 

au un miros ce aduce cu mirosul de fructe, Aceste esențe sunt esterii unor 

acizi organici cu diferiți alcooli. Se întrebuinţează la imitarea mirosului ade- 

vărat de fructe, Fiindcă se alterează însă cu timpul şi fiindcă prin aceasta 

dau naştere la corpi vătămători, aceste esențe nu sunt permise în anumite 

cazuri. De altfel, chiar faptul că sunt imitațiuni e un cuvânt îndestulător ca 

să nu fie permise. Pomenim printre aceste esențe pe următoarele: 

Esentă de pere =— acetat de amil (din acid acetic şi alcool amilic). 
> 

Esenţă de mere = valerianat de amil (din acid valerianic și alcool amilic). 

Esentă de ananas — butirat de amil (din acid butiric și alcool amilic). 
» 

Esenţă de rom == butirat de etil (din acid butiric şi alcool etilic), 

Prin “amestecul! lor se obţin şi alte esențe: de Zuică, tămâioasă, etc. 

Să se observe, că în genere acizii și alcoolii din aceste esențe au miros- 

urât cu totul (acidul butiric are miros acru de sudoare, etc.), dar combinân- 

du-se au miros plăcut, 

Experienţă. Putem încercă să obținem esteri de aceştia, încălzind 

într'o eprubetă puţin amestec de acidul şi alcoolui respectiv cu puțin acid 

sulfuric. 

XXXV. 

ALDEHIDELE. 

Aldehidele sunt corpi, care rezultă din alcolii primari prin des- 

hidrogenare. Numirea lor se formează din numele hidrocarburei ter- 

minat prin sufixul a/.—Când funcțiunea aldehidă se repetă de mai 

multe ori, se adaogă sufixul dal, trial, etc. 
Această deshidrogenare se face luându-se cu oxigenul, sub formă 

de âpă, doi atomi de hidrogen de la grupul alcoolic primar : 

—CH.OH, d, e.: 
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CH, CHe 
| « | | CH, CHs CH. CH | — He = | | —H = CH2.OH O=C—H CH, OH O=C—uH Etanol — Etanal = Propenoi = Propenal:=Aldehida Alcool etilic, Aldehida acetică, Alcool alilic, alilică=Acroleina, 

CsH3—CH0H — H, = C;Hs—CH.O 
Fen-metilol Fenil-imetilal= Alehida benzoică, (Alcool benzilic), esența de migdale amari. 

In aldehide nu se află oxidrili, deşi avem O și H la acelaș atom de carbon ; amândouă aceste elemente sunt legate direcț de carbon, pe când în oxidril hidrogenul e legat de oxigen și numai prin acesta de carbon, 

Istoricul. Etanalul (A1dehida etilică) a fost preparat prin oxidarea alcoolului de Dâbereiner (1821). Liedie la 1825 dovedi că aldehidele sunt alcooli des- hidrogenaţi şi creă numirea aldehidă, adică: alcopo/ dehidrogenafum, 
Starea naturală. Etanalul se găseşte în mică cantitata în vin alături cu alte substanțe, ca acetalul CH; —CH(O.C-H,), ete. Catevă alte aldehide există în stare naturală sub forma de oleuri esenţiale sau în combinaţiuni sub forma de &lucosizi. Asttel aldehida ben- zoică se poate extrage din glucosidul numit amgdalina, 'care se găseşte în migdalele amari. 

Aldehida formică sau Metanalul, 

H— CCO sau H — CHO 
Ea se prepară prin oxidarea alcoolului metilic cu ajutorul oxi- genului din aer în prezența platinului (pag. 230) sau a cuprului, Pentru aceasta se trece un curent de aer încărcat cu vapori de alcool metilic printr-o țeavă în care se încălzeşte o spirală de platin (sau și de cupru). — Curentul de aer e trecut în urmă într'un vas cu apă, care absoarbe aldehida formică formată, 
E un corp gazos cu miros înțepător şi e periculos de respiraț. De obiceiu se dă în comerț sub forma unei soluțiuni de 40%, în apă, sub numele de formmo/ sau formalină. E un puternic desin- fectant în care scop servește atât în soluțiuni diluate cât și în stare de vapori, când e produsă în aparate speciale pentru formalină. Formolul are proprietatea de a preface substanțele albuminoase în corpuri elastice care se pot conservă nealterate fiind neputrescibile. E întrebuințată pentru aceasta la facerea preparatelor anatomice. Din cleiu, oxid de zinc și formol se fac nasturi și diferite lucruri. Galalitul e făcut din caseină (brânză) întărită cu formol ; el imi- tează celuloidul. Aldehida formică servește și la fabricarea de ma- terii colorante,
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Aldehida acetică sau Etanalul: CH, — CHO 

Experienţă. Incălzim într'o eprubetă o soluţiune de bicromat de potasiu 
în care am pus şi puţin acid sulfuric. Turnăm alcool în această soluţiune 
fierbinte, picătură cu picătură. Mirosind, cu precautie, vaporii care se des- 

  
  

voltă, simţim un miros particular, sufocant, care aduce cu ccl de mere 
verzi. Aceşti vapori sunt de aldehidă şi sunt periculoși de respirat, In 
acest timp soluţiunea s'a făcut verde din cauza alaunului de crom şi pa- 
iasiu careLa luat naștere :
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Bicromatul de potasiu incălzit cu acid sulfuric desvoltă: oxigen, conform ecuaţiunii dela pag. 219 şi dă naştere la a/aunul de Cr. şi K. Oxigenul pus în libertate oxidează alcoolul etilic,: transfor- mându-l în aldehidă, conform ecuaţiunii: i 

CH, CHa 

| | Z CHOH + 0 = CO + Ho 
Prepararea în cantitate mai mare se face în laborator în aparatul 

arătat la fig. 224. 

In balonul A, încălzit pe o bae de apă, se află o soluțiune concentrată de bicromat de potasiu. Prin pâlnia B se jasă să curgă în balon un amestec, făcut de mai înainte, de alcool şi acid sulfuric în părţi egale. Aldehidă, îm- preună cu alcool și apă trece în răcitorul aplecat în spre balon. În răcitor, prin care curge apă la 23 se condensează cea mai mare parte de alcool şi apă și de aicea curg din nou în balon. Aldehida însă, care e gazoasă la 250, trece în vasele C, J) răcite şi se disolvă în eterul anhidru care se găseşte în ele. După ce s'a terminat reacţiunea, desfacem aparatul în E şi introdu- cem prin acest tub un curent de amoniac uscaf până ce nu mai e absorbit de eterul răcit C, D. La sfârşit, desfacem sticlele, scurgem eterul întrun vas și culegem cristalele care s'au format pe o hârtie de filtru. Aceste cristale sunt o combinațiune a aldehidei cu amoniacul. Prin distilarea lor cu acid sulfuric, întrun balon, se obține aldehidă care poate fi condensată într'un' vas răcit cu ghiaţă și sare, In balon rămâne sulfatul de amoniu. A 

Proprietăţi. Aldehida e un corp lichid fără coloare şi cu miros: 
sufocant particular, Fierbe la 210 şi se amestecă cu apa și alcoolul, în orice proporţie. Proprietăţile ei chimice mai principale. sunt ur=- 
mătoarele : - 

Cu hidrogenul dă alcool etilic și cu oxigenul acid acetic:. 
CH CH cu. 
70 + au Și | Por C CH dl Nu CHOH Hi COOH | 

  

| De asemenea se combină cu amoniacul, cum am văzut mai Sus ; 
apoi cu acidul clorhidric, cu acidul cianhidric și cu sulfiții acza,. alcalini (bisulfiţi) : Di 

CH; CH | CE CE , 
| ZO _| NHe /0O Cl; CZ —- NH, = Cu | C7 + HCL = Cu 

NH OH Nu „Non, 
CHs CHs | CH, CH, Dea 

I/o+ CNH = dar L9+ SO,NaHi = d, /SO:ONa 

ou Sa Non. 
Toţi aceștia sunt compuși de adițiune. Adelhida dă însă nume-,
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roși. produși în care oxigenul aldehidic e substituit, sau cu halogeni, 
sau cu alți radicali, care pot să fie monovalenți sau bivalenţi ; d.ex. : 

- 1. Cu PCI, sau PBr; aldehida dă oxiclorura de fosfor (OPCI,) 
şi derivații dihalogenaţi corespunzători : 

II: pe 
CL _ Br 

pc -H—C 
| Na Br 

- Etanul diclorat 1, Etanul dicbromat 1, 

Această reacțiune ne dovedește că în aldehidă zu avem oxidril 
(vezi pag. 309) şi că oxigenul e legat direct de carbon, grin 
ambele valențe ale sale. 
2. Cu aminele primare, de pildă cu anilina, aldehida dă reac- 

țiunea următoare : 

CH, CH, 

| + | 
H—C=0 HN — Ce H5 — H—C=N— CH; 

Etanal, Anilină Etan fenilimina (Etilidenanilină). 

Aceşti compuși sunt foarte importanţi, slujind la un mare număr 
de sinteze. 

In condițiuni anumite, aldehida etilică se transformă în doi corpi 
isomeri, unul licid şi celalt solid. Cel licid se numește paraldehida 
cu formula (C2H40);, şi fierbe la 124%; celalt, numit metaldehida, 
are tot aceiași formulă (C2H,0), și e isomer cu cel dântâi. Metal- 
dehida e solidă, și se sublimă pe la 115”, fără a se topi, transfor- 
mându-se parţial în aldehida ordinară. 

După cum vedem, avem aface cu o combinare de trei molecule 
de aldehidă într'una singură ; zicem că aldehida s'a polimerisat. 

Experienţă. Cu aldehidă în loc de glucoză putem prepară o oglindă 
de argint, după cum s'a arătat la pag. 202. 

Precipitarea argintului sub formă de oglindă se explică prin 
proprietatea ce are aldehida de a se osidă, luând oxigenul de la 
oxidul de argint, și punând astfel metalul în libertate. 

Pe această proprietate se sprijină și reacţiunea aldehidelor cu 
soluţiunea lui Fehling care servește Ja recunoașterea lor. Prin 
ferbere cu această soluțiune se produce un pricipitat roşu închis 
de oxid cupros CwO. Vom arătă la glucoză cum se face soluțiunea 
lui Fehling și cum se lucrează cu ea. 

Aldehida benzoică sau Fen-metilalul, C;H;—CHO. 

Aldehida benzoică e aldehida alcoolului benzilic ; ea derivă prin 
uimare dela fo/ueu. E cunoscută și sub numele de esenţă de
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migdale amari, căci se poate scoate din aceste migdale. In ele se află un compus, numit amigdalina, care sub influența unei sub- stanțe speciale, emu/sina, ce se găseşte tot în migdale, se desface în aldehidă benzoică, glucoză și acid cianhidric : 

CaoHz NO, + 2H.O — CsHs--CHO + CNH -F 2CH,,Os 

Aldehida benzoică e un corp uleios, cu miros plăcut de migdale amare. Prin. hidrogenare trece ușor în alcool benzilic și prin oxi- dare (chiar la aer) în acid beuzoic, întocmai cum face aldehida acetică şi toate aldehidele în general. Intră în reacțiune cu foarte mulţi corpi. Se întrebuințează în parfumerie (săpunuri, etc). 

OH 1 
Aldehida salicilică sau orto oxibenzoică CH, 

| NCHO2 
Ea e aldehidă şi fenol. Are un miros plăcut. Se găseşte în oleul, esențial din planta Sziraza U/maria. Prin oxidare dă acidu/ sahcilic (orto oxibenzoic). 

1 ca 

NCOOH 2 

XXXVI 

i CETONE. 

Cetonele sunt corpi care se formează prin deshidrogenarea al- coolilor secundari. Numele lor se formează, din acel al hidrocarburei terminat cu sufixul op. Când e o dublă cetonă, se adaogă la nu- mele hidrocarburei sufixul dion și așă mai departe, frion, etc. Această deshidrogenare se face scoțând, sub formă de apă, 2H 
din grupul Scnon precum : 

CH3 | CH, CH; CH; 

| | | | CHOH-H=CO  ;  CHOH-H,= CO 
| | | [ 

CH; CH3 CH, C-H5 
Propanol 2 Propanona = Acetona, Butanol 2 Butanona, (Alcool isopropilic) (Alcool isobutilic), 

Acetona= Propanona, CHs—CO--CH,, se găseşte în urina per- soanelor care sufăr de diabet zaharat. Se prepară prin . calcinarea acetatului de calciu ; . - - Ea
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CH 
CH—ESO7] _ 
CH,— EGO? Ca co -- CO, Ca 

CH, 
E un corp lichid, cu miros particular plăcut, Se întrebuințează 

ca disolvant și pentru alte scopuri. 
Prin hidrogenare dă alcoolul secundar corespunzător, după cum: 

aldehida dă alcoolul etilic. Se combină direct, intocmai ca şi al- 
dehida, cu CNH, SO;NaH, etc. 

CH, CH, CH, CH, 
| | | | /ceN 
C=0 + 2H=CHOH ; C=O+CNH=C 

| o] | | Non 
CH, CH CH, CH, 

CH; CH; 

| „SOAa 
C=O + SO,NaH =C 

| NOH 
CH, CH, 

Camfora, C,oHusO, e. cetona hidrocarburei ciclice, saturate 
CoHe Ea e produsă mai ales în Japonia, de arborele ZLaurus 
camphora. Trunchiul arborelui e tăiat în bucăţi mici, care sunt 
puse în o căldare specială — alambic —. și încălzite cu apă. Va- 
porii apei duc camforul la partea superioâră unde s'a pus pae cu- 
rate de orez. Acolo camfora se condensează prin răcire. 

În urmă e curăţită prin sublimare. E fără coloare, sfărimicioasă, 
cu -miros aromatic plăcut. Se topește la 175% și fierbe Ja 20. Arde 
cu fum. E solubilă în alcool și eter. 

Pusă pe apă se învârteşte cu mare iuțeală — mișcarea giratorie—; 
dar e destul să fie o urmă de grăsime pentru a opri această miș- 
care ; pentru aceasta e de ajuns a vârt în apă vârful unui “ac trecut 
prin părul capului. Se întrebuințează mult în industrie pentru di- 
ferite scopuri, şi în medicină ca sedatif. Disolvată în alcool, dă 
sfirtul de camfor ce se întrebuinţează pentru fricţiuni. 

XXVII. 

CHINONE. 

Se numesc chinone corpii, care se formează prin deshidrogena- 
rea paradifenolilor. 

Mai înserinată în această grupă este: Chinona fenului.
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„9 9 
C C C 
LN IN PN HC CH HC O CH HC CH 
PI | |] HC CH HC O CH HC CH 
NZ MZ NL 

C C C- 
| ] OH O 

Difenol 1, 4 = Hidrochinona 1. 2, 

, Pentru a o reprezentă ne putem servi încă de formula No 1 cu, toate că mulți preferă formula No. 2. a 
Proprietăţi. Chinona e corp solid, gălbui se topeşte la 116" şi se sublimează în cristale prismatice ca acele. Sub influenţa hidro- 

genului în stare născândă, chinona dă jar hidrochinona. 
Clorul şi bromul dau cu chinona producte de substituție; sa ob- ținut astfel chinona tetraclorată, numită și clorani] : CeCHO.. 
Autrenadion = Antraehinona. Antracenul dă prin oxidare un compus, numit antrachinona : 

H 
| 

Acu (d CH d GE, -+ 30 = CH cc Cu + H.O 

H 

Antren = Antracen, Antrenadion = Antrachinona, 

Antrachinona cristalizează în ace galbene, se topește la 273, Tratată cu Br dă un derivat bisubstituit în poziţia 1. 2, Acest derivat topit cu hidrat de potasiu ne dă fioxiantrachinona 7. 2, care se numeşte curent Alizarina, 
d O 

„CH C CBr CH L COH ZNINZN ZNINZN HC „C C CBr HC C C COH : 
| | | |+a2on= | | | | FaRBr C CC C CH HC C C CH S/NZN/ SZNZN/ CH f CH CH C CH. 

O O Dibromantrenadion 1, 2, Dioxiantrenadion 1, 2, = Alizarina.
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Această sinteză a fost făcută de Graebe și Liebermann (1868). 
Alizarina există în rădăcinile de garanță (Roibă = Rupia Tinctoria) 
din care s'a extras multă vreme înainte de prepararea ei sintetică. 
E o materie. colorantă foarte căutată, cristalisează în ace roşii por- 
tocalii, se. topește la 2760, se sublimă fără a se descompune şi e 
solubilă în alcool şi în apă ferbinte. Dă o coloare roșie foarte fru- 
moasă. Tot cu ea se obţin nuanțele violete şi negre. 

XXXVIII. 

CORPI CU FUNCȚIUNI MIXTE. 

Aldehide-alcooli şi Cetone-alcooli. Se găsesc în natură numeroși 
corpi care au, în acelaș timp, în molecula lor grupuri alcoolice și 
aldehidice, sau alcoolice și cetonice ; unii au fost obţinuţi și pe 
cale sintetică, alți se găsesc în natură, mai totdeauna împreună în 
fructele dulci, sau în miere, d. e.: 

CHO CH-OH 
| | 
CHOH CHOH 

| | 
CHOH CHOH 

| 
CHOH CHOH 

CHONH CO 
| | 
CH-OH CH:OH 

Hexan pentolal=Aldosa, Hezan pentolon 2=Cetoză, 
Glucoză (aldehidă, alcool prim.  Fructoză=Levuloză (cetonă, alcool 
. și secundar) primar şi secundar), 

Glucoza sau Aldosa, hexan-pentol-al. 

Glucoza a fost extrasă mai întâiu. de Loewig şi Proust. Ea se 
găsește în cantitate mare în natură : mai toate fructele dulci, (pre- 
cum : strugurii, prunele, portocalele, etc.), de asemenea mana, mie- 
rea, zahărul și glicosizii (ca amigdalina, adică corpii organici care 
au şi glucoză în molecula lor) conțin glucoză, Afară de acestea 
glucoza se mai găsește şi în corpul animalelor precum și în urina 
persoanelor care sufer de diabet zaharat. Se mai numeşte și zahar 
de struguri, 

Prepararea. Glucoza se extrage din mustul strugurilor în mo- 
dul următor : 

Mustul se filtrează, se decolorează cu cărbune animal, se con- 
centrează prin evaporare și glucoza se depune în masse compacte 
Cristaline, Glucoza astfel obţinută se curăță prin recristalizare din 
alcool,



317 

De regulă glucoza se prepară din zahăr sau din amidon (scrobeală). 
Zahărul încălzit cu HCl sau, mai bine SO,H, diluat, se desface 

în glucoză și levuloză (amestecul acesta se numește zahar inter-. 
vertit). Din el se scoate glucoza adaugând hidratul de calciu, prin 
care se precipită levuloza sub forma de levulozat de calciu insolu- 
bil și care se filtrează; din lichidul filtrat (conţinând glucozat de 
calciu solubil) se precipită calciul cu CO, sau cu o cantitate potri- 
vită de SO,H, și se obține apoi glucoza prin evaporare. 

Experienţă, Incălzim într'o capsulă, cevă mai mare, vreo 200 gr. apă 
amestecată cu 1 cme, acid sulfuric concentrat, Când amestecul fierbe în 
clocote, turnâm puțin câte puţin 60 gr. scrobeală pe care am înmuiat-o 
cu apă ca să formeze un fel de terciu subţire. Continuăm fierberea până 
ce toată scrobeala s'a transformat în glucoză. Cunoaștem aceasta, luând 
din timp în timp puțin lichid din capsulă, diluându-l într'o eprubetă cu 
apă şi punând, după ce s'a răcit, câtevă picături dintr'o soluțiune diluată 
de iod şi iodură de potasiu în apă, Cât timp este scrobeală, se obţine 
o coloare albastră, în urmă coloarea se face roşie violetă și la sfârşit ră- 
mâne brună, ca a soluțiunii de iod. In acest caz toată scrobeala s'a trans- 
format în glucoză. Punem acum, ca să neutralizăm acidul sulfuric, cretă 
pisată, puţin câte puţin. Se formează o spumă datorită descompunerii car= 
bonatului de calciu prin acidul sulfuric. Când desvoltarea de gaz se opreşte, 
și creta adăugată nu mai e descompusă, acidul sulfuric a fost neutralizat, 
Lăsăm să se limpezească și decantăm sau filtrăm lichidul limpede. Incălzim 
lichidul în capsulă până ce se evaporă cea mai mare parte din apă și 
rămâne un sirop. Acesta cuprinde Glucoza. Glucoza din comerț e prepa- 
rată astfel]. 

Proprietăţi. Glucoza e solidă, fără coloare, dulce (de 2:/, ori 
mai puţin dulce de cât zaharul). Poate crislaliză și cu o moleculă 
de apă, se înmoaie la 60%, se topește la 86% și perde apa de cris- 
talizare la 110. 

Glucoza, având în moleculă pe lângă funcțiunea aldehidică un 
grup alcoolic primar și 4 grupuri secundare, poate da naștere la 
mai mulți derivați. Astfel: 

1. Prin hidrogenare ne dă un alcool hexaacid: 

Ce H2Oe + 2H = Cs Hr Os 

Hexanpentolal = Hexanhexol = 
Glucoza, Sorbita, 

2. Prin oxidare obţinem următorii acizi: 

  

CH-OH CH-OH CH:OH COOH 
| | | (non) + O = (CHOH), ! (CHON), +30=(CROR),--HO 

- | 
CHO COOH CHO COOH 
Glucoza, Hexanpentoloic=—  Glucoza. Hexantetroldioic= 

Acid gluconic, Ă Acid zackaric
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3. O proprietate foarte însemnată a glucozei e aceia de a se 
transformă în alcool etilic și CO, sub influența drojdiei de bere 
(vezi: fermentaţiuni) : CeH„Os = 2C-H,O0H + 2C0, 

Pe această fermentare se sprijină întreaga industrie a fabricărei 
alcoolului și băuturilor alcoolice. 

4. Glucoza, fiind aldehidă, se oxidează lesne şi reduce din această 
cauză sărurile de argint și sărurile de cupru; în cazul întâi pune 
argintul în libertate sub formă de oglindă de argint (vezi experi- 
ența dela pag. 202). In cazul al doilea oxidul cupric, CuO, se re- 
duce în oxidul cupros, CuzO, și nici odată în cupru metalic. Această 
reacțiune e foarte importantă pentru recunoașterea glucozei în [i- 
chidele în care se găsește, ca bună oară în urina oamenilor care 
sufără de diabetul zaharat. Ea se face cu: 

_  Solutiunea lui Fehling. E o soluţiune de tartrat dublu de cupru și de e 
potasiu. Se prepară din o soluţiune de sulfat de cupru în care am pus hidrat 
de sodiu și atâta acid tartric până ce precipitatul, Cu(OH),, format la început, 
se disolvă din nou. 

Experienţă. Fierbem într'o eprubetă puțină din această soluţiune ; 
turnăm apoi puţină glucoză disolvată în apă şi încălzim mai departe. Se 
formează un precipitat roşu închis de oxid Cupros, care se aşează pe fundul 
eprubetei, lăsând soluțiunea limpede. Această experienţă se poate face și 
cantitativ și poate sluji la determinarea cantitativă a glucozei dintr'o soluțiune, 

Intrebuinţarea. Pe transformarea scrobelei, din cereale și cu 
deosebire din porumb sau din cartofi, în glucoză și pe proprietatea 
glucozei de a se transformă în urmă în alcool se sprijină fabricarea 
spirtului şi a băuturilor alcoolice (ţuica, rachiu din poverne (vel- 
niţe) etc.). 

Glucoza curată din comerţ înlocuește în multe cazuri zahărul 
Astfel serveşte, la îndulcirea turtei dulci, licuorilor, muștarului. Prin 
încălzire se transformă, ca și zahărul, într'o massă brună, caramelul; 
cu aceasta se face o soluțiune care servește la colorarea vinului, 
băuturilor spirtoase, ş. a. 

Fructoza sau Levuloza ori Cetoza, = hexan-pentolon 2. 

Fructoza sau Levuloza se găsește mai totdeauna împreună cu glu- 
coza, Ea se prepară în modul următor: Mierea, sau zaharul înter- 
vestit, tratat cu hidrat de calciu. dă naștere, cum s'a spus mai 
înainte, la glucozat de calciu și levulozat de calciu. Acesta din 
urmă se filtrează, se spală bine și după ce s'a suspendat în apă, 
se precipită calciul cu un curent de CO, sau cu SO,H, și se eva- 
porează soluțiunea filtrată, i 

Levuloza se mai prepară lăsând să fermenteze o soluțiune apoasă 
de miere. Glucoza se distruge mai iute prin fermentație de cât le- 
vuloza. După ce toată glucoza sa distrus, se concentrează soluțiunea 
și se obține levuloza,
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Proprietăţi. Levuloza este de obiceiu lichidă ; s'a obținut și cristalizată în ace fine mătăsoase, Ea se disolvă în apă și în alcool diluat şi este mai dulce de cât glucoza. 
Levuloza se comportă cu unii reactivi în mod analog cu glu- coza ; în multe privinţe însă diferă de aceasta fiind o cetoză și nu o aldoză. 

Afară de glucoză și levuloză se mai cunosc din aceaștă grupă: manoza, galactoza și altele, ” 

Bioze sau Biglucoze = Zaharoze. 

Cu Ha O = Ca Ha4 Os (OH). 

Se numesc zaharoze nişte substanțe, a căror proprietate comună este de a se. desface prin hidratare în două molecule de corpi din grupul glucozelor (aldoze) sau fructozelor (cetoze) ; prin urmare ele 
pot fi considerate ca anhidride ale acestora, 

Ce H, 0CE(0B), 

>0O + HO = Cs Ha Os + Cs Haz Os 
Cs Hr 0=(0H), : 

Zaharoza (zaharul), Glucoza, Levuloza, 

Din cauza aceasta ele se mai numesc și bioze. Se cunosc până acuma următorii corpi mai principali din această grupă : zaharoaa, lactoza, precum și ma/toza din orzul încolțit, cu o moleculă de apă și două de glucoză. Ele se extrag din plante și animale. 

Zacharoza sau Zacharul, 

Istoricul. Zaharul se cunoaște încă din antichitate, A/exandru cel Mare l-a adus în Europa din Indii. Cultura trestiei de zahar s'a introdus în America în secolul al XV-lea. Marggraf descoperi zaharoza în sfecle (1745). Această descoperire este foarte impor- tantă, In adevăr, din 15 milioane de tone de zahăr cât se produce în fiecare an în lume, două treimi sânt fabricate din sfeclă, Elevul lui Marggraf, Achard, a înființat cea dintâiu fabrică de zahăr din sfecle ia 1799 în Si/ezia. De abia la 1811 însă, pe vremea B/o- cului lui Napoleon, această fabricare a putut să se desvolte. Starea naturală. Zaharoza se găseşte în trestia de zahăr, în sfecle, în morcovi, în multe fructe (zarzăre, pierseci, prune, smeură, struguri, etc.), în trunchiurile de mesteacăn, în cocenii de porumb, etc. Mana de Sinai, este o plantă numită 7amarix manifera care conține 52%/, zahar. Zacharoza nu sa găsit în corpul animalelor, Zaharoza se extrage din trestia de zahăr și din sfecle. 
a) Fabricarea zaharului de trestie. Trestia este stoarsă de sucul său, fiind trecută între două cilindre metalice apropiate, care se învârtesc în sens invers, In fabricele mai moderne se întrebuin-
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țează metoada de extragere prin difuziune (vezi zaharul de sfeclă). 
Mustul zaharat e prelucrat cât se poate de repede, ca 'să nu 

fermenteze. Pentru aceasta se amestecă cu lapte de var, până la 
neutralizarea licidului și se încălzeşte în căldări anumite. In urmă 
se lasă să se limpezească, i se ia spuma care se formează și după 
ce s'a precipitat tot calciul, cu CO,, și s'a concentrat prin încăl- 
zire în vid, se lasă să cristalizeze prin răcire. După gradul de per- 
fecţiune al fabricelor se scoate astfel între 15%, și 60%, din zaha- 
rul cuprins în trestie. Mustul care rămâne mai cuprinde zahar ce 
nu poate cristaliză. El se dă în comerţ sub numele de melasă 
şi slujește la fabricarea băuturilor spirtoase rom şi arraf. Zaharul 
de trestie se numește Zahar colonial. . 

b) Fabricarea zaharului de sfeclă. 

Zaharul se extrage în Europa numai din sfecla de zahăr care 
conţine până la 18%, zahăr. 

Extragerea zaharului din sfeclă se face în modul următor : după 
ce sfeclele s'au spălat, sunt tăiate în tăiței subțiri, cu ajutorul unor 
mașini speciale. 

Difuziunea. Extragerea zahărului din aceste șuvițe este bazată 
pe fenomenul difuziunei. Se ştie, că dacă o celulă organică, care 
conţine în sucul său diferite substanțe disolvate, este cufundată în 
apă, o farte din Substanțele disolvate, aflate în interiorul celulei, 
frec prin pereții ei în apă, iar apa intră în celulă. Această 
schimbare de substanțe are loc atâta timp până când sucul din 
celulă și apa înconjurătoare conțin aceiași cantitate de substanțe în 
soluțiune. Se înțelege ușor, că schimbând apa de mai multe ori 
putem extrage tot zahărul care e disolvat în sucul celular al sfe- 
clelor. Difuziunea se face mai repede la temperaturi mai ridicate 
și încetează la 750 din cauză că la această temperatură membra- 
nele celulare pierd proprietatea ce aveau de a lăsă să treacă prin 
ele substanțele disolvate. 

Aparatele în care se face difuziunea se numesc difusorii şi sunt 
așezate mai multe la rând formând o baterie. 

„ Carbonatarea. Zeama care rezultă din difuziune şi care conţine 
aproape tot zahărul aflat în sfeclă, este supusă unei noui operațiuni 
care are de scop curățirea ei de substanțe străine. Această opera- 
iune se chiamă carbonatare și consistă în a adăugă lichidului ce 
ese de la difusorii o anumită cantitate de lapte de var. Prin aceasta, 
se separă materiile albuminoide, materiile colorante și cei mai mulţi 
acizi organici, precum și acidul fosforic, sub formă de săruri de 
calciu. Dacă nu sar neucraliză acizii cu var, zahărul s'ar interverti 
şi ar intră în fermentare. Zeama care rezultă este limpede și puțin 
colorată. Cum se adaugă în totdeauna un exces de lapte de var, hi- 
dratul de calciu rămas liber se combină cu zahărul şi dă un za-
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barat de calciu solubil, care în urmă ar împiedică zahărul să 
cristalizeze; de aceia se introduce un curent de bioxid de carbon 
care descompune zahăratul de calciu dând naștere la carbonat de 
calciu, care la rândul lui contribue în mod mecanic la limpezirea 
lichidului zaha-at. Lichidul zaharat este separat prin filtre speciale 
de precipitatul rezultat și în urmă concentrat în anume aparate 
care funcționează subt presiune scăzută, | 

Cristalizarea. După o nouă filtrare, siropul acesta se concen- 
trează în aparate cu vid până când zahărul începe să cristalizeze. 
Din aceste aparate siropul, care conține cristale de zahăr. în el 
este scurs în niște bazinuri mari spre a se răci, E trebue să fie ținut 
continuu în mișcare pentru a nu se obține o massă solidă prin răcire. 

În urmă se separă cristalele de siropul necristalizat în aparate 
speciale și se obține astfel zaharul brut. Siropul se concentrează 
din nou și se lasă să se cristalizeze mai departe obținându-se astfel 
un al doilea product. Siropul care rezultă după separarea celui de 
al doilea product se numește melasă şi deși conține 45%, zahăr, 
nu mai este cristalizabil din cauza multelor substanțe străine care 
se află în disoluțiune. Astăzi însă, prin anumite procedeuri, se mai 
scoate încă mult zahar cristalizat din această melasă primă, 

Rafinarea. Zaharul obținut astfel trebueşte să fie rafinat. Rafi- 
narea se face de regulă. disolvând zaharul brut în apă, decolorând 
soluțiunea cu negrul animal și cristalizându-l din nou. 

Soluţiunile concentrate, răcite în tiparuri conice, sau dreptun- 
ghiulare, depun zahărul sub forma de căpățâni, sau în formă de 
prizme ; din acestea din urmă se capătă za/arul cubic tăindu-l cu 
anumite maşini. 

Proprietăţi. Zaharul cristalizează în prisme clinorombice, cu 
densitatea 1,6. Se topește la 160, și e foarte solubil în apă, cu 
deosebire în apă caldă; e zaso/ubil în alcool rece. 

Incălzit la 200 se transformă în un corp brun numit caramel, 
cu care se colorează licuorurile. La o temperatură mai înaltă se 
descompune dând un cărbune de zahăr foarte curat, 

Zaharul poate funcţionă ca alcool octacid dând diferiţi esteri. 
Intervertirea zahărului. Prin acţiunea acizilor minerali (Biot 

1834) sau a fermentului berei (Dubrunfaut, 1832), zahărul se tran- 
sformă în glucoză și levuloză. Transformarea aceasta se numește 
iutervertirea zahărului. Vezi explicarea la acidul tartric. 

Esperienţă, Facem o soluţiune de zahăr în apă, Punem într'o eprubetă 
puţină soluțiune de aceasta, o fierbem și turnăm în ea solufiunea lui 
Fehling. Nu se obţine precipitat roșu cărămiziu; soluţiunea rămâne al- 
bastră. 2. Punem într'un balonaş o soluțiune de zahăr, punem câtevă pi- 
câturi de acid elo:hiaric diluat şi fierbem vre-o jumătate de oră, După a- 
ceia neutralizăm acidul clorhidric cu carbonat de sodiu (până nu se mai 
-desvoltă CO,), punem soluţiunea lui Fehling şi fierbem din nou, Acuma 
“se produce precipitatul roșu de oxid cupros. 

Dr. C. 1. Istrati şi G. G, Longinescu, 21
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In pârtea întâia a acestei experiențe se arată, că zahărul nu 
are în el functiunea aldehidică ca atare, de oarece nu reduce solu- 
țiunea lui /'e//iug. În partea a doua, se arată că prin încălzirea zahă» 
rului cu acid clorhidric a luat naștere un corp cu funcțiunea aldehidică. 
Se dovedește, că se formează din zahar, prin această încălzire cu acid, 
glucoză şi levuloză. Acest rezultat e foarte important. Zicem, că 
zahărul a fost intervertit (vezi pag. 317). 

Spre deosebire de glucoză, zahărul nu fermentează deadreftul. 
In drojdia de bere se află însă un principiu special, numit 7nver- 
fină ; acesta transformă zahărul în glucoză şi levuloză, care pot 
fermentă, adică se pot transforma în alcool etilic şi bioxid de carbon. 
Vom vorbi mai pe larg asupra acestor transformări la Fermentaţiuni. 

Intrebuiuţarea. Se întrebuințează la facerea zaharicalelor de tot 
felul, acadele, bonboane, siropuri, licuoruri, etc., precum și la con- 
servarea fructelor zaharisite, la duleețuri, compoturi, ș, a. 

Zahariua este o substanță de 500 ori mai dulce de cât zaharul, 
dar nu are nici o înrudire cu acesta în ce priveşte compoziţia chi-. 
mică. Servește la îndulcit în locul zaharului, mai ales pentru eei 
care sufără de boala de zahar. Nu este un aliment, cum e zaharul, 
care produce căldură și prin urmare energie în organism. E numai 
un condiment și foarte vătămator celor cu boale de rinichi, 

Se prepară plecându-se dela toluen. Formula ei este CoHC SO 5 NH. 

A fost descoperită de Fajlberg în Wew- York, 1885. Introducerea 
şi punerea în consumare a zaharinei sunt oprite prin lege specială 
în țara noastră și sunt pedepsite foarte aspru. 

- Lactoza sau zaharul de lapte, C„HOu. 

Se găseşte în mici cantități în fructele arborelui care produce 
cauciucul, în fasole și cu deosebire în lapte, 

Prepararea. Laptele mamiferelor, după ce i s'a scos prin chiag 
și în urmă prin căldură caseina și albumina (caşul şi urda), lasă 
un zer în care se află numai sărurile din lapte și lactoza. Acest zer 
depune prin concentrare cristale de lactoză. Cristalele acestea redi- 
solvate în apă și decolorate cu cărbune animal, dau lactoză curată. 

Are un gust puțin dulce și se disolvă în 7 părți apă. Laptele se 
acreşte din cauză că lactoza se transformă în acid /actic. 

Ea se desface prin hidratare în o moleculă de g/ucoză și una 
de ga/actoză, un izomer al glucozii: 

CoHa2Ou + HO = CeHu2O0e + CsH2Oe 
Glucoză, Galactoză, 

Lactoza reduce la cald soluţiunea lui Fehling dând Cu:O roșu şi 
la rece soluțiunea amoniacală de NO,Ag depunând argint metalic 
sub formă de oglindă; din această cauză se întrebuințează la fa- 
bricarea oglinzilor.
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Polizaharide (CeH1oOs)n i 

Se cunosc în natură mai mulți corpi, care prin reacţiunea lor dovedesc a fi produși prin deshidratarea mai multor molecule de aldoze, «au de cetoze. În această grupă avem: amidonurile, Qu- mele, celulozele, - 
A midonurile sunt substanțe cu aceleași caractere, care există în plante, dintre care unele foarte răspândite ca amidonul (scro- beala), iar altele mai puţin răspândite ca: /ichenina în Cetraria [slandica, inulina, în Inula helenium şi glicogenul din ficatul animalelor mamifere. 

Amidonul sau Scrobeala. 

Amidonul sau amilul se găsește în o mulțime de plante, sub forma de celule eliptice al căror diametru variază de la 0""-:002 până la 0""=-185, 
Astfel se găseşte în “grâu, porumb, secară, etc. și în cartoâi când poartă numele de feculă. 
Serobeala se prepară din grâu, în modul următor: Se iea făină și se face un aluat cu apă. Acesta se frământă 

  

Fig, 225. Amidon. Fig. 226. Feculă, Fig. 227. O celulă de amidon - umfată și crăpată prin apă. 

întrun curent de apă care ia amidonul și-l depune apoi prin repaos, pe când glutenul rămâne în mână. Glutenul obţinut astfel se în trebuințează la facerea pâinei pentru diabetici sau se amestecă cu făină la facerea pastelor (macaroane, fidea, etc,). 
Amidonul din cartofi | fecula), este cu bobul mai mare și se prepară răzând cartofii pe o sită, unde sunt frământaţi cu apă. Fecula trece prin sită şi se depune în va:ul exterior, Proprietăţi. Amidonul este insolubil în apă și în alcool. Incălzit cu apă dă un lichid lipicios numit cocă. Amidonul încălzit la 160%— 200” se transformă într'o substanță solubilă, numită dextrrnă. Coaja de pâne cuprinde în parte dextrină. 
Acidul sulfuric diluat, transformă amidonul mai întâi în dextrină și apoi în glucoză (vezi pag. 317). 
Diastasa vegetală, adică substanța azotatată, ce se extrage din 
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orzul încolţit (Ma/z), pusă în contact cu amidonul, îl transformă în 
două substanțe solubile: 7na/foza 180%/.) şi dexfrina (20). In acest 
mod, în timpul încolțirei seminţelor, amidonul insolubil din cotile- 

“donii acestora se transformă în substanțe solubile, cu care se nu- 
trește planta mică până la desvoltarea radicelei și gemulei. 

Coca de amidon se colorează în albastru cu cantități mici de 
iod (vezi. pag. 84). 

Această coloare dispare când o încălzim şi reapare când o răcim. 
__ Dextrina (Ce HuOs n, se prepară, după cum am văzut mai sus, 
din amidon, prin încălzire la 170—200%, sau prin acțiunea acizilor, 
sulfuric sau azotic, în anumite condițiuni. E solidă, solubilă în apă, 
dând o soluţiune cleioasă numită cirzş. 

Experienţă. Punem vre-o 10 gr. scrobeală într'o capsulă, 5 gr. apă şi 

câtevă picături acid azotic, Lăsăm să se usuce totul în aer şi pe urmă 

încălzim capsula încetul cu încetul, băgând de seamă ca temperatura să 

nu se ridice prea sus. Se obţine astfel dextrină care se disolvă complet 

în apă, spre deosebire de scrobeală care nu se disolvă. 

Dextrina nu fermentează și nu reduce soluțiunea lui Fe///ug. 
Fiartă cu acizii diluați ea se hidratează și dă glucoza. Se pot repeți 
-experiențele respective de la zahăr. 

Ştiinţa tinde a separă mai multe dextrine. Cu ele se fac în co- 
merţ produsele cunoscute sub numele de gomelină, letocom, ş. a,, 
care înlocuesc guma arabică. 

" Gumele corespund tot formulei (CgH,sOsn. Ele au proprietatea 
-de a se disolvă complect sau parţial în apă, de a se umilă şi a 
da astfel un lichid lipicios. Sunt insolubile în alcool şi eter, care 

le și precipită din soluţiunile lor. 
Guma arabică e secretată de arborii acacia din Africa de Nord, 

Egipt, Senegal, ș. a. Se disolvă complect în apă. Se întrebuințează 
în medicină și în industrie pentru a formă toate produsele care 
servesc la lipit, precum și la fabricarea cernelei, văpselelor, etc. 
Se falșifică uneori cu cerul de fruni sau de cireşi, care nu se 
disolvă bine în apă. 

Celuloza. 

Formula celulozei este de asemenea (CsH,O;)n, în care 4 are o 
valoare mare. 

Celuloza este substanța care formează scheletul vegetalelor. Ea 
se găseșțe sub numele de /7Hic2nă şi în regnul animal numai la 
tuniceri și asciaii. În vegetale, pe lângă celuloză, se află și partea 
lemnoasă, (/zgnină sau /enoză), care nu e așă de rezistentă la 
acțiuni chimice ca celuloza. Această deosebire e întrebuințată la 
prepararea celulozei din plante, precum şi scoaterea fibrelor textile. 

- Astfel, inul este pus la fogif în apă, în care timp are loc o atacare a
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părţii lemnoase, prin putrezire, care poate fi pe urmă desfăcută 
lesne de firele de celuloză, Na 

Din lemn, se îndepărtează partea: lemnoasă prin fierbere sub 
presiune cu sulfit acid de calciu (vezi fabricarea hârtiei). 

Putem prepară în laborator celuloză curată ținând cevă bumbac, 
pe rând, în acid clorhidric diluat, în hidrat de sodiu, spălând bine 
cu apă după fiecare tratare şi apoi ţinându-l în alcool și în eter. 

Proprictăţi. Celuloza e albă, fără gust, fără miros şi insolubilă 
în apă, alcool, eter, oleuri; se disolvă numai în soluțiunea cupro- 
amoniacală, numită /icoarea Îui Schweizer (pag. 197); din această 
soluţiune acizii o precipită din nou. Prin fierbere cu acid sulfuric 
concentrat timp mai îndelungat, celuloza se transformă parțial în 
glucoză (Zahăr de cârpe). , o 

Experienţă, Disolvăm o foaie de hârtie de filtru în cât mai puțin acid 
sulfuric concentrat, adăogăm pe urmă vre-o 500 gr, apă şi fierbem totul 
timp de o oră, Adăugăm cretă pisată ca să îndepărtăm acidul sulfuric sub 
formă de sulfat de calciu, filtrăm şi încălzim până ce se duce cea mai" 
mare parte din apă. In soluţiunea concentrată putem recunoaște glucoza. - 
cu solufiunea lui Fehling. 

Această experiență ne arată, că am puteă prepară alcool și din . lemn, transformând celuloza acestuia în glucoză și pe urmă pe aceasta în alcool; dar până acum procedeul acesta nu rentează şi |. 
nu s'a aplicat industrial. 

Pergament vegetal. Experienţă. Facem un amestec de 8 p. acid 
sulfuric concentrat și 1 p. apă; răcim acest amestec, Muem în el o hârtie 
de fil/ru |neîncleiată), timp de 20—40 secunde şi o spălăm pe urmă în 
apă, amoniac diluat și iar în apă, până ce apa de spălare nu mai are re- 
acţiune acidă. Intindem bine coala de hârtie tratată astfel şi o lăsăm să 
se usuce, 

Căpătăm astfel prin uscare o hârtie tare, translucidă și care aduce cu pergamentul. Muiată în apă se umflă și prin uscare se întărește din nou. Această proprietate îl face foarte nimerit pentru legatul sticlelor și borcanelor la gură, Are și numeroase alte întrebuințări. Amintim în treacăt, că pergamentul (animal) se fabrică mult în vechime (mai cu seamă la Pergam, în Asia mică), din piei de ani- male tinere. După ce se îndepărtă părul prin var, se spălă bine pielea, se întindeă și se șlefuiă cu cretă și cu piatră ponce pisată, Nitroceluloze. Acidul azotic transformă celuloza în esteri la fel cu nitroglicerina; oxidrilii alcoolici sunt înlocuiți prin grupul — ONO, ; se formează astfel esterii azofici ai celulozei. După concentrarea a- cidului azotic și după du:ata reacţiunii se formează diferiți esteri, azotici. Acidul azotic concentrat transformă celuloza întrun hexa- azotat, numit firoxilină sau bumbac explosibil,. a cărui formulă 
este : C2H,4O4(ONO»). Această substanță este insolubilă în alcool
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și eter și arde repede și fără fum; când descompunerea e produsă 
de puţin fulminat de mercur (capsă) atunci are loc cu explozie. 

Experienţă. Facem un amestec de 1 p. acid azotic concentrat și 3 p., 
acid sulfuric concentrat. Răcim amestecul şi punem în el puțin bumbac, 
După vre-o 20—30 minute, scoatem bumbacul şi îl spălăm de mai multe 
ori cu apă, până se duce tot acidul. In urmă îl lăsăm să se usuce ]a aer. 
Când e uscat bine, seamănă în totul cu bumbacul, doare cevă mai aspru, 
Punem puțin pe o scândură şi-l aprindem ; arde repede ; poata fi aprins 
chiar în palmă. 

Colodiu. Celuloza mai puţin nitrată, adică amestecul de divz- 
trat CaHsOs4ONO2), până la fefranitrat CoHsOs(ONO,), este so- lubil într'un amestec de alcool şi eter etilic. 

Soluţiunea aceasta se numește co/odiu. Acesta e un lichid cle- 
ios, translucid ; întins în strat subțire, d. ex. pe mână, se transformă 
într'o pieliță transparentă, prin evaporarea repede a alcoolului și e- 
terului. Se întrebuințează pentru aceasta în chirurgie la acoperitul * rănilor mici și ferirea lur de aer. . In zincografii (vezi pag. 203) se întrebuințează geamuri acoperite 
pe o față cu o pieliță de colodiu făcută sensibilă cu bromură de argint. In fotozraie se preferă gelatină sensibilizată. 

Mătasa artificială, după sistemul lui Chardonnzt, e fabricată din colodiu. Pentru aceasta, se trece colodiu prin tuduri capilare foarte fine cu ajutorul unei presiuni 50—80 atmosfere. Firişoarele cara es 
din tuburi sunt trecute prin apa care ea alcoolul ; se formsază astfel 
firișoare ca de mătasă, care se împletesc câte mai multe (10—29) 
la un loc, Acestea sunt strălucitoare ca mătasa, dar au neajunsul 
că n'au destulă tărie la rupere şi mai ales în starea umedă se rup şi mai lesne. Mătasea artificială, care se mai face și în multe “alte 
feluri, nu poate înlocui pe cea naturală ; ea se întrebuințează to- tuși pentru ștofe eftine și de efect. “ 

Celuloidul se fabrică din celuloză slab nitrată și camtoră ; ames- 
tecul umed încălzit la 50'—60P e apăsat cu putere prin o presă. Massa 
compactă formată astfel este tăiată încă umedă cu ferestrăul și pre- sată apoi în formele cuvenițe. Atât fabricarea cât și obiectele făcute din celuloid sunt periculoase, fiindcă celuloidul se aprinde lesne. Cu 
el se imitează fildeșul, bagaua şi se fac fel de fel de obiecte oare- 
cum eftine. Prin adăugire de alte substanțe, naftalini, fosfat de a- 
moniu, oxid de zinc, etc., se mai micșorează întru câtvă neajun- 
sul lui de a se aprinde și arde lesne. 
„Praful de pușcă fără fum se fabrică din bumbac explozibil tra- 

tat cu acefonă sau acetat de etil. Se formează astfel o pastă, cu care 
se fac foițe mici; acestea ard mai încet cevă decât nitroceluloza. După modul de preparare se poate regulă iuțeala de ardere și 
prin urmare puterea explozivă. Sa înțelege lesne, de ce acest a- mestec arde fără fum ; se formează numai corpi gazoși. Se înţelege
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de asemenea de ce arde repede căci în molecula nitrocelulozei şe 
află destul oxigen care să oxideze carbonul şi hidrogenul. 

Bumbac mercerizat, (Mercer, 1844). Amintim în treacăt, că bum- 
bacul care a fost tratat, după anumite metode, cu hidrat de so- 
diu, capătă proprietăţi speciale. Astfel, ia un lustru ca de mătasă, 
se face mai tare la rupt (20—80"/.) şi mai potrivit la văpsit. 

Hidraţii de carbon. 

Giucoza, levuloza, zahărul, scrobeala și celuloza sunt cunoscute 
şi sub numele de hidraţi de earbon. Acest nume se trage dela . 
faptul că formulele lor CsHOs CaHOu (CsHoOsn cuprind 
hidrogenul și oxigenul în proporţiile apei ; pare că am aveă C(H+0) 
C4H20). Această interpretare este cu totul greşită, deoarece con- stituția acestor corpi e mai complicată, fiind cea dată mai sus. Nu- 
mele de hidrat de carbon se întâlneşte foarte des și de aceia l-am 
amintit şi noi, 

Fabricarea hârtiei. 

Hârtia se fabrică din celuloză. Inainte se întrebuință ca material de fabricare numai zdrenţele, şi în special cele de in și de cânepă. Cu progresul industriei se întrebuințează azi, în afără de zdrențe, și celuloză fabricată din lemne ; aceasta din urmă dă însă o hârtie de calitate mai inferioară, care se macină lesne și se îngălbenește la lumină, dacă celuloza n'a fost bine curățită, 
1 Pentru fabricarea hârtiei din zdrențe se lucrează astfel. Intâiu se prepară asta. După ce sau curățit zdrențele, se descamă în aparate speciale și re decolorează cu clor (hipoclorit de calciu). In urmă, se tae fărămiţele și se face cu apă un fel de aluat sub- ţire. Dacă e vorba să se facă hârtie pentru scris, se adaugă cleiu şi alaun, care au de scop să împedice ca hârtia să fie sugătoare. Pasta pregătită se lucrează astfel. Lucrătorul toarnă pasta această amestecată cu apă într'o sită foarte fină pe care o mișcă necontenit. In acest timp, apa curge prin sită, iar firișoarele de celuloza se lipesc între ele formând ca un fel de pâslă. Când aceasta are gro- simea cuvenită, e deslipită de pe sită Și pusă pe un postav; deasu- pra hârtiei se pune alt postav; pe urmă altă hârtie și tot așă mai departe până se face un teanc care e pus la presă ca să se stoarcă apa. În urmă, foile de hârtie sunt uscate. Acest sistem de lucru cu mâna nu mai e întrebuințat astăzi prea mult ; Pam descris aici spre a se putea înțelege mai lesne fabricarea cu mașina. 

„2. Din lemne, hârtia se fabrică astfel. Lemnul (de brad, mestea- căn, plop etc.), e tăiat deacurmezișul în rotiți subțiri. Acestea sunt fierte sub presiune cu su/ft acid de calciu. In modul acesta celuloza e curăţită de substanțele incrustante (săruri, gumă, rășină, și mai
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ales lignina (sau lignoza) care se îngălbenește la lumină). Cu aju- 
torul unor mașini speciale lemnul e prefăcut, în urmă, într'o pastă 
de firișoare. Această pastă se albeşte cu clor, se spală bine, și se 
amestecă. cu puțină materie albastră (ultramarin, albastru de Ber- 
lin), Adăugirea acestor substanțe are de scop să dea pastei o co- 
loare albă de tot, căci în realitate ea este gălbue, cu tot albitul. 
Coloarea galbenă a pastei și aceia albastră a substanței adăugite 
formează împreună (colori complimentare) coloarea albă. Pasta ast- 
fel pregătită e trecută în maşină, care o transformă incontinuu într'o-- 
hârtie fără capete, adică de orice 'ungime. Operaţiile descrise la 
lucratul cu mâna se fac aici în mod automatic de mașină. 

Pasta sub formă de aluat subțire cade pe o sită fără capele care 
se învârteşte cu ajutorul a doi cilindri (ca un lanț de bicicletă), 
mișcându-se puţin în lung şi în larg. Apa din pastă curge jos, iar 
celuloza se adună pe sită sub formă de pâslă de hârtie. Această 
foae de hârtie e prinsă în urmă între doi cilindri înfășuraţi cu po- 
stav, care o storc de apă. Mai departe, alți doi cilindri încălziți 
prind foaia de hârtie şi o usucă complect. In urmă, hârtia e tăiată 
în coale de mărimele cuvenite. 

Dacă se fabrică hârtie încleiată, atunci în pastă se pune o so- 
luţiune de sacâz în hidrat de sodiu amestecată cu alaun. Sacâzul 
pus astfel în libertate lipește, firele de celuloză. 
„Se înţelege că se fabrică diferite feluri și calități de hârtie. 

Vom spune numai, că hârtia pentru hârtie monedă și pentru do- 
cumente trebue să n'aibă de fel materie lemnoasă și e făcută nu- 
mai din zdrențe de in care dau hirtia cea mai rezistentă. 

Mucavaua sau carfonul mai cuprinde cleiu, argilă, etc, 
Papier machâ, e fâcută din pastă de hârtie amestecată cu cleiu, cocă de 

scrobeală, nisip. Din ea se tac obiec:e numite de Pabier mache. Pentru a- 
ceasta, pasta moale se pune în formele respective (farturioare, tablale, taba- 
cheri, etc.) unse cu oleu, e presată și în urmă obiectele uscate muiate în 
oleu de in și iar uscate. 

Conservarea lemnelor. 

Lemnele pot fi conservate în următoarele moduri : 
1. Ferite de contactul cu umezeala, prin acoperirea lor — văp- 

sirea — cu diferite lacuri. Aceste lacuri se fac sau din oleu de în 
fiert, cu miniu, ceruză, alb de zinc, etc., sau din diferite rășine, 
disolvate în spirt de lemn, etc. | 

2. Injectând în lemne, cu deosebire o soluţiune de calaican verde 
(SO,Fe) şi mai ales de calaican albastru (SO,Cu). 

3. Injectând în lemne o soluţiune de creozot., Această substanță, 
se obține din smoalele de la distilarea lemnelor în vase închise 
pentru prepararea acidului acetic şi alcoolului metilic (spirt-de lemne). 

Creozotul conţine cu deosebire un amestec de fenoli ce derivă 
din toluen: Cresoli (vezi pag. 305).
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Pentru injectarea lemnelor, acestea sunt bine uscate, și în urmă 
puse în niște aparate în care la cald, se face vidul. Astfel urmele 
de apă și aer din porii lemnelor sunt scoase. Imediat atunci, se 
injectează, cu putere, soluțiunea de cupru sau de creozot în ele. 

Astfel se păstrează multă vreme, de oarece nici insectele. nici 
putregaiurile nu le pot atacă. NE 

Traversele de fag pot să servească astfel 35 ani, pe când altfel 
de abiă durează 5 ani, 

Acoperișul de șindrile al caselor de ţară se creozetează în mod 
primitiv prin fumul care esă din vetre şi care, în lipsa coșului scos 
pe casă, se răspândește în podul caselor. ă 

XXXIX 

ACIZII. 

Se numesc acizi corpii care se formează prin oxidarea alcoolilor 
primari sau a aldehidelor. Această oxidare conzistă în a înlocui 
2H din grupul alcoolic prin O (—CH.OH se transformă în—COOH), 
sau a înlocui H prin OH în grup: aldehidic (— CHO se transformă 
în —COOH). 

Grupui —COOH caracterizează funcțiunea acidă şi se numeşte 
carboxil. El poate fi substituit odată sau de mai multe ori în locul 
hidrogenului din hidrocarburele aciclice sau ciclice. Pentru a numi 
un acid ne servim de numele hidrocarburei, terminat prin sufixul 
oic odată, sau de mai multe ori, după numărul carboxililor, d. e.: 

CHs COOH „/ COOH 
| | CsH;— COOH 
COOH COOH NCOOH 
Etanoic Etandioic Fen trimctil-trioic 

(acidul acetic) (acidul oxalic), (acidul, trimesinic), 

Bazicitatea acizilor se socotește după numărul carbosxililor ce se 
află în molecula lor : astfel acidul acetic (cu un COOH) este 70no0- 
bazic, acidul oxalic (cu 2CO00H) brbazic, acidul trimesinic, fribazic 
și acidul melitic C(CO.OH), fexabazic. 

Prepararea. Metodele generale, prin care se prepară acizii sunt 
foarte numeroase ; principalele sunt următoarele : 

1. Prin oxidarea alcoolilor primari şi a aldehidelor : 

a) CHs i CHg 

| +20= |] + HO 
CHOH CO.OH 

Etanol (alcool etilic), Etanoic (acid acetic), 

2. Fierbâad cu hidraţii alcalini sau acizii minerali diluaţi, ciamu 
rile radicalilor hidrocarbonaţi (Reacţiunea lui Pe//igot): 

.
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| +KOH+H0= | + NH, 
CN CO OK 

Etan nitril (Cianura de metil). Etanoat de potasiu=Acetat de Potasiu. 

Proprietăţi. Intre reacțiunile acizilor cele mai principale sunt următoarele : | 
1. Cu bazele ei pot da săruri acide, neutre sau bazice: 

| Cs H, | 
COOK NCOONa COO —Pb —OH 

Etandioat monopotasic= Fendimetil-dioat de sodiu Etanoat de plumb Oxalatul monopotasic, . =Ftalatul bisodic (Acetatul bazic de plumb). (Oxalatul acid de potasiu). (Ftalatul neutru de sodiu), 

Tot astfel cu alcoolii dau esteri acizi, neutrii sau alcoolici; d.ex.: 

COO(CH,) „COOIC,H,) CH, 
CsH, Q 

Etandioat monometilic= Fendimetil-dioat dietilic Etanoat de oletil= | Oxolatul monometilic, =—Ftalatul dietilic, Etandiol monoetanoic, (Ozalatul acid de metil). (Ftalatul neutru de etil).  (Monoacetina glicolului). 

2. Distilând sărurile de calciu ale acestor acizi, obținem cetone: 

CHa 
—G ă cop 00 + Co, ca 

CH 
Etanoat de Ca. Propanona = Acetona. 

C; H3 

, | CE re Coo> Ca = do + CO, Ca. 
C; H; 

Fen metil-oat de calciu Difenil metanona 
(Benzoat de calciu) «=Benzofenona 

„3. Dacă distilăm sărurile de calciu ale acestor acizi, amestecate cu metanoat (formiat) de calciu, obținem aldehide, precum: 

CHs 
CH2——CO0.0O H-—CO.ON __ | + 2CO,Ca CH—C0.0> Ca + v_c00 PC = 2 (no 

Etanoat de Ca Metanoat de Ca Etanal, 

4. Acizii (sau sărurile lor), calcinați cu bidratul de calciu, pierd CO, din grupul carboxil și dau hidrocarbure mai Puțin avute în carbon decât acidul:



33l  * 

  

CHa—CO0O 
CH.,—COO > Ca + Ca (OH), — 2CH, | 2CO,Ca 

Etanoat (acetat) de calciu, Metan 

COO 
C; H, < COO > Ca + Ca (On), = CsHs + 2CO,Ca 

Fendimetil-dioat de Ca. Een. (Ftalat de calciu), 

5. Sărurile de amoniu ale acizilor fiind calcinate, cu sau fără deshidratanți, perd apa şi se transformă în corpii următori: 
a) Pierzând o moleculă de apă dau amide, d. ex: 

- CH3 CH3 
| HU = | 
COONH, CONH; 

Etanoat (Acetat) de amoniu, Etanamida=—Acetamida, 

b) Perzând o a doua moleculă de apă amidele dau nitrili. 

CH3 CH, 
| — HO = | 
CONH, CN 
Etanamida. Ftan nitril=Acetonitril (cianura de metil), 

Pe proprietăţile 2, 3, 4 și 5 sunt bazate unele metode de pre- parare a hidrocarburelor, aldehidelor, ce:onelor şi nitrililor. 

Acizii monobazici. 

Starea naturală. Acești acizi sunt foarte răspândiți în natură atât în plante cât şi în animale. Ei se găsesc sau în stare liberă sau în combinaţiuni cu glicerina sau alți alcooli. Astfel metanoicul 
(acidul formic) există în furnici, urzici, sudoare, etc. Etanoicul (a- cidul acetic) liber și sub formă de esteri s'a găsit în diferite plante; câțiva dintre homologii săi superiori, sau găsit în untul de vacă, capră, etc. Materiile grase sunt esterii glicerinei cu diferiți acizi grași şi în special cu hexadecanoicul (acidu/ Palmitic), octodeca- noicul (acidul sfearic) şi octodecenoicul (acidul o/eic). Fen metil- oicul (acidul benzoic) există în smirnă şi într'o anumită combi- națiune în urinele ierbivorilor. Fen propenil-oicul (acidul cinamic) se găsește în Balsamul de Tolă, în rășina Styrax și în alte substanțe. „Proprietăţi. Acizii monobazici prezintă aceleași relațiuni între 
temperaturile de fierbere şi topire, pe care le-am observat Ja al- 
cooli şi hidrocarbure. Și la ei se observă că acizii cu catenă arbo- 
rescentă ferb la temperaturi mai scizute decât cei cu catenă liniară 
și cei nesaturați ferb mai sus decât cei saturați.
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Metanoicul sau Acidul formic, H-—COOH. - 

Istoricul. A fost descoperit de S, Zischer la 1760 în furnicile roşii. 

Prepararea. Ber/helot a făcut sinteza metanoicului înfierbântând 
întrun vas închis KOH cu CO: 

ROH + CO = H--COOK 
Formiat de potasiu, 

În cantități mari se prepară încălzind acid oxalic anhidru cu gli- cerină ; astfel se obține până, la 75'/- din cantitatea teoretică, In această încălzire, acidul formic se formează prin descompunerea acidului oxalic: 
- 

Cool | H 

Il = |] A+ CO, 
|CO0H |  cooun 

Prepararea aceasta se face în aparatul fig. 228. In retorta de sticlă 
se pune amestecul 

și ce distilă se adună 
în R, iar prin țeava 
deschisă ese CO,, 

Proprietăţi. Acidul 
formic este lichid mobil, 
cu miros pătrunzător şi 
cu densitatea 1,23. La 
0” se solidifică dând 
cristale care se topesc 
la + 8%6. Fierbe la 
99 și e foarte solubi] 
în apă, alcool și eter. 

  

Fig. 228. Prepararea acidului formic. 

Etanoicul sau Acidul acetic, CH, —COOH. 
Istoricul. A fost găsit în oțet (vinum ucidum) de B, Valentin, iar în secolul XIX s'a obţinut curat şi cristalizat. 

- Acidul acetic se prepară prin metoadele următoare: 1. Oxidând alcoolul [rin negrul de platin (Vezi pag. 230). 2. Acidul pirolignos, Acidul acetic se mai prepară, în cantități mari, prin distilarea uscată a lemnelor în vase închise; în acest caz, înainte de a fi curăţit, se numește acid pirolignos. 
Lemnele tăiate în bucăţi (cu o lungime de 60 cm.), sunt așezate întrun cazan de metal A, care are o capacitate de 1" și este în-. călzit pe cuptorul f. Productele distilărei trec prin nişte țevi me- talice în răcitoarele B, unde se condensează și curg într'o cameră subterană în vasele C, 
Aceste producte sunt compuse din :
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Gaze combustibile. „ . . .27—30 la 100 kgr. lemne. 
Apă acidă ....... „23—30 » » > > 

Smoală ..,....... 7—10» » > > 

Cărbune . ..... . ..28-30» » » > 

d) Gazels sunt amestecuri de hidrocarbure conţinând cantități 
mari de CH, de CO și CO, De regulă, sunt arse în cuptorul f. 

     

   
ta 

      

  

     

  

IŢI 
CESE 

            
Fig. 229. Prepararea acidului pirolignos, 

b) Apele acide sunt formate din apă, care conţine acid acetic, 
(10%/0), alcool metilic (1 —2%/4) și acetona (0,1—0,5%,). De asemenea 
mici cantități de acid formic şi de alți acizi homologi, fenoli, etc. 

€) Smoalele seamănă cu cele dela distilarea cărbunilor de pă- 
mânt; conțin însă mai mulți fenoli, impreună cu eterii lor metilici, 
şi foarte puține baze. 

Apele sunt neutralizate cu apă de var, prin care se formează 
acetatul de calciu, care rămâne disolvat, și apoi se supune la dis- 
tilare, obținând alcoolul metilic amestecat cu acetona. Soluţiunea 
apoasă rămasă se evaporează și se calcinează acetatul de calciu 
impur obținut. Acetatul de calciu rezistă la calcinare, pe când sub- 
tanțele străine sunt distruse şi carbonizate. EL este disolvat din nou 
în apă, și tratat cu SO,H,. Acidul acetic format se scoate prin o 
nouă distilare. 

Experienţă. Putem face în mic distilarea uscată a lemnelor, încălzind 
în eprubetă, fig. 230, câtevă aschii uscate, sau mai bine puţină răzătură
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de lemn. După câtvă timp putem aprinde gazul ce se desvoltă prin 
tubul subţire. 

Proprietăţi. Acidul acetic este un llchid mobil, cu densitatea 1,05 la 20%, | 
Fierbe la 118; prin răcire dă cristale, care se topesc la 170. 

Dă numeroase săruri cu me- 
talele, numite acefați, din care 
multe se întrebuințează în co- 
merț și în industrie, 

Acidul benzoic sau 
Fenmetiloicul, C.H;—COOH 

A fost găsit de B/aize de 
Vigentre în smirnă (styrax 
benz-in). Pentru a-l prepară 
putem, între alte, să încălzim 
smirna pisată și amestecată cu 
nisip într'o capsulă de fer. De- 
asupra capsulei se pune o sită 
metalică, acoperită cu un con 
de hârtie groasă, Acidul benzoic 
se sublimează în cristale la partea 
superioară a conului. 

Proprietăţi. Acidul benzoic 
cristalizează în foițe lucitoare 
szu în ace care se topesc la 
120 şi distilă la 250, E puţin 
solubil în apă foarte solubil însă 
în alcool și eter, și formează 
săruri numite benzoafți. E a- 

za cidul corespunzător toluenului 
Fig. 230, Distilarea uscată a lemnelor, Cells— CHa. 

      
Acizi bibazici. 

Acești acizi sunt destul de numeroși. Mulţi dintre ei există în natură în diferite combinaţiuni. Mai insemnaţi între ei sunt ur- 
mătorii : 

Acidul oxalic sau Etandioicul. 

Istoricul. A fost descoperit de Savary (la 1773), A fost obţinut (1776) de 
Scheele prin oxidarea zahărului cu acidul azotic, iar sinteza lui din elemente 
s'a făcut de Drechse/ (1868), 

|
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Starea naturălă. Se găsește în măcriş (oxa/is acefosella) și în iască (bo/etus senarius). Sunt lichene. în terenuri calcaroase, care au jumătate din greutatea lor formată din oxalat de calciu. Se mai gă- sește în pământ ca oxalat de fer (umboldiita), şi în corpul omului şi al animalelor sub formă de oxalat de calciu. Câte odată, în stări nenormale, urina conține atât de mult oxalat de calciv, în cât acesta se depune în bășică, dând naştere Ja ca/cu/i sau pietre. Prepararea. Sinteza din elemente a acidului oxalic s'a fâcut trecând CO, asupra potasiului : 

COOK 
2CO, + Ko = | 

COOK 
Etandioat dipotasic 

= Oxalat neutru de potasiu, 

In cantități mari sa preparat multă vreme prin oxidarea zaha- rului cu acid azotic. Acum însă se prepară încălzind răzătura de lemn cu KOH la 200 pe table de tuciu. Se obține astfel 4%, acid oxalic și 0,5%, acid formic. 
Cristalizează cu 2H,0 în prisme monoclinice câre prin încălzire pierd apa de cristalizare. E otrăvitor, 
Incălzit cu SO,H. se descompune cu ușurință în modul ur= mător : 

— 5 -k H. . C O E I C 2 ț C 2 

Aşa am preparat oxidul de carbon (pag. 156). 
Poate da două feluri de săruri şi esteri : 

COOK COOK COOH COOC,H$ 

COOH COOK COOGH$ COOCH; Etandioat monopo- Etandioat dipotasic Ftandioat monoetilic= Etandioat dietilic tasic=Oxalat acid de  —Oxalat netru de Oxalat acid de etil =—Oxalat netru de etil. potasiu, potasiu, 

Acidul oxalic și oxalatul acid de potasiu sunt întrebuiațați în văpsitorie și la ștersul petelor de cerneală. - 

Acizi-alcooli şi acizi-fenoli. 

Funcțiunea alcoolică şi fenolică poate există odată sau de mai 
multe ori în molecula unui acid, mono sau polibazic. Se nasc astfel 
corpi cu funcțiuni mixte, care pot să reacționeze în acelaș timp 
ca acizi, prin grupurile carboxilice şi ca alcooli prin grupurile al- 
coolice (primare, secundare sau terțiare), sau ca fenoli prin oxidrilii 
fenolici.
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Acidul lactic. 

Există următorii doi acizi lactici isomeri: 

CH, OH CH 

CH, CH OH 

CO OH CO OH 
P'ropanol 1 cic = Propanoi 2 oic = Acidul 
Acidul Ş lactic. lactic de fermentație, 

Cel d'intâiu nu sa găsit până acum în natură și a fost obținut 
numai prin sinteză. 

Acidul lactic de fermentație, sa găsit de Scheele în laptele 
acru. E foarte răspândit în natură. Se găsește în mușchi, sânge, 
urină, lacrămi, salivă, fiere, sucul gastric, etc. In sucul gastric se 
găsește mai cu seamă în tinerețe. Toate varietățile de lapte acru, 
borșul, Zeama de varză şi de castraveți, braga acră, conțin de ase- 
menea acid lactic. 

Proprietăţi. Acest acid e lichid, sirupos, cu densitatea 1,22, 
foarte solubil în apă şi în etanol. Prin distilare se descompune. 

Dă cu bazele săruri numite /actaţi, ca: 

CH, CH, CHs 

| | | 
CH OH CH OH CH OH 

| | | 
CO O4 CO—O0—Ca—O0—CO 

Lactat ee potasiu. Lactat de calciu. 

Acidul tartric sau Butandiol dioic. 

Acidul tartric este un acid bibazic și în acelaș timp de două ori 
alcool secundar. EI corespunde butanului și ersfrefei =butantetrolul. 

CH, CH, OH CO OH 

Ca, CH OH da OH 

cu, da OH (a ou 

CH da, OH Lo on 
Butan. Butan tetrol 1-4—Eritrita,  Butandiol dioic=Acid tartic, 

Starea naturală. Există destul de răspândit în natură: în stru- 
guri, seva viței, gorun, ananas, păpădie, garanță, cartofi, napi, etc, 

Prepar:rea. Se extrage din tartru (drojdia de vin), care este 
tartrat acid de potasiu. :



  
| 
| 
| 
| 
| 
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Pentru aceasta tartratul acid de potasiu e transformat în tartrat 
neutru de calciu. Tartratul de calciu, tratat cu SO,H2 ne dă SO,Ca 
şi acid tartric. 

Proprietăţi fizice. Acidul tartric cristalizează în prisme mari, cu 

  

Fig. 231. Cristale de acid tartric, 
levogir dextrogi; 

o față hemiedrică la dreapta sau la stânga, fig. 231, solubile în 
alcool şi apă şi se topește la 1350. - 

Prima sinteză a acidului tartric Sa făcut tratând butan-dioicul 
dibromat 2, 3, cu Ag OH. 

CO OH CO OH 
| j 
CH Br CH OH 

| + 2Ag OH = | + 2Ag Br (Perfinşi Duppa 1860) 
CH Br CH OH 

| | 
CO OH CO OH 

Butan-dioic Butandiol 2. 3, dioic = 
dibromat 2, 3, Acid tartric, 

Experienţă, Amestecăm părți egale de acid tartric pisat cu bicarbonat de 
sodiu de asemenca în praf, Punem acest amestec în apă, Se produce o 
flerbere cu desvoltare de bioxid de carbon. 

Desvoltarea de gaz e datorită următoarei reacțiuni: 

COOH COONa 
| | 
CHOH „OR CHOH 

+ 2c0 =] —- 2C0, + 2H,0 
CHOH NONa CHOH 

| | | 
COOH COONa 

Acest amestec se întrebuințează la producerea apei gazoase în 
sticle anumite, la facerea limonadelor răcoritoare, etc. 

Dr. C. I, Istrati şi G. G. Longinescu, 22



338 

Intre sărurile minerale mai însemnate sunt următoarele : 

COOK COO —SbO 
| 

CHOH CHOH 
| | 
CHOH CHOH 

| | 
COONa „COOK 

Tartrat dublu de potasiu și Tartrat de potasiu şi de sodiu (sarea lui Seignette). stibil (emetic), 

Acidul tartric e întrebuințat în văpsitorie. 
Emeticul servește ca vomitiv (la produs vărsături) în medicină. Isomerii acidului tartric. Se cunosc Patru acizi tartrici care se deosibesc între ei prin unele proprietăți și mai cu seamă prin acțiunea pe care o au asupra luminei polarizate. 
Nu putem spune aici, pe scurt, ce anume este lumina polarizată. Amintim numai, că ea se produce şi studiază cu un aparat optic pe care îl putem ase- mui cu un microscop şi care e numit aparat de polarizaţie Acest aparat are drept ocular şi obiectiv două cristale de Spat de Islanda — Preparate anume — nicoli. Când nicolii se află într'o poziţie anumită, se vede lumină în aparat, iar când sunt așezați în altă poziţie, câmpul rămâne întu- necat. Dacă între nicolii aşezaţi pentru întuneric punem un tub cu o soluțiune de acid tartric, observăm că se luminează din nou câmpul. Pentru a produce iarăși întuneric trebue să învârtim nicolul dela ocular în sfre dreapta cu un număr oarecare de garde. Zicem. că acest acid tartric € dextrogir. Dacă punem în aceleași condițiuni o soluțiune de alt acid tartric, observăm că ocu- larul trebuește învârtit spre.s/iuga. Zicem că acest acid tartric e levogir. Se cunoaște și un acid tartric care n'are nici o acţiune, adică lasă câmpul în- tunecat. Acesta se numeşte 7nacțiv. Se cunoaşte în fine un al 4-a acid tartric care € inactiv, dar care poate fi desfăcut întrun acid tartric dextrogir și altul levogir. Acesta se numește racemic. 
Acest fenomen se întâlnește la mulți corpi organici, care au prin urmare izomeri dextrogiri, levogiri, inactivi şi racemici ; zicem, că aceşti corpi sunt optic activi sau optic inactivi, Așă, glucoza este dextrogiră şi levuloza este levogiră. Zaharul este dextrogir. Prin încălzire cu acizi el se desface în glu- coză şi levuloză (vezi pag. 321) și devine /evogir. Aceasta se întâmplă din cauza că levuloza e mai mult levogiră de cum e glucoza dextrogiră. Din a: ceastă trecere, a zahărului din dextrogir în levogir se trag numirile de înfer- verhirea zaharului şi aha : întervertit (vezi pag. 321) 
Aceşti 4 izomeri au însă cu toții aceiași formulă de constituțiune ; nu e nici unul arborescent. 
Pentru a explică acest fenomen, Pasteur îl pune în legătură cu forma cristalină, Unele cristale au, cum Sa spus, o față hemie- drică la stânga ; acestea dau o soluțiune de acid tartric levogir. Alte cristale au o față hemiedrică la dreapta; ele dau o soluțiune dextrogiră. 
In soluțiuni, nu -mai avem însă cristale. Fenomenul nu stă în le- gătură, prin urmare, cu forma cristalină ; el stă în legătură cu na- tura însăși a moleculei de acid tartric. | Pentru a explica acest lucru, Vaw/ Hoff (olandez) şi Le Bel
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(francez), aproape în acelaș timp, și independant unul de altul, au pus bazele unei. teorii nouă, care a ajuns în urmă de cel mai mare tolos pentru chimie (1874). | Formule în spațiu. Acești învățați au introdus noțiunea de ear- bon asimetrie. Un atom de carbon este asimetric când cele patru valențe ale lui sunt satisfăcute cu 4 elemente sau radicali diferiţi, 

o = cZoaj 

H—C—o0H 
| > 

H — C-—— OH 

O = C-— On | Ii] 
Acelaș lucru îi putem spune și despre al 3 atom de carbon. Pentru a explică, mai departe, cum un atom de carbon asime=- 

tric poate să producă activitatea optică, aceşti învățați fac urmă- 
toarea ipoteză, 

. 

  

patru colţuri ale tetraedului, _ După această ideie, atomii nu sunt așezați întrun singur plan 

  

     

N 

HO H 

% 

IA OH Ho 
Co,H 

CO,H PN 
ro 

Acid tartric activ 
Acid tartric inactiv 

levogir 
dextrogie 

Care nu se desdoește, ambii dau pe cel racemic care se 
desdoește. 

Fig. 232, Formulele în spaţiu ale acizilor tartrici, 

într'o moleculă, ci Sunt așezați în spaţiu, După cum sunt așezate
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apoi în spațiu grupele combinate cu acest carbon, putem aveă un 
corp dextrogir, levogir, etc. 

Formula acidului tractic ar fi reprezentată prin 2 tetraedri regu- 
laţi uniţi prin câte un vârf şi având celelalte vârfuri unite cu H, OH 
și COOH. 

Figura 232 arată formulele în spaţiu ale acidului tertric dex- 
trogir levogir și inactiv. In acidul tartric dextrogir, grupile H, OH, 
COOH sunt așezate în direcția mişcărei acelor unui ceasornic; în 
cel levogir aceste grupe sunt așezate invers. 

Stereoizomeri și Steoreochimie, Isomerii acidului tartric se de- 
osebesc prin urmare între ei prin felul în care sunt așezați î77 
spațiu diferiţiilor radicali. Astfel de isomeri se numesc stereoizomeri. 
Partea chimiei care se ocupă cu studiul fenomenelor de această na- 
tură se numește stereochimie. Ea a adus chimiei nespus de multe 
foloase în studiul teoretic al corpilor organici. 

Acum putem a ne explica stereoizomeria manitei, sorbitei şi a manozei, 
glucozei, etc lvezi pag. 317): 

CH,—OH CH,—OH CH,—OH CH,— OH 

Can —0H ca —0H du —-0H Cea —0H 

Cu OH HO-—CH (n on Ho-da 
HO-CH HO - der HO _da HO da 

Cea —0H Ca —0H Ca - OH | dea —0H 

Ca,—0H CH,-OH CHO E lao 
Sorbita, Manita. Glucoza. Manoza. 

Acidul citric. 

A fost preparat de Seheele la 1784 din sucul de lămâe. Există 
în numeroase fructe acide: portocale, chitre, mandarine, etc. 

Din sucurile acestor fructe se extrage acidul 
COOH citric transformându-l în citrat de calciu, și des- 

| compunând pe acesta cu SO,H,. 
CH, Pvoprietăţi. Acidul citric cristalizează în 

prisme cu o moleculă de apă şi se topeşte la 
HO--C—COOH 100%. La 150% pierde apa de cristalizare și în 

| urmă se topeşte la 153. Acidul citric este tri- 
CHe bazic și monoalcoolic. El formează săruri numite 

atfrati, - 
COOH Se întrebuințează la facerea limonadelor (sare 

en Aid, citric AMeiil 3 „ de lămâe), la scosul petelor de rugină. Citratul an-ol 3, trioi 5 . A . . . »» “de magneziu întrebuințat ca purgativ (limonada 
lui fRoger) nu e amar, cum sunt multe săruri de magneziu.
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Ia „OH 
Acidul salicilic, C, H, NE 

NCOOH 

Acest acid e destul de răspândit în natură ; astfel se găsește în stare liberă în sf/raca ulmaria și sub forma de ester metilic (sa- dicilat de metil) în olcul de W ?nlergreen (scos din Qaultheria Brocumbens). E în acelaș timp acid și fenol, Cristalele lui se topesc la 1550 și se sublimă în ace frumoase când e încălzit cu încetul, Se disolvă puţin în apă și foarte lesne în alcool sau eter. E un antiseptic puternic. Intrebuințarea lui Ja conservarea ali- mentelor și băuturilor e oprită. Salicilatul de fenil e cunoscut mai mult sub numele de sa/o/ și e întrebuințat în medicină ; salicilatul de sodiu este de asemenea întrebuințat în medicină, ca și salicilatul de metil, 

OH OH OH za sr L CH, CH, N CH, Ncoocu, COOC,H, NCOONa Salicilat de metil— Salicilat de fenilz= Salicilat de sodiu. Esenţa de Wintergreen, Salol. 

Acidul galic sau Trioxitenmetil-oic. 

Z OH 
CH, 0 

N COOH 

A fost descoperit de Scheele (la 1785). Este foarte răspândit în natură în numeroase plante, d. e.: în ciai, în cojile de măr, cap- sulele de gzercus aceylops și fructele de caesalfinia coriaria, etc. In industrie se prepară prin. fierberea tanilului (acid tanic), cu acizi diluaţi. Acidul tanic se transformă prin hidratare în acid galic, E un acid monobazie și de trei ori fenol, Cristalizează cu o moleculă de apă în ace mătăsoase şi se to- peşte la 220 descompunându-se. Este puțin solubil în apă, mai solubil în alcool și eter. Căldura îl descompune în CO, și pirogalol, 

7 OH 1 OH 1 CH Op a O =CH,—0H2-+ co, 
N CODA 5 NOH 5 

Acid galic. Fentriol 1. 2. 3—Pirogalol, 

Incălzit cu POCI, la 130" se esteriăcă cu el însuşi, print”un Oxidril fenolic al unei alte molecule și dă naștere la acidui digalic.



  

/ OH /OH 
——OH —0H CoHe op CH2__OH 
NCO [OH NCO 
/ O[E = | + H-O 
—0H O CeH2__OH cu Lon 

CO OH * 2 —OH N NOH 
2 mol. acid galic, | Acid digalic, 

Acidul digalic după primele lucrări a lui Schiff se păreă identic cu acidul tanic. Astăzi nu se mai admite această identitate și con- stituția acidului tanic nu este încă bine cunoscută. 
Cerneala cu acid galic (Leonhardi, 1885). Acidul galic dă cu 

sărurile ferice un precipitat negru. Pe această proprietate se sprijină fabricarea cernelei cu acid galic. Pentru aceasta se amestecă o saluțiune de sulfat feros cu o soluțiune de acid galic, fufin acid sulfuric și puțină gumă; se mai adaugă și puțină văpsea de indigou. Când scrim, cerneala e albastră. Cu timpul se face neagră. lată cum explicăm aceasta. Pe hârtie, ac'dul sulfuric e neutralizat. Sul- fatul feros se transformă în atingere cu aerul în sulfat feric. Acesta dă cu acidul galic precipitatul negru chiar în porii hârtiei; scrisul 
e prin urmare trainic. 

Dacă nu star pune puţin acid sulfuric, sulfatul feros sar oxidă prea repede în calimări și precipitarea s'ar face aici. Cerneala n'ar mai fi atunci o s0/ufiune, care poate să pătrundă în hârtie, ci un fel de emulsiune care rămâne la suprafață, Acest fel de cerneală are neajunsul, că fiind acidă atacă penițele, care se strică astel foarte repede. Se recomandă, a se clăti peniţa, după întrebuințare, într”o soluţiune slabă de carbonat de sodiu sau a se înfige întrun cartof. 

Acidul tanic. 

A fost descoperit d Lâzw;s în secolul trecut, în coaja de stejar, unde se găsește până la 130, Gogoșile de ristic și în special cele de Alep (gailae turcicae), conţin până la 62%. Se mai găsește în ciai și în multe alte plante. | 
Acidul tanic se extrage punând pulberea de gogoși de Alep, întrun aparat de extracție cu eter amestecat cu alcool nu prea concentrat. Se formează două straturi ; cel de jos este o soluţiune apoasă (apă ce se găseă în alcool), concentrată cu tanin, iar cel de sus e format din o soluțiune alcoolico-eterică de materii colorante și altele, | 
Acidul tanic e un praf, incolor sau puţin gălbui. 
Se disolvă foarte uşor în apă, greu în alcool și de loc în eter.
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Are gust astringent (face gura Pungă) și comunică acest gust bău- turilor în care trece. De aceea, nu trebue să fierbem prea mult ciaiul cu apă, căci disolvă prea mult acid tanic și se face amăriu, Prin adăugire de lapte, în astfel de ceaiu, precipităm taninul cu albumina din lapte și-i tăem gustul amăriu, 
Cu sărurile de fer dă un precipitat negru (cerneala); din această cauză se întrebuințează și el la facerea cernelelor. 

Experienţă. Muiem o cârpă albă întâi într'o soluţiune de sulfat feros şi pe urmă într'o soluțiune de tantin, Prin uscare se formează un precipitat negru în toate fibrele şi care nu se mai spală. Intrebuinţarea ca/aicanului (sulfatul feros) de către cizmari la înegritul pielei (care cuprinde acid tanic) se sprijină pe această reacțiune, 

Taninul coagulează substanţele albuminoase ; din cauza aceasta albușul de ou servește la limpezitul vinului (în care se găseşte acid tanic). Dacă vinul e prea sărac în acid tanic, se adaugă o mică cantitate de acest acid înainte de a-l bate cu albușul de ou. Pentru acelaş cuvânt se oprește sângele dintr'o rană spălată cu o soluțiune de acid tanic, sau cu vin (mai cu seamă roşu). 
Intrebuinţarea. Se întrebuințează în industrie pentru tăbăcirea pieilor și pentru facerea negrelei (cernelei) de calitate bună. Pentru aceasta se tratează 1 kgr. de pulbere de nucă galică pe rând cu 14 litri apă. După filtrare se adaugă soluțiunei 500 gr. sulfat feros (celaican verde). Se mai pune puțină gumă arabică şi zahar pentru a se da lustru cernelei şi a o face mai puțin curgătoare. Tăbăcirea pieilor. Pieile animalelor așă cum sunt luate după trupul lor, nu se conservă, putrezesc și prin urmare nu ar puteă Îi întrebințate In nimic dacă nu ar fi supuse unei operațiuni prea- labile, făbăcirea. Prin tăbăcire pieile devin imputrescibile și capătă însuşiri speciale care le fac un articol indispensabil omului. Tăbăcirea poate fi de mai multe feluri: 1) cu argăseală; 2) tă- băcirea minerală; 3) tăbăcirea cu uleuri, ș. a. 
Prepararea pieilor. Pieile, înainte de a fi supuse operaţiunilor tăbăcirii propriu zise, sunt ținute mai mult timp în apă spre a se curăță de murdărie In urmă se procedează la curățatul părului. Aceasta se face în mai multe feluri: 
1. Prin provocarea unei fermentaţiuni putrede. 
Se iau pieile, se îndoesc în sensul lungimei și cu părul în afară, 

se așează una peste alta într'o groapă sau cutie unde sunt lăsate 40 ore. Fermentaţia începe cu desvoltare de amoniac şi pieile se încălzesc. Căldura şi amoniacul lucrează asupra țesuturilor pieilor, 
le umflă și face ca părul să se scoată ușor. 

2. Cu ajutorul laptelui de var. 
Pieile sunt ţinute timp de o săptămână în lapte de var din ce 

in ce mai concentrat și apoi curăţite cu un aparat special. 
Pieile bine curăţite de păr sunt supuse unei operaţiuni care are de scop de a umflă țesuturile și a le curăță de carbonatul de calciu
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-ce s'a depus pe ele, în cazul când depilarea sa făcut prin ajutorul 
varului. Pentru aceasta pieile sunt muiate înțr'o bae în care se pun 
materii fermentescibile acide (ca tărițe, escremente de animale sau 
acid clorhidric ori sulfuric, foarte diluați). 

Pieile devin astfel, odată sau chiar de două ori, mai groase decât 
erau, umflându-se și sunt bune de tăbăcit. 

Măbăcirea cu argăseală. Ca argăseală se întrebuințează coaja 
diferiților arbori, de preferință cea de stejar; de asemenea gogoşile 
de ristic, etc., corpi ce conțin tanin. 

Tăbăcirea se face în modul următor: Intr'o groapă anume făcută 
se pune pe fund un strat gros de 7—8 c.m. de argăseală ce a mai 
servit odată, peste aceasta un strat mai subţire de argăseală proas- 
pătă pe care se așează pielea, peste aceasta iar un strat de argă- 
seală de 3—4 c.m., iarăși o piele și așă mai departe până ce groapa 
e plină de 50 c.m. dela gură în jos. Deasupra se pune un strat 
mai gros de argăseală proaspătă și în urmă un strat de 15—20c.m. 
de coaje care a mai fost întrebuințată. Peste acestea se toarnă apă 
până ce groapa se umple și se lasă totul să stea 2 luni. După acest 
timp se golește groapa, se pun pieile din nou la loc dar în ordine 
inversă și întrebuințând argăseală proaspătă; se lasă să stea 4—5 
luni și iar se înlocuesc substanțele tanante în acelaş mod. La 
a treia schimbare pieile stau 6—7 luni, 

In locul acestui procedeu se poate întrebuință un altul mai ex- 
peditiv punând pieile în contact direct cu extractul de substanțe 
tanante.. 

Pieile astfel preparate sunt curățite, uscate, unse, lustruite. 

Tăbăcirea minerală se face, între altele, cu ajutorul alaunului (peatra acră). 
Pieile curățite se cufundă într'o bae care conţine alaun şi sare de bucătărie. 
După 24 ore se scot și se pun la uscat. Prin uscare pieile se întăresc, nu mai 
sunt de loc flecsibile şi trebuesc prelucrate în urmă în mod mecanic pentru 
a le dă flecsibilitatea necesarâ. Metoda aceasta nu se poate întrebuinţă pentru 
pielea de talpă. - 

Tăbăcirea cu uleiu. După ce pieile au fost preparate tocmai ca mai sus, 
“sunt întinse pe o masă şi unse cu uleiu animal (de peşte sau de balenă) sau 
cu unt-de-lemn, în urmă sunt frământate până ce uleiul intră în elc, iar unse 
şi iar frământate și aşă mai departe până ce grăsimea nu mai este absorbită. 
După aceasta, pieile sunt atârnate pentru a le uscă puţin de apă şi în fine 
puse grămadă într'o cameră căldicică unde sunt ținute mai mult timp- Exce- 
sul de grăsime se depărtează cu o soluţie diluată de sodă. In modul acesta 
se fabrică aşă zisa picle de căprioară. 

Tăbăcirea pielei este datorită faptului că taninul se combină cu 
substanța albuminoidică a pielei, întocmai cum se comtină cu sub- 
stanțele cle;oase, dând naştere la compuși care nu putrezesc. 

XL 

AMINELE. 

- Aminele sunt corpi, care rezultă din înlocuirea unuia sau a mai. 
multor atomi de hidrogen din o hidrocarbură prin radicalul— NHe
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amino. După numărul su*stituirilor făcute în moleculă, aminele se 
numesc 7m0n0, di, sau poliamine. 

CH, — NH, /NHa 
Ă | CsHz—NH,; 

CH, — NHe CH — NHe NANHg 
Metan-amina Etan-diamina 1, 2, Fen-triamină 1, 3. 5, 

Radicalul a7in0, poate fi substituit odată sau de două ori. 
In acest caz numele radicalului substituit va precede ca un preâx 

pe amino, așăs. e: 

CH ă 

| 7CsH 
CH, — NH — CH Col — NS CH, 

Etan-metamina. . Fen-dietamina. 

4 

Funcțiunea amino, poate trece chiar în stare de amoniu, sub- 
stituită sau nu, când e în stare de bază (cu OH) sau de sare (cu 
un radical acid), s. e.: 

CH; 
| 

CH, — NH—OH CH —NH,CH,— Cl 

Metan — olamoniu Etan — metacloramonium 
(Hidrat de metilamoniu) (Ciorura de etil metil amonium) 

Cot, —N(CH),—O0—S0,—O0H 
Fen — trimst amonium sultat. 

(Sulfatul de fenil trimetil amonium) 

Radicalii substituiţi pot fi chiar diferiți : 

CH, 
| JL CaHs 
CH>,—N—CH; 

| NCH, 

Etan — etodimetamonium 
(iodură de dietil dimetil amoniu). 

De fapt putem consideră aminele ca produse prin punerea grupului 
monovaleni (—WNH.) = amino, în locul — OI alcoolic sau fenolic. 

Istoricul. Aminele au fost descoperite de Wiir/z la 1849. Hofmann (tot 
în 1849) a găsit o nouă metodă de sinteză prin care a obţinut nu numai ami- 
nele lui Wirtz, dar a putut descoperi şi aminele substituite precum şi amonii 
polisubstituiţi. Câteva amine însă se cunoşteau cu mult mai înainte ; astfel 
anilina (fenamina) fusese descoperită la 1826 de Unverdorben prin distilarea 
uscată a indigoului, i 

Starea naturală. Aminele se găsesc în mare cantitate în pro- 
ductele de distilare ale cărbunilor de pământ şi ale materiilor azo- 
tate (coarne, carne, alcaloizi, etc.). In seul de pe lâna oilor, Bussine 
(1887) a găsit mefanamina şi  Metan-dimelamanina. Tot astfel
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melanamina sa găsit în planta Mercurialis annua, și de aceia e numită și mercurialină ; metan-dimelamina sa găsit în sara- mura de scrumbii şi în numeroase plante (sorbus aucuparia, che- 
nopodium vulvaria, etc. 

Prepararea. Aminele care se găsesc, în natură se pot extrage 
fie cu un curent de vapori de apă, după ce s'a al!calinizat lichidul, 
fie în alte moduri mai complicate. 

Intre metodele sintetice, prin care se prepară aminele, mai în- 
semnate sunt următoarele: 

1. Hidrogenând nitrilii (Mendius): 

CH; CH, 

| + 2H = ! 
CN CH>NH; 

Etan-nitril, Etan-amina. 

Hidrogenând derivații nitrici (Zinuin): 

CH NO, + 3H, — CHuNH> + 2H-0 
Pentanul-aitric. Pentan-amina. 

- Acest procedeu e întrebuințat în fabrici la producerea milioane- lor de chilograme de anilină de care are nevoe industria materiilor colorante. 
Prin metodele acestea obţinem numai amine nesubstituite. 3. Tratând amoniacul cu eterii haloizi (Flofmann): 

NHs + CH, — CH, NHI 

Iodura de etan-amoniu, 

Acest corp tratat cu hidrații alcalini dă etan-amina prin distilare. 
C2HsNHSI -+ KOH = C.HNH, + K+ HO 

Prin acest procedeu se obțin aminele cât și cele mono sau di- substituite, căci iodura de etil lucrează în urmă și asupra aminelor formate ca şi cum ar lucră asupra amoniacului. In acelaș timp se obțin și amonii cuaternari. 
Proprietăţi. Primii termeni ai aminelor sunt gazoși, ca amoni- acul, termenii medii sunt în genere corpi lichizi la temperatura or- dinară şi foarte volatili și cei superiori pot să fie Și -solizi. Temperatura lor de fierbere crește cu cât ne urcăni în seria ho- mologilor adevărați, fiind mai înaltă pentru aminele hidrocarburelor ciclice. 
Poliaminele au temperatura de fierbere cu mult mai sus de cât monoaminele. 

„ Uneleauun miros neplăcut, care aduce cu mirosul de peşte stricat. Principalele proprietăți chimice ale aminelor sunt următoarele : 1. Aminele, fie le mono- sau di-amine, etc, tratate cu NO,H. dau reacţiunea următoare :
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C2HsNH2 -- NOOH = C,H,OH + N, -- HO Etan-amina, Acid azotos, Etan-ol. 

Aminele cu catene ciclice nesaturate, sub forma de săruri, dau cu acidul azotos la rece niște săruri speciale numite săruri de diazoniu; d. ex.: 

CH —NH;.CI + O0=N—OH — CH —(N)CI + 2H,0 Clorma de fen-amoniu, Acidul azotos. Clorura de fen-diazoniu 
Aceste săruri de diazoniu fiind încălzite cu apă dau naștere la fenolul corespunzător şi la desvoltare de azot: 

Clorura de fen-diazoniu, Fenolul. 

Putem zice, prin urmare, că friu acidul azotos Putem înlocui grupul NE prin grupul OH ŞI Butem trece de lao amină Bri- mară la un alcool sau la un fenol. 2. Monoaminele, diaminele, etc., fiind de fapt derivați ai amo- niacului, au proprietăți bazice ca amoniacul și se pot combină direct cu acizii haloizi sau oxigenaţi, dând săruri la fel cu sărurile de amoniu, 
CH; NH,CI (CH,):NH.ONO, Clorura de fen-amoniu. Azotatul de dimetamoniu, 

Anilina sau Fenamina: CH3-— NHs. 
Istoricul. Numele de anilină vine dela auil, care în limba portugeză în- semnează indigo; prin distilarea uscată a acestei substanțe s'a obţinut anilina de Unverdorben la 1826. Numele i-a fost dat de Fritsche (1841). 
Prepararea. Anilina se prepară reducând prin hidrogen nitro- fenul : 

CH— NO, + 6H = CH —NH, -+ 2H,0 

Această hidrogenare se face în industrie, de obiceiu, prin fer și acid clorhidric sau acid acetic. 
Experienţă. Intrun balon de vreo jumătate de litru, punem 50 grame de grăunțe de staniu, câţivă centimetri cubici de nitrobenzen (fen-nitric) şi din timp în timp turnăm câte puţin acid clorhidric concentrat. Mişcăm mereu balonul așă ca totul să se amestece. Dacă se încălzeşte prea mult amestecul, punem balonul în apă rece. Când mirosul de migdale amare dispare, atunci reducerea nitrobenzenului în anilină s'a terminat. Turnăm atâta apă ca. să se disolve sarea care se formează în reacțiune, scurgem lichidul în alt balon şi adăogăm atâta soluţiune de hidrat de sodiu până ce precipitatul alb care se formează la început se disolvă din nou. Pe suprafața lichidului se adună un oleu; acesta este anilina. Pentru ao extrage putem pune eter şi pe urmă, după ce amestecăm totul, să ne servim de pâlnie de separare (pag. 266).



348 

  

Vom descrie însă un alt mijloc, care se întrebuințează des în laborator 
și despre care am vorbit adesca până acum, anume: 

Distilarea cu vapori de apă. In balonul (fig. 233) aşezat pieziş, 
se pune amestecul cu anilină, In vasul de tinichia a se fierbe apă. Va- 
porii de apă trec prin tubul c, întră în lichidul cu anilină și trec în răcitor. 
Odată cu vaporii de apă trece şi anilina, formându-se astfel un lichid 

  

Fig. 233, Distilarea cu vapori de apă. 

lăptos. Când disrilatul e limpede ca apa, oprim încălzirea; aceasta în- 
- seamnă că anilina a trecut toată până în acest moment. Lăsăm lichidul să 

se limpezească, scurgem partea de deasupra într'un vas și turnăm restul 
care cuprinde anilina într'o pâlnie de separare. După ce anilina s'a așezat 
la fund, deschidem robinetul şi culegem anilina într'un pahar. In apă ră- 
mâne disolvată o cantitate oarecare de anilină care se poate separă satu- 
rând apa cu sare şi extragând cu eter. 

Proprietăţi. Anilina e un lichid fără coloare, cu miros slab, 
caracteristic și e mai grea decât apa (1,04). Se topeşte la—80 și 
fierbe la 183%. Este puțin solubilă în apă (1 gr. în 30 gr. apă), ușor 
solubilă în alcool sau eter. In aer se înegrește, oxidându-se prin 
oxigenul din aer. 

Experienţă. Punem puţină anilină într'o eprubetă și turnăm acid sulfu- 
ric 'diluat. Se formează un principitat alb de sulfat de anilină SO,CH,NH 
Prin fierbere cu apă sc disolvă și prin răcire cristalizează. 

2. Punem o picătură de anilină în apă, într'o eprubetă și adăugăm o 
soluțiune filtrată de hipoclorit de calciu (clorură de var) în apă. Se for- 
mează o colorațiune violetă intensă. 

se
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3. Disolvăm într'o eprubetă câtevă picături de anilină în acid clorhidric 
diluat, răcim bine cu ghiaţă şi adăugăm puţină soluţiune de azotit dezso-. 
diu. Se formează o soluțiune limpede în care se află clorură de diazoniu. 
Incălzind această soluţiune se produce o desvoltare de gaz (azot) şi se 
formează fenolul care rămâne disolvat în apă şi se poate recunoaşte după 
mirosul lui caracteristic sau cu o picătură de FeCI, (coloraţiunea violetă). 
Substanţa râșinoasă ce se formează în acelaș timp şi plutește deasupra” 
lichidului e formată de oarecare impurități. Această experiență corespunde 
cu teoria ; s'a înlocuit adică NH, prin OH şi s'a obţinuţ un fenol dintr'o 
amină arilică. 

Întrebuinţarea. Anilina și câțivă din homologii săi servesc la pre-. 
pararea unei serii întregi de materii colorate numite co/ori de anilină. 

Toluidine, Există trei toluidine după cum grupul amino este în orto. 

meta sau para, faţă cu metilul: CB Ne 

Toluidina din comerț e un amestec de orto şi Dara. 
Toluidinele curate se obţin hidrogenând derivații nitrici ai fo/uenului, 
Ele servesc în industria materiilor colorante. 

XLI. 

MATERII COLORANTE. 

Materiile colorante şi văpselele sunt corpi cu ajutorul cărora 
Putem coloră un alt corp. Corpii coloranți pot fi organici sau ne: 
organici, naturali sau artificiali. Ne vom opri mai mult asupra ma- 
teriilor colorante organice și cu deosebire asupra cofori/or de ani- 
hnă. Vom spune totuși câtevă cuvinte şi despre unele din celelalte. 

1. Colorile neorganice, naturale sau artificiale, sunt formate din 
corpi neorganici. Ele servesc mai mult la zugrăvire sau pictură. 
Aproape toate sunt insolubile în apă sau oleuri. Pentru văpsire, 
sunt măcinate, muiate cu apă sau oleu şi întinse într'un strat sub- 
țire. Aceste colori acoperă astfel numai suprafața corpului văpsit. 

Amintim printre aceste colori numai pe următoarele: a/Bu/ de 
zinc (În0), albul de flumb (ceruza), albastrul de ultramarin, 
roșul de co/cofar (Fes0,), roșul de piniumn (Pb;0,) roşul de cinabru . 
(HgS) și foițele de aur și argint. Putem pune aici și văruirea. Une- 
ori varul, care e cam gălbui, e amestecat cu puțină văpsea albas- 
tră ; din combinarea colorilor complimentare galben și albastru iese 
coloarea albă ca zăpada. Tot în acest scop se pune și s:neala al- 
bastră la spălatul rufelor. Colorile verzi de arsen, foarte întrebuin- 
țate altădată, sunt oprite astăzi, fiind otrăvitoare. 

2. Colori'e organice naturale, scoase din plante, sunt prea pu- 
țin întrebuințate astăzi. Ele au fost înlocuite aproape cu totul prin 
colorile de sinteză, care sunt mai eftine, mai bogate în nuanțe de 
tot felul şi, dacă nu toate, multe din ele tot așă de trainice. Chiar și la 
sate se văpsește astăzi, din nefericire, prea puţin cu văpseli din plante.
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Indigoul care se scoate, între altele, din planta Inhgofera tinc- Zoria începe și el să fie înlocuit Prin indigoul de sinteză. E] e în- trebuințat la văpsitul în albastru, 
3. Colori- organice de sinteză, In 1856, chimistul englez 77. HI. Perkin a preparat cea dintâi materie colorată organică arti- ficială, 7noveina. În 1859, Verguin dela Lyon, a preparat /fuxina. In urmă, numărul materiilor colorante preparate în laborator a crescut repede și a luat naștere astfel o industrie care sa desvoltat mereu și a dat în comerț materii colorante de sute de milioane de lei pe fiecare an. 
La început, materia primă pentru fabricarea acestor colori eră anilina amestecată sau nu cu homologii ei. De aici se trage numele de colori de anilină, sub Care se cunosc în comerț. Mai exact e însă numele de ecolori sintetice, de oarece un număr foarte mare de colori se prepară din fenoli, naften, antreu şi alți compuși obținuți, fie prin distilarea fracționată a gudroanelor cărbunilor de pământ, fie prin diferite metode sintetice, Observăm, că nu trebue să zicem greșit că aceste colori se ex/rag din gudroane, ca și cum S'ar găsi acolo gata formate; ele se fabrică cu corpi scoși din gudroane, Constituţia colorilor de anilină. Până la 1880 eră un adevărat haos în ce priveşte constituția colorilor fabricate cu anilină, For- mulele brute Co HieN3Cl, Cao HaoN4Cl, de pildă, nu spuneau nimic despre modul cum sunt legați între ei atomii din moleculele acestor Substanțe. Fm/ Fischer, celebrul chimist dela Berlin, are marele merit de a fi deslegat în 1880, împreună cu vărul seu, O/fo Fischer, 

căpătat prima din acele două materii colorante (Cs HsN,CI), dela care au plecat, adică Parafuxina, demonstrând astfel prin sinteză ceeace au găsit mai înainte prin analiză. A doua materie cororantă (Cao2 Ho N,CI) este homologul superior al celei dintâiu și se numește Juzina,. 

/ CH; 
/ CeH,NO, H— C— CH; H—G— CsH,NO, N OH N GH,NO, Metanultri-fenil. Metanultri-nitrofenil, 

/ CH,NH, / CH,NH, H—C— CH,NH, HO—C— CsH,NH, N CH,NH? N GH,NAH,.CI 
Metanultri-aminofeni! Para-Fuxina. = Para-Leucanilina,
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Fuxina. Fuxina din comerț este un amestec din cele două ma- terii colorante homoloage şi cristalizează în prisme verzui cu luciul metalic. Este ușor solubilă în apă și în alcool, pe care-i colorează în roşu vișiniu intens. 
Parafuxina curată se obține oxidând cu clorura mercurică (HgCle), acidul arsenic (AsO,H,), sau în alt mod, un amestec de anilină pură (2 părți) şi de paratoluidină (1 parte). 

. Clorura mercurică oxidează în mod indirect cu ajutorul apei ce se găsește totdeauna, în mică cantitate, în anilină. Reacţiunea este următoarea ; 

2HECI, -+ HO = 2H8C1 + 2H0 + 0 Clorura mercurică „Clorura mercuroasă (Sublimat corosiv), (Calomel) 

Acidul arsenic oxidează reducându-se în anhidrida arsenioasă:: 

2ASOAH, = As0, + 3H0 + 20 
Acidul arsenic, Anhidrida 

arsenioasă, 

In primul caz (cu HgCl) se capătă fuxina sub formă de clor- hidrat; în al doilea sub formă de arsenit ; este nevoe prin urmare de a o transformă apoi în clorhidrat eliminând complect anhidrida arsenioasă, ce trebue separată, pentru ca materia colorantă să nu fie otrăvitoare. 

Experienţă. Se face un amestec de 2 gr. anilinălși de 1 gr. paratoluidină; se adaugă 5 sau 6 gr. clorură mercurică şi se încălzește într'o eprubetă, pe flacără directă, până când coloraţiunea roşie nu se mai închide. Se lasă atunci să se răcească și se disolvă în apă obținând o soluţiune roșie vişinie foarte intensă, 

Pararozanilina (C,oHsN;.OH). Pararozanilina este baza para- fuxinei şi se obţine tratând parafuxina (clorhidratul de pararoza- nilină) cu hidratul de potasiu: 

Co HasN-.Cl + KOH — Cs HasN3.OH -+ KCI 

Când e în stare absolut curată este o substanță fără coloare, dar capătă ușor o coloraţiune roză, care a făcut ca să-i-se deâ numele de rozanilina (anilina roză) înainte de a i se cunoaște constituția. Constituţia ei este următoarea: 

CH, —NHa 
HO—C— CH,—NH, metan-ol tri-aminofenil. 

NCH —NH, - 

Ea se formează, ca faza intermediară, la prepararea parafuxinei după ecuațiunea următoare:
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HN—CH,.H 

Anilină. 

| H2N—CeH, N 
HN— CH, —CHe + 30 — HN—CH, —C—OH + 2H.0 

Paratoluidină, | HaN—CH, Z/ 

Pararozanilină, 
HN—CH,.H 

Anilină 

Cum se vede, metilul paratoluidinei este acel care serveşte de legă- 
tură metanică la formarea acestor materii colorante. Această para- 
rozanilină găsindu-se în prezența acidului clorhidric, ce se desvoltă 
din clorura mercurică în timpul oxidațiunei (vezi reacţiunea de mai 
sus) dă naștere imediat la: clorhidratul ei, adică la parafuxina, pier- 
zând o moleculă de apă: 

HN— CHUN o /CHNH, 
HIN—CH,—C—O0H + HCl = C—GHNHI + HO 
H.N—CH,/ | N CSH,NH,CI 

| 
Pararozanilina. Parafuxiuă. 

Violetul de Paris, descoperit de Zaut la 1861, a fost obținut 
- tratând fuxina cu zodura de metil: 

L CeH,NHe 1 CeHaNB(CH3), 
C—CsH,NH> + 3CHI = C—CeH,NH(CH,) + 3HI 

N CoHNECI N CeHNH(CH,CI 

Violetul de Paris. 

Violetul lui Hofmann se obține cu CH; în loc de CHSL. 
Albastrul de Lyon are 3 radicali CH, substituiți la fel: 

/ CHNH(GH,) / CeHNH(CsH;) 
C—CHNH(CH,) C—CHANH(CH,) 
D CaHNH(CH, CI | N CAHNH(CeHCI 
Violetul lui Hofmann ” Albastrul de Lyon, 

Se cunoaște de asemenea verdele malachit, descoperit de 0/fo 
Fischer, în care numai doi fenili au funcțiunea amino : 

|  CHN(CHCI 
C—CHAN(CH,). 

N CeHa 

Fluoresceina. Am spus, că se obțin foarte multe: materii colo- 
rante și cu alți corpi decât cu anilina. Dintre colorile obţinute cu 
fenoli studiăm numai //uoresceina și derivatul ei tetrabromurat, 
eosina. Fluoresceina face parte dintro clasă numeroasă de materii
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colorante sintetice obținute de A, Bayer, vestitul chimist dela Mhinchen, adică, din Ftaleine. Ea se obține încălzind auidrida acidului ftalic cu resorcina = fendiol (1.3.) și de aceia se mai nu- mește : resorciuftaleina. 

„OH _ 
Ce Ha 

C—CH,> O 20 CO + GH, CO> ocs, (oNon+ 240 
CO Fen-diol 1, 3= Anhidrida ftalică, 

Fluoresceina, Resorcina, 

(Resorcinftaleină), 

Fluoresceina se disolvă în hidratul de potasiu dând o soluțiune care e roșie prin transmisiune (când privim prin ea) şi verde prin reflexiune (când privim la ea). Numele de fluoresceină se trage de la această proprietate, fluoroscența, de a aveă două colori. Această proprietate o au soluțiunile cele mai diluate de fluoresceină, chiar l la 10 milioane disolvant. E o materie colorantă foarte căutată atât pentru coloarea ei cât și pentru Puterea ei colorătoare.. Eosina e o materie colorantă roșie care derivă din fluoresceină prin înlocuirea a 4 atomi de hidrogen din nucleurile resorcinei prin 4 atomi de brom. Serveşte la facerea de cerneală roșie. Constituţia ei este următoarea : 
Con 

/ CB, 
C—GHBr, O 

CH, < > O Nou 
CO 

Văpsitoria. 

Vom arătă în linii generale principiile văpsirii pânzelor. 
Experienţă, Facem o soluțiune de fuxină sau de acid picric în apă şi o împărțim în două. In o Parte punem un petec de lână şi în alta unul de bumbac. După câtvă timp, spălăm amândouă petecele cu apă; lâna rămâne colorată, bumbacul nu. Repeţim experiența cu bumbacul, după ce l-am Supus mai întâi la următoarea operaţie, Facem o soluţiune nu prea diluată 

Explicarea acestor experiențe stă în cele ce urmează. In industrie se întrebuințează diferite metoade de văpsit, după natura fibrelor și a materiei colorante ce se întrebuințează. 
Dr. C.I. Istrati şi G. G. Longinescu 

23
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In toate cazurile firele sau ţesăturile ce voim să văpsim trebuesc 
întâiu' spălate cu foarte mare îngrijire pentru a fi curățite de gră- 
sime, care nu le-ar permițe să se îmbibe cu soluţia colorantă; apoi 
trebuesc albite. 

Spălarea în genere se face cu soluțiuni alcaline de NH,OH, 
CO.Kz, COsNaz, mai mult sau mai puțin concentrate, sau cu să- 
pun. Albirea se face cu bioxid de sulf, hipoclorit de calciu, apă 
oxigenată, etc. 

Mai multe materii colorante se fixează deadreptul pe fibră. Unele 
se fixează pe lână, mătase (adică pe fibrele animale) şi nu se 
fixează pe bumbac, sau pe alte fibre vegetale. Altele din contra, 
se fixează pe bumbac și nu pe mătase sau lână. 

Astfel de substanţe se zic materii colorante substantive, pentru 
lână și mătase sau pentru bumbac. 

In aceste cazuri firele sau țesăturile pentru a fi vopsite, se in- 
troduc deadreptul în soluțiile materiilor colorante, a căror concen- 
trație e determinată prin experiență. După ce se văpsesc, se scot, 

se usucă și apoi se spală bine cu apă. 
Alt procedeu de văpsire consistă în a produce deadreptul pe 

fibră materia colorantă, pe cale chimică; adică îmbibând mai întâi 
fibra cu o substanță, lăsând-o să se usuce și pe urmă introducând 
fibra pregătită astfel, în soluția unei alte substanțe, care combi- 
nându-se cu pr.ma produce materia colorantă, 

Am văzut, că unele materii colorante se fixează direct numai pe 
unele fibre și nu pe altele; afară de acestea mai sunt foarte multe 
care nu se fixează direct pe nici-un fel de fibre. Aceste colori se 
numesc adjective. Pe toate acestea, putem să le fixăm pe orice 
fibră voim, cu ajutorul unor corpi numiți 7ordauți. In general, 
acești mordanţi sunt săruri neorganice, mai ales acetați de: alu- 
miniu (ca în experiența noastră), de zinc, crom, fier, etc., care sub 
influența vaporilor de apă, sub presiune, se descompun uşor, dând 
naștere hidraţilor corespunzători (coloidali insolubili) și acid acetic 
volatil. Intre mordanții organici, cel mai important este taninul, care 
se întrebuințează de obicei asociat cu emeticul; în acest caz se 
formează un compus de acid tanic şi oxid de antimoniu, care este 
insolubil și fixează cu mare ușurință materiile colorante bazice. 
Pentru a văpsi, se înbibă întâi fibra cu soluţia mordantului, găsită 
prin experiență cea mai proprie, apoi uscăm fibrele şi le vaporisăm, 
adică le tratăm cu vaporii de apă supra-încălziți, pentru a insolu- 
biliză mordantul care rămâne fixat pe fibră; în urmă se introduc 
fibrele astfel pregătite în soluţia materiei colorante. Mordantul 
având proprietatea de a reţine materiile colorante, fibrele rămân 
colorate. 

Văpsirea fibrelor se face de obicei la cald, afară de cazurile 
când materia colorantă sau fibrele alterându-se la cald, văpsirea 
se face la rece.
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_ Imprimarea pe țesături. 

In genere, când țesăturile au aceeași coloare pe ambele feţe sau acelaș dezemn, ele sunt sau văpsite, după ce au fost țesute, sau țesute cu fire dejă văpsite. In comerț unele ţesături și mai ales pânzele, au desemnuri făcute numai pe o față, pe cealaltă desemnul este foarte slab sau de loc, sau chiar este un desemn care nu coincide cu cel dântâi. In aceste Cazuri, văpsirea a fost făcută prin imprimare. | 
Pentru aceasta, se întrebuințează niște cilindri metalici cu de- semnuri în relief, pe care se pune mordantul şi materia colorantă, încleiată cu puţină gumă, amidon, albumină, etc., ca să oprească materia colorantă de a se scurge afară din relief. Pânza ce voim să văpsim se rece printre cilindrul acesta, astfel pregătit .și un alt cilindru cu suprafața netedă, care se învârtește în sens contrar celui dintâi şi face ca pânza să fie în contact cu cilindrul văpsit. Se întrebuințează atâția cilindri câte colori trebuesc să fie pe desemn. După imprimarea fiecărei colori, pânza trebue uscată, vaporizată, bine spălată şi uscată din nou. 

XLIL. 

AMIDELE. 

Amidele sunt corpi care se formează prin substituirea grupului amino în locul --OH dela carboxili. Ele pot fi simple sau 77040 ori disubsfituite, prin acelaș ridical acid, în locul. celorlalji doi hi- drogeni ai grupului amino. 

“ CH, i 
CH — CO— NHe 

—NH-—CH CO—N4 CH CO CH; “Ca, 
Fen metil-amnido, * Etan-metamida, Etan-dimetaniida, 

Acizii polibazici dau poliamide, d. e.: 

LNH - CO NH, 
CO | 

NNHs CO NH, 
Carbodiarnida==Urea Etan-diamida (diamida acidului carbonic), (Oxamida), 

Prepararea. Metodele generale, prin care se prepară amidele, sunt următoarele : : 
1. Deshidratând sărurile de amoniu ale acizilor mono- sau .poli- „bazici, - | -
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CHa CH; CO ON H, CON H> 
| — H0= | | —2H,0=| 
CO ON H, CONH, ; COONH, CO N H, 

Acetat de amoniu. Etan-amida Oxalat de amoniu, Oxamida. 

2 Tratând cu amoniac clorurile acide : 

CH, CH, 

| 
| 

CO Ci CO NH, 
Clorura de propanoil, Propan-amida. 

Această metodă se asamănă cu aceia a lui Flofmann pentru pre- 
pararea aminelor; aci luăm însă clorure acide în loc de clorurele 
hidrocarburelor. 

N H 

Urea sau Carbodiamida, O =C 
NN H, 

Istoricul, Urea a fost descoperită de Roue//e (1773). Wohler la 1828 făcu 
urea prin sinteză, iar Dumas la 1830, apropiă urea de oxamidă, considerând-o 
ca o diamidă. Sinfeza ureei de cătră Wâhler a fost cea dintâi sinleză a unui 
corp organic, 

Starea naturală. Urea se găsește în urina omului și a multor 
mamifere. Omul eliminează aproximativ 40 gr. uree pe zi. Ea pro- 
vine din oxidarea substanțelor azotate din corpul nostru. 

Prepararea. Urea se extrage din urina omului în modul următor: 
Se concentrează 3—4 litri urină şi se tratează, după răcire, cu acid azotic 

concentrat. Se formează astfel azotat de urcă, care fiind isolubil se izolează 
prin filtrare. Acest azotat de ureă, se disolvă în apă, se decolorează la cald 
prin negrul animal și se tratează cu carbonat de bariu. Azotatul de bariu for- 
mat cristalizează mai întâiu și după filtrarea lui, soluțiunea concentrată fiind, 
depunea urea, 

Sinteza ureei s'a făcut în modul următor : 
1. Tratând isocianatul de potasiu (carbimida potasică) cu sulfatul 

de amoniu ; se formează isocianatul de amoniu, care dă urea prin 
transpozitie 1noleculară : 

Carbimida potasică Carbimida amonică 
(Isocianatul de potasiu), (Isocianatul de amoniu), 

LN H2 
b) O=0=NNH,) = O=c 

Carbimida amonică, NN H, 

Carbodiamida==Urea. 

- Această sinteză e importantă din două puncte de vedere. Întâiu, 
ca ne arată că poate să ia naștere chiar fără ajutorul vieţei un
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corp organic, care e produs în un organism viu. In al doilea rând, întâlnim aici un fenomen nou, Până acum am văzut, că un feno- men chimic se petrece cel Puțin între doi corpi. Aici vedem, că din carbimida amonică, cu anume proprietăţi, se formează urea cu alte proprietăți, fără ca să adăugăm, sau să luăm cevă din mole- cula ei. Acest fenomen poartă numele de transpozitie moleculară. Proprietăţi. Urea cristalizează în prisme rombice lungăreţe, are gustul asemănător cu al salpetrului, se topeşte la 132%, iar lao temperatură mai ridicată se descompune dând diferite alte substanțe. Sub influența fermentului Micrococus uraee se transformă în car- bonat de amoniu: 
o NHa / ONH, 

CO + 2H,0 = CO 
N NHz NONH, 

Pentru acest motiv urina desvoltă cu timpul mirosul caracte- ristic de amoniac, 
Determinarea cantității de ureă, precum și a altor corpi conţi- nuți în urină, e de cea mai mare importanță pentru stabilirea unor anumite boli. 

XIII. 

NITRILII. 
Se numesc nitrili corpii care se nasc prin eliminarea a două mo= lecule de apă din sărurile amonice ale acizilor organici, sau prin eliminarea unei singure molecule dela amidele corespunzătoare, Clasa aceasta de corpi a fost creată de Dumas la 1847. 
Ei se pot prepară între altele prin metoda următoare : 
Deshidratând amidele prin încălzirea cu anhidrida fosforică, P, O, ; d. ex.: 

| 
CH; - CHa. 

| Îi H.O — 

CONH, (CON. 
Etanamida, Etan-nitril 

” -* (Acetonitril), 

CONH, CN 

CONH, CN. 
Etan-diamida (Oxamida), Etan-dinitrii=Cianogen 

„Din acestea se poate vedeă că prima amidă posibilă, metana- mi tă (formiamida), ar trebui să deă, prin deshidratare, un adzvă- ral nitrul, adică homologul inferior al etan-nitrilului : 

  

H -H 

CO.NA, „ CEN 
Metan-amida Metan-nitril 
(Formamidă),. , (Formonitril).
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Această substanță este identică cu acid/ crianhidric ce se gă:: 
sește în natură, șau şe poate prepară prin alte căi. i 
“Proprietăţi. 1. Nitrilii fierți cu KOH sau cu HCI și apă, dau 

acizii corespunzători fie literi sau :sub forma de sare de potasiu 
reacţiunea lui Pe/ligot) : 

a) CH;—CN + KOH + BO = CH; COOK + NH, 
Eten-nitril, Acetat de potasiu. 

b) CH3—CN + HCL + 20,0 = CH,—COOH + NH,CI 
Acidul acetic, 

Această proprietate e importantă pentru prepararea acizilor. 
2. Nitrilii pot dă amine prin hidrogenare (reacţiunea lui Meu- 

dius 1861): 
CHs CH, 

| + 2H = | 
CN CH NHs 

Etan-mitril. Etan-amina. 

Acidul cianhidric, H—C=N 

Istoricul, Acest corp a fost descoperit de Scheele (1782); Guyton de Mor. 
veau Va numit acid frusic. 

Starea naturală. Acidul cianhidric se găseşte în mai multe 
plante fie în stare liberă, ca în arborele din insula Java, Pangium 
edule, sau sub forma de glicozid, ca în migdalele amare, florile de 
piersici, foile de cireși, sâmburii de piersici, zarzăre, cireşe, și în 
radăcina de zafrofa manihot. Țuica, ratafia, kirșul, conţin mici 
cantități de acid cianhidric, 

Acidul cianhidric este un corp lichid, cu miros de migdale amare 
și extrem de otrăvitor. Fierbe la 26%5 şi se solidifică la —150, 
Densitatea lui este 0,697 la 18%. Arde cu o flacără albăstrue vio- 
letă, Acidul cianhidric dă cu metalele săruri, care se aseamănă în 
unele proprietăți cu clorurele, bromurele şi iodurele. Intre acestea, 
mai însemnată e cianura de potasiu. 

Cianura de potasiu, CNK, se obține descompunând ferocianura 
de potasiu prin calcinare. Cristalizează în cuburi, ca și clorura de 
sodiu, și ca și aceasta e albă. FE foarfe otrăvitoare, de aceia tre- 
bue să se umble cu multă băgare de seamă cu ea. Se întrebuin- 
țează foarte mult în laborator pentru diferite scopuri şi în industrie 
la aurare şi argintare, precum și la extragerea aurului (în locul 
mercurului) şi altele. Pa a 

Ferocianura de potasiu, Fe(CN),K,, și fericianura de potasiu, 
Fe(CN),K;, sunt doi co-pi întrebuințaţi în laborator pentru a pro- 
duce precipitate sau coloraţiuni caracteristice cu multe metale. | 

Experienţe. 1. l'acem o soluţiune de sulfat feros şi punem în ea câteva
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"picături de fericianură de potasiu în soluţiune, Se obţine un precipitat 
albastru. 
„2. Intro soluţiune de clorură ferică punem o soluţiune de ferocianură de 
potasiu. Sa obţine un precipitat albastru, numit a/bastrul de Berlin. La 
«colorarea artificială a agatelor am vorbit de acest albastru de Berfin. 

3. Dacă în sarea feroasă, absolut curată, punem ferocianură, nu căpătăm 
precipitatul albastru, Avem prin urmare putinţa să cunoaștem dacă o sare 
de fer e o sare ferică (cu fer trivalent) sau feroasă (cu fer bivalent). 

Experiențele 1 şi 2 sunt foarte sensibile. Să se repete, punând o pică- 
tură de clorură fericâ în soluțiune concentrată într'un pahar şi o picătură 
«de ferocianură de potasiu în alt pahar. Mișcăm paharele aşa ca picăturele 
să se usuce pe pereţii fiecăruia, Pentru cine nu observă bine, s'ar păreă 
că paharele sunt curate. Punem câte puţină apă în -fiecara pahar și turnăm 
pe urmă din unul în altui Se poate crede că se. produce precipitatul al- 
bastru cu.apă curată (experiență de chimie amuzantă). 

Cianogenul sau Etan-dinitrilul, NC—CN. 

A fost preparat de Gay-Lussac 811) descompunând. p prin căl 
dură cianura de mercur : 

(CNHg = N==C-- CN + Hg. 

E un corp gazos, foarte otrăvitor şi care arde cu flacără roză. 

XLIV. 

PIRIDINE ȘI CHINOLEINE. 

Paralel cu seria fenului și a naftenului s'au găsit două alte serii 
cu constituţie la fel cu acestea, cu singura deosebire numai, că în 
locul unui grup CH, din ciclul fenului sau al naftenului, se găsește 
un atom de azot. Toate aceste substanțe azotare sunt substante 
bazice. Capii acestor serii sunt: Pirzdina şi Chinoleina. 

N CH N 

ZA /ÎS/N 
HC CH A C f 

| 
al La HC Cc cu 

“ NZ NZN/ 
CH CH CH 

Piridina, Chinoleina. 

Ambii aceşti corpi pot primi substituțiuni în locul hidrogenului 
ce au în moleculă ; astfel înlocuindu-l prin radicali de hidrocarburi 
obținem, homologii lor, iar înlocuindu-l prin OH, CI, COOH, etc., 
vom aveă corpi asemenea celor ce se obțin dela fen.
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Homologii au foarte mulți isomeri în aceste serii; astfel pro- ductele monosubstituite ale piridinei, d. e. : piridine metilice (pico- lina), sunt în număr de trei, după poziţiile pe care le ocupă grupul CH, față cu azotul, 
N N N 

LIN LIN LIN HC6 2C.CH, HC6  2CH HC6 2cH 
Lo | | | HC5 3CH HC5  3C.CH; HC5 3CH 
N4Z N4/ N4/ CH CH C.CH, 
Picolina 2, Picolina 3, Picolina 4. 

Numărul isomerilor pentru chinoleina metilică se ridică la șeapte. Piridina, este lichidă, cu densitatea 0,986 la 0 și fierbe la 11607. Se extrage din oleurile obținute prin distilarea coarnelor, oaselur şi altor substanțe organice, în care se găsește alăturea cu mai mulţi homologi. Se întrebuințează la denaturarea spirtului (pag. 290). Chinoleina este un lichid cu densitatea 1,095 la 20 și fierbe la 239, Ea se obţine prin distilarea oleiurior de oase, gudroanelor dela distilarea cărbunilor de pământ sau prin distilarea cu KOHa unor alcaloizi ca: chinina, cinconina, strichnina, etc. 

XV 

ALCALOIZII. 

Alcaloizii sunt compuși cu azot cu constituție nu totdeauna bine cunoscută, care' se produc: în plante (a/ca/oiz: naturali), în animale (lencomaine), în timpul putrezirii materiilor organice (4fomaine) şi prin. sinteză in laboratoare (a/caloizi arti ficiaba). | „Sa reușit a se face în mod sintetic maj mulți dintre alcaloizi diatuiali și a se afiă, prin descompuneri treptate, constituția unui mare număr dintre ceilalți, Din toate aceste lucrări s'a putut vedeă, că alcaloizii sunt substanțe foarte complexe mai în totdeauna cu Junciuni multiple. | 
Istoricul, La 1792 Fourcroy observă mai intâiu că apa în care dospise coaja arborelui Ciucona cră alcalină şi dedeă un mic precipitat. La 1804 Sdguin descoperi o substanță cristalină în ogiz, Sertuerner, între 1804 și 1817, izolă perfect substanţa lui Seguin pe care o numi morfină şi pe care o ca- racteriză ca o bază alcalină, apropiind-o de amoniac. Dela această dată înce- pură a se găsi alcaloizi în multe plante întrebuințate în medicină. Astfel la 1820, Pelletier şi Caventou izolară chinina din coaja de Cincona, strichnina din plantele Szrichnos, etc., ete. Lucrările Ini Wiirta şi Eofmann dela 1849 asupra amoniacilor compuși, faptul că chinoleina fusese descoperită de Ger- hardt la 1845, prin distilarea chininei, strichninci, etc., cu KOH, precum şi prezența bazelor piridice, descoperite de Anderson la 1851 în oleurile animale, făcură, ca studiul alcaloizilor să fie reluat. La acestea se adăogară plomainele în urma cercetărilor lui Selmi (2872) din Italia, şi /eucomainele în urma lu crărilor lui Gautier (1882).
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Starea naturală. In numeroase plante se găsesc unul sau mai mulţi alcaloizi, adesea combinaţi cu taninul sau cu alți acizi organici, In lichidele otrăvitoare, sec'etate de diferite animale : șerpi, scorpii, etc., precum și în lichidele produse în diferite boli, există numeroase substanțe toxice, la fel cu ptomainele, numite Zoxzne, iar în Froduct-le putrezirei cadavrelor se găsesc /tomainele, în stare liberă sau combinate cu diferiți acizi. 
Extragerea, alcaloizilor. In genere, prepararea al- caloizilor naturali se face în două moduri :, 1. Făcând să lucreze asupra plantei pulrerizate o bază puternică, ca hidratul de calciu, care descompune sarea alcaloidului, combinându-se cu acidul şi punând alcaloidul în litertare. Alcaloidul este extras în urmă prin diferiţi disolvanţi (fen, cloroform, eter, alcool, etc.), sau prin distilarea cu vapori de apă, dacă e volatil, 
Aparatul Soxhlet, fig. 234, este foarte întrebuințat în laborator pentru extracţii de tot felul. In filtrul £ se pune substanța solidă din care voim să extragem alcaloidul. In balonul B, încălzit pe baia de apă, e. pune alcool, eter sau un alt disolvant. Vaporii formaţi prin încălzire trec prin / ȘI se ridică .în răcitorul RC, unde 'se condensează și de unde cad picături: de lichid peste substanța din F. Lichidul se adună tot mai mult în /, disolvă o paite din alcaloidul cu care vine în atingere și când nivelul Jui e cevă mai sus de tubul Z, care lucrează ca un sifon, curge prin acesta în balonul B. Aici disolvantul singur se preface din nou-în vapori care trec prin” V şi cad din RC în picături de lichid “pe : amestecul de extras. Corpul Fig. 234. Apasatul disolvat, - extrasul—,. rămâre în B. In modul. acesta Soxhlet. » aceiași cantitate de dicolant lichid trece de nenumă: ” rate ori în jos şi extra-e alcaloidul, care: iapoi- :rămâne în “balon, 2..Se mai poate trată planta pulverizată cu acid sulfuric diluat care formează cu alcaloidul un sulfat solubil în apă. îi * Această soluțiune, izolată prin filtrare de restul pulberei, se tra- tează cu KOH sau a (COH), pentru a se izolă alcaloidul, * Alcaloizii se împart în două grupe, 'după cum ei sunt făcuţi nu- mai din carbon, hidrogen Și azot san din carbon, hidrogen, azot ŞI oxigen. Cei dintâi se numere și a/caloizi volatili, fiindcă pot să fiarbă fără să se descompue, iar ceilalți a/calozi ficși, fiindcă se descompun prin încălzire, : „i . „ Coniina se găsește în cucută (Conium maculatum). E un lichid otrăvitor, . e De Nicotina, se găsește: în foile de. tutun; în cele de Havana 2%, 
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și în cele proaste 80. E un jichid “cu un miros foarte neplăcut; 

e 'foarte otrăvitoare ; o picătură omoară un câine. | 

Tutunul a fost adus din America. Cristofor Columb debarcând în Cuba 
a observat, că indigenii ţineau în gură câte o ţigară aprinsă de foi de tutun; 
cu fumul produs se apărau de insecte. Dela numele Zabacos întrebuințat în 
Haiti se trage numele de abac întrebuințat în alte limbi, şi pe care noi îl 
avem_numai pentru tutunul de tras pe'nas. Cultura lui in Europa a început 
în 1518 în Spania, de unde a fost introdusă în Franța de ambasadorul Jeas 
Nicot. Dela acesta se trage numele botanic picofiana fabacum, dat plantei, 
și de nicotina, numele alcaloidului. 

Atropina se găsește în mătrăgună (azropa be//adonna) ; cristali- 
zează în ace puţin solubile în apă, solubile în alcool. 

"E, de asemenea foarte otrăvitoare. Are proprietatea de a dilată 
pupila ; din această cauză e întrebuințata în oculistică. De aci se 
trage numele de be//adouna ; se zice că în /falia se întrebuință 
mătrăguna de femei ca să facă ochii mari și să fie frumoase : Bella 
donna, 

Morfina este în cantitate de 10—15%/, în ofiu/ de Smirna, care 
e sucul uscat al macului (fapazer somniferum), Cristalizează - în 
prisme mici, are gust amar și produce somn când e luct în can- 
titate mică. E foarte otrăvitoare, Se întrebuințează în medicină. 

Opiul se scoate crestându-se capetele de mac și lăsând să se în- 
groașe sucul lăptos secretat de plantă. El conţine o mulțime de 
alcaloizi, dintre care morfina este cel mai important. Mohame- 
danii mestecă opiul în gură; iar Chinezii îl fumează cu nişte 
lulele speciale. La început simt un fel de plăcere în visul provo- 
cat astfel. Abuzul acestei deprinderi ruinează organismul și cons- 
titue un vițiu ca alcoolismul din Europa. In Asia mică se pro- 
duce vreo 600.000 kg. şi se vinde între 100 şi 200 lei kilogramul. 
Ca autidoi — contra otravă — se recomandă cafeaua tare. În Eu 
ropa e o boală asemănătoare — morfinomania — produsă prin în 
jecţiuni sub piele cu morfină. Un obiceiu foarte rău e și acela, 
întrebuințat adesea la noi, de a se da copiilor mici ceaiu de flori 
de mac (Paparoane) spre a-i face să adoarmă şi să nu mai plângă. 

Chinina se găsește dimpreună cu aiți alcaloizi în arborii din 
speciile Cinchona (dela Cinchon soţia unui vice rege din Peru), 
și care cresc în țările tropicale, America de sud, India, etc. Din 
vreo 20 de specii, cele mai căutate sunt: Cinchona calisaya, 
Cinchona succirubra şi Cinchona FHuanuco, care cresc pe înălţimi 
dela 1600 m. --2000 m. Coaja acestor arbori cuprinde 2 până 3% 
chinină. 

Chinina cristalizează în ace mătăsoase, cu un gust foarte amar, 
foarte greu solubile în apă și ușor solubi'e în alcool, eter, etc. 

In medicină se întrebuințează, mai aies, sub formă de su/fat 
bazic de chinină (C-HHNO02)2. SO, greu solubil în apă, de clor- 
hidrat și bromhidrat de chinină, foarte 'uşor solubile în apă. 

Chinina este unul din cele mai prețioase medicamente.
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Mai amintim: strichnina, brucina, codeina cocaina, alcaloizi ficși foarte otrăvitori, mai ales cei doi dântâi, dar și ei destul 'de ntrebuințați în medicină în anumite scopuri. 

| XLVIL | | 
MATERII ALBUMINOASE ŞI GELATINOASE 

Albușul de. ou, caşul, urda, sângele, carnea, cuprind niște sub- stanţe care sunt de neapărată nevoe pentru existența vieței. Aceste substanțe sunt alcătuite din carbon, hidrogen, oxigen, azot, sulf şi fostor; ele se numesc materii albuminoase. Constituţia lor chi- mică este foarte complecsă ; din această cauză și studiul lor este nespus de anevoios; materiile albuminoase n'au putut fi refăcute prin sinteză. Se crede, că greutatea lor moleculară ar trece de 1500. Prin fierbere cu acizi sau alcalii diluați (adică prin /idroliză) s'au putut desface în niște substanțe foarte ușor solubile în apa, ușor digerabile, numite feffone, și acestea Ja rândul lor în substanțe mai simple, bine definite, dintre care multe Sau obținut prin sinteză, adică în aminoacizi (având funcțiunea mixtă amină şi acidă), Prin destilarea uscată a acestor materii albuminoase (vezi pag. 360) sau obținut corpi foarte variați, ca: amine, amide, compuși din seria piridinei și chinoleinei, sulfură şi cianură de amoniu, etc. 
Materiile albuminoase sunt produse numai de către plante de-a dreptul din corpii neorganici: CO2, HO, NH,, etc. Animalele le iau din plante și le transformă după trebuințele lor speciale. Materiile albuminoase se pot împărți în: albumine, fibrine și caseine. 

I. Albuminele se împart la rândul lor în: albumina din albuşul oului, albumina din serul sângelui, albumina din plante. Experienţe..1. Disolvăm un albuș de ou în apă. Incălzim puţină soluțiune limpede într'o eprubetă. Soluțiunea se turbură. Zicem că albumina se coagu/ează prin încălzire. Întărirea albușului în oul răscopt e datorită acestei proprietăţi. Coagularea are loc la 72% La fel se turbură prin încălzire şi din aceeași cauză, urina unui bolnav de albuminuriă. 
Spuma dela supă e în parte formată tot de :albumină coagulată. Când se face o friptură bună, albumina se coagulează și nu lasă să curgă mustul din carne. Caimacul și urda sunt albumine din lapte coagulat prin fierbere, 
2. Punem alcool' în soluţiunea de albumină; aceasta se coagu: lează.;Pe această proprietate se sprijină conservarea în spirt a ani- malelor și a: preparatelor anatomice. 'Tot pentru aceasta se leagă rănile cu miez de pâine şi spirt; sângele se opreşte prin închegarea albuminei. In limpezirea vinului cu albuș de ou, avem coagularea albuminei prin alcool, dar mai ales prin, acidul tanic, acesta o coa- : -- gulează și în piei (tăbăcit),.
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3. Punem puţină soluţiune de sublimat în o soluțiune de albumină, 
aceasta se precipită; acelaș lucru se întâmplă și cu alte săruri. 
Pentru aceasta se întrebuințează albușul de ou drept contraotravă; 
în cazuri de otrăviri cu sublimat și alte săruri. 

II. Fibrinele cuprind fbrina din sânge, fibrina din muşchi şi 
fibrina vegetală. Fibrina din sânge se coagulează de la sine, 
când vine sângele în atingere cu aerul. Se formează sânge închegat, 
care e fibrină cu globule roșii și serul sângelui, un lichid gălbui . 
care cuprinde albumina din sânge. Prin încălzirea acestui ser, adunat 
în abaforii, se capătă albumina în industrie. Fibrina curață e albă, 
dură, fragilă şi insolubilă în apă, alcool sau eter. Se disolvă în acidul 
acetic sau în hidratul -de sodiu, la cald. 

III. Caseinele cuprind: case/na din lapte și caseina din plante 
(mazăre, fasole, linte), numită și legumină. 

Experienţe. 1. Punem puțin acid clorhidric întrun pahar cu 
lapte. Laptele se prinde prin coagularea caseinei Când coagularea 
se face cu chiag, avem cașu/ (caseum), sau brânza. Dacă laptele 
a fost smântenit sau nu, brânza e elabă sau grasă. 2. Filtrăm laptele 
care a fost coagulat cu acid clorhidric. Fierbem lichidul limpede; 
se precipită albumina, zrda. 

Caseina din lapte face parte din aşă numiții alcalial uminaţi, adică 
din albuminele solubile în. alcalii: Am văzut, că formolul transformă 
caseina într'o substanță 'tare, galalitul, ce poate fi lucrată ca și 
Celuloidul (pag. 309 și 326). - 

IV. Gelatinele stau: în legitură cu materiile albuminoase, însă 
nu cuprind sulf. Ele iau naștere prin transformarea oseinei, sau cum 
se spune mai bine, co//agen-ulii, materie albuminoasă din oase. 

In industrie se extrage gelatina fierbând în vase închise (auto- 
clave), sub presiune, oase de tot felul, care au fost curăţite mai 
întâiu de rămășițele de-carne sau grăsime. Soluțiunea de gelatină 
care se formează sstfel e: concentrată în vid și e lăsată să s= prindă 
pria răcire; Piftia formată e tăiată apoi în foi care sunt uscate pe 
plase de sfoară. ” E - 

Cleiul de peşte lichtiocolul) este gelatină curată; el se fabrică 
cu deosebire: -din membrana: internă a beșicei” înotătoare a unui 
mare număr de feiuriți pești şi mai alesa morunului. Cleiul 'ordinar 
se fabrică cu rămășiţi de piele, coarne, ete, 

Gelatina e 'o substanță fără coloare, transparentă, fără gust și 
fără miros. In apă rece se umfii, în apă caldă se disolvă dând o 
soluțiune care se prinde prin răcre: Piftia. Taninul precipită ge- 
latina din soluțiune, formând cu ea o combinaţiune care: nu putre- 
zește. Din această cauză tăbăcirea pieilor se face cu tanin. Formolul 
o întărește ca şi pe caseină. Alcoolul precipită gelatina din soluţiuni: 

"de aci limpezirea vinului cu cleiu. Prin ardere dă un miros greu de 
corn ars. (Aceste proprietăți se pot aătă prin încercări în eprubetă). 

"Pasta de hectograf se face fierbând vre-o 300 Ccm.c, apă, punând în ea, puțin câte puţin, vre-o 100 gr. gelatină şi adăogând după ce s'a disolvat ge:
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latina vre-o 500 gr. gliceriră. Amestecăm bine totul, filtrăm amestecul cald într'o cutie de tinichea. Spuma sau beşicele care se adună la suprafaţă le în- depărtăm cu o bucăţică de carton, Prin răcire pasta e gata. Cerneala de hectograf e făcută din violetul de metil (amestec de pentamelil şi de Jexametilfuzxină) disolvar în apă, 10%, Intrebuinţarea hectografului se sprijină pe divizibilitatea mare a materiei din cerneală; pe fiecare foaie se ia numai un strat foarte subțire din cerneala prinsă pe pasta hectografului. 

XLVII. 

FER MENTAȚIUNI. 

Sa observat încă de mult, că mustul de poame (struguri, prune, mere), lăsat în contact cu aerul, spumegă prin dezvoltarea în ela gazului CO, iar licidul conţine alcool în locul glucozei, care a dispărut. Acest lucru se numește de obiceiu ferberea mustului. In modul acesta se prepară vinul, rachiul de piune (ţuica), tescovina și vinul de mere și pere, 
Se știe de asemenea, că vinul lăsat în contact cu aerul se oţe- tește prin faptul că alcoolul etilic din el se transformă în acid acetic. Laptele lăsat în aceleași condițiuni se înăcrește, fiindcă za- hărul din lapte (lactoza) dispare și e înlocuit prin acidul lactic. Acelaș acid lactic se produce la facerea borşului din tărâțe sau la înăcrirea (murarea) castraveților şi a verzei. Acidul lactic, în acest caz, se formează prin descompunerea glucozei, care s'a format din amidon. 
De asemenea, orice s"bstanță organică (lemne, cadavre, etc.), putrezeşte eliminând: amoniac, hidrogen sulfurat, CO, și HO. Toate aceste transformări se numesc fermentatiuni. 
Cauza lor a fost dovedită de Pasteuy încă dela 1859, In toate aceste transformări se petrece după Pasteur un act vital și anume: în fiecare din aceste cazuri se află o plantă monocelulară micro- Scopică, care adusă de aer, sub forma de spori, se dezvoltă, răește ŞI Se înmulteşte foarte iute. Aceste microrganisme sau numit fermenţi ; ei sunt de mai multe feluri și pot da naştere la nume- roase fermentaţiuni, Unii fermenți au nevoe de aer, și se numesc aerobi, alţii trăesc făra aer și de aceia se numesc anaerobi, 1. Fermentaţiunea alcoolică se produce printr'un ferment mi- croscopic numit sacharomyces cerevisiae (drojdia de bere), care se nutrește cu glucoza, și produce al ool etilic şi CO=. După Pasfeur ca este cauza principală a fermentaţiunii alcoolice, prin care se obțin vinul, berea, țuica, rachiurile, romul și toate băuturilor spirtoase fer- mentate. /n fimpul vielei lor aceşti formenti mai produc un prin- cipiu activ, solubil în afă, fără viață, însă numit invertina, care are proprietatea de a hidrată zacharoza sau amidonul şi a le transformă în glucoză. Glucoza formată este transformată de ter- mentul organizat (sacharomyces cerevisiae) în alcool și CO,. Inver-
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tina” face parte din o serie întreagă de substanţe albuminoide numite 
fermenţi solubili sau neorganizaţi, sau mai bine încă enzime. 

Cercetările noi (Buchner) au dovedit însă, că fermentaţiunea al- 
coolică și, se pare, orice altă fermentațiune e datorită acestor en- 
zime. Fermenţii organizați ar aveă numai rolul să prepare enzimele. 
Fermentațiunea propriu aisă este Brin urmare un fenomen chi- 
mic, şi nu un act vital. Teoria vitală a lui Pasteur nu sar mai 
putea susține în ştiinţă. | 

la facerea pâinei, când aluatul dospește, se petrece tot o fer- 
mentație alcoolică. Drojdia introdusă în aluat, prin invertina ei 
transformă puțin amidon. în glucoză şi aceasta e transformată în 
urmă în CO, și alcool. Acești corpi dilatându-se prin căldură, fac 
ca aluatul să crească în cuptor și se pierd, în timpul coacerei. 

- Transformarea glucozei în alcool se reprezintă prin formula ur- 
mătoare : CsHaOs = 2 >H,OH + 2C0,. 

Pasteur a dovedit că pe lângă acestea se mai formează și alte 
substanțe străine ca : glicerina, acidul succinic, alcool propilic, al- 
cool isobutilic și cu deosebire doi alcooli amilici cu catena arbo- 
rescentă. 

Experienţă. In aparatul simplu, fig. 25, punem o soluțiune de miere sau 
de glucoză amestecate cu câtevă grame de drojdie de bere plămădită mai 
întâi în apă. Punem totul Ja un loc călduț, vre-o 25% După câtvă timp 
se produce o spumă și în eprubetă se adună bioxid de carbon. După ozi 
san două, se poate constată că lichidul nu mai are gust dulce şi că în 
schimb cuprinde alcool, care poate fi cules prin distilarea fracționată. Za- 
harul pus în aceleaşi condițiuni nu fermentează deadreptul. El este des- 
făcut mai întâi prin invertină, în glucoză și levuloză care sunt fermentate 
apoi de enzima din drojdia de bere. 

Fermentaţiunea acetică se produce printr'un ferment organizat, 
numit mycoderma aceti, care transtormă în acid acetic alcoolul 
etilic din vinuri sau din rachiuri slabe (ce conțin până la 20%, 
alcool), 

Oţetul. Oţetul se obţine prin fermentația acetică produsă de 
fermentul numit pzycoderma aceti. Metoda cea mai practică pentru 
prepararea lui este următoarea (Schiifzenbach, 1823). 

Intr'un butoiu, fig. 236, se mai pun afară de fundurile obișnuite încă 
alte două funduri găurite, "inu! în B și altul dWacupra deschiderilor 
0. Intre aceste 2 funduri se pun strujituri de lemn, și puțină 
mycodermă. 

Prin țeava scurtă / se toarnă alcool amestecat cu 90 părți apă 
care conţine și puţină zeamă de cartoă, sfeclă sau orz. Alcoolul a= 
junge pe fundul B, de unde cade picătură cu picătură peste stru- 
jiturile de lemn, din cauză că găurile fundului B sunt astupate cu 
niște sfori înodate, Mycoderma transformă alcoolul în acid acetic, 
care se adună pe fundul inferior, de unde se scoate prin  deschi- 
derea 7. Aerul necesar vieţei fermentului intră prin deschiderile o.
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100 kgr. alcool consumă 69 kg. oxigen din aer şi dau 129,5 kgr. acid acetic curat, fără apă şi 39,9 gr. apă. Să se observe că vinul se oțețește, pe când spirtul 
nu. Aceasta înseamnă că oțețirea 
are loc numai în soluțiuni di- 
luate de alcool în apă. 

Oţetul de vin cuprinde 2—3%/, 
acid acetic, precum și substan- 
țele din vin. 

Esenţa de oţet e o soluţiune 

    

   

    
Fig, 235. Mycoderma aceti, Fig. 236 Prepararea oţetului din alcool. 

în apă de 70%, acid acetic, colorată cu caramel şi aromatizată uneori cu diferite arome, 
Fermentaţiunea lactică se produce printr'un ferment specia] bacillus lactis, care desface mai întâiu lactoza în galactoză şi glu- coză și transformă apoi pe acestea în acid lactic, Odată cu forma= rea acidului lactic în lapte, caseina (cașul) se închegă și se pro- duce lapte acru. 
Fermentaţiunea putridă, prin care se descompun substanțele azotoase, dând ca producte ultime: NH;, H»S, CO, și H,O, se datorește unor organisme microscopice, numite Bacterii care trans- formă substanţele azotoase în corpi din ce în ce mai simpli până când se reduc la acești ultimi corpi. Prin acţiunea bacteriilor, materia organică complicată e transformată în corpi neorganici, pe care plantele îi transformă din nou în corpi organici ; în modul ecesta are loc în natură o circulație continuă a materiei. 

Vinul. 

Strugurii bine copți, curăţiți de părțile stricate, și pentru anumite specii de vin stafidiţi puţin la soare, sunt striviți, în anumite apa- rate de pisat, și storși la teasc. La noi se face adeseori această operație cu picioarele, 
Zeama lor numită 7musf este lăsată în vase deschise, pentru a fermentă aproape trei săptămâni, și pe urmă e pusă în butoaie mari, în care fermentația continuă încă până în primăvară.
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După ce s'au așezat părțile în suspensiune şi s'au depus și tartra- 
tul acid de potasiu, pe fundul vasului, vinul este tras în alt vas. 
Ceea ce rămâne se numeşte drojdie. Atunci începe fermentațiunea 
a treia ce durează până la facerea complectă a vinului. — Pentru 
vinul de Cotnar, trebue trei ani. In timpul fermentării și conser- 
vării se mai formează cantităţi foarte mici de aldehidă și de alcooli 
superiori și mai cu seamă esferi care-i dau gustul și mirosul plăcut 
al unui vin vechiu. Cantitatea de alcool coprinsă în vin variază în- 
tre 8%/,—20%/,. 

Cidrul. Acelaș lucru se poate face cu merele sau perele bine 
coapte. Obţinem astfel must de mere sau pere şi vin de mere, 
numit cidru. 

Șampania este un vin preparat în mod special și care cuprinde 
bioxid de carbon sub presiune de 4—6 atmosfere. 

Berea. 

In loc de mustul poamelor, se poate face o biutură alcoolică: 
slabă, numită Berea, care conţine numai 2-—6/'/a alcool, luând orz, 
hameiu, apă și dospeală (ferment). Putem zice că berea e o băutură 
alcoolică produsă prin fermentarea mustului de orz, 

Orzul trebue să fie de bună calitate și avut în amidon. 
Prin hameiu se înțelege floarea femelă uscată de Ja Humulus 

Lupulus. 
Apa trebue să fie ușoară şi curată, Operaţiunea se face în modul 

următor : 

“Prepararea maltului. Orzul e ținut în apă 50—70 ore. Else 
umflă și absoarbe până la 50/, apă. Această apă, care spală toate 
murdăriile și părţile solubile, ușor fermentescibile, e depărtată în 
urmă, 

Orzul, e întins în camerile d: germinație în straturi groase de 15**- şi lăsat cel mult 10 zila să încolțească, El se încălzește cam 
cu 10” deasupra temperaturii camerei. Acesta e mpa/fu/ crud, F iindcă 
orzul încolțeşte mai bine primăvara, berea ce se obţine cu el se numește bere de Mart e. Pentru a opri germinaţia, orzul e resfirat, Vânturat pentru a se uscă şi pe urmă prăjit în aparate anumite care funcționează ca cele de prăjit cafeaua. Dapă cum prăjirea are 
loc la o temperatură mai mult sau mai puţin ridicată se obține un malt mai mult sau mai puțin brun, care dă o bere mai închisă sau mai deschisă la coloare. 

Prepararea mustului sau zaharificarea. Maltul e măcinat gros 
și pus în apă. Temperatura poate să se ridice dela 30» la 50”. Se obține astfel 7pusful de orz, care conține 7pa/foza (un zahăr care poate fermentă deadreptul, întocmai ca glucoza) și dextrine, făcute 
prin transformarea amidonului în timpul germinațiunii, prin acţiunea 
diastazei (una din enzime). El mai conţine albumină vegetală, 
peptone, substanțe. extractive și săruri minerale. Coloarea lui este
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galbenă sau brună, după coloarea maltului. Pentru a da berei gus- tul puţin amar și caracterele «ei speciale, se adaogă mustului pul= bere de hameiu (500 gr. la 1 hectolitru de malt) şi totul este fiert în căldări speciale. | 
- Fermentarea. Mustul acesta este în urmă răcit Și pus în zăcători mari, în camere foarte Curate să fermenteze. 1 se adaogă drojdie de bere curată, care transformă maltoza în alcool și bioxid de carbon, Avem trei faze în fermentație. Prima e tumultoasă și fermentul 

cu ghiață sau cu alte mijloace Ja +. 1—2 unde berea e pusă în butoaie mari, și atunci se depune și drojdia. Când această ultimă fermentație s'a terminat, după 4—5 luni, berea e gata și poate fi pusă în butoaie mici, 
- - Băuturi alcoolice, se numesc lichidele care cuprind alcool și care 

o băutură alcoolică distilată ; astfel sunt: cognacul, țuica, rachiul de perje, etc. Cognacul adevărat se obtine prin distilarea vinului și Prin păstrarea lui în vase de stejar, în care timp iea coloarea, E] se imitează cu Spirt, esențe şi colori, Ţuica se fabrică din prune. Acestea sunt puse în Zăcători ca să dospeaseă (fermenteze) și pe 

spirt cu esențe. Aracul se fabrică din orez. Baehiul de drojdie se obţine prin distilarea drojdiei de vin, care şe așează în butoaele cu vin. Rachiul de tescovină se obţine prin fermentarea și disti- larea teşcovinei dela tescuirea strugurilor. Licuorurile sunt băuturi alcoolice ce cuprind 10%, zahăr și aro- matizate cu ananas, vanilie, etc. Cremele (de vanilie, cafea, etc.) cu- prind până la 50/, zahăr, 

Spirtul. 

De ordinar se întrebuințează la fabricarea spirtului substanţe ce cuprind scrobeală. Aceasta e transformată în glucoză sau substanțe fermentesc'bile. Alcoolul produs astfel e scos prin distilare, Aceste substanțe prime pot fi cerealele, orezul și cu deosebire la noi forumbul și cartofiz. 
Fabricele se numesc poverne sau velnițe. Acestea cuprind două părți. 
Partea în care se transformă corpul ce conține amidonul în glu- coză (sau în maltosă, corp asemuitor glucozei). Pentru aceasta car tofii sunt copți în vapori de apă şi pe urmă mestecați și transfor- mați în terciu. 
Dr. C. 1. Istrati şi G. G. Longinescu, 

24
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Porumbul este sau zdrobit sau umflat prin coacere în acelaș mod 
și transformat tot întrun terciu moale. 

Zaharificarea. Acest terciu e amestecat apoi cu o substanță ca- 
pabilă de a transformă, la o căldură moderată, scrobeala în maltoză 
(50%— 650). 

Această substanță se numeşte diastaza vegetală. Ea se obține 
ca la bere, punând să încolțească (germineze) orzul sau grâul udat 
cu apă la o temperatură potrivită, 

Când boabele sunt bine încolţite ele sunt măcinate şi amestecate 
cu apă şi în urmă turnate peste terciul de porumb sau cartofi, ce 
a fost răcit mai întâiu la 450, 

Fermentarea. După terminarea zaharificării, lichidul acesta este 
lăsat să se răcorească, este pus în 
niște zăcători mari și lăsat să dos- 
pească |fermenteze) pentru ca mal- 
toza să se transforme în alcool, la o 
temperatura de 250, 

Această fermentare se produce 
introducând în lichid drojdie (iden- 
tică drojdiei de bere) 500 gr. pentru 
fiecare mie de litri de zeamă, 

Transformarea amidonului în glu- 
coză se mai poate face înifierbântând 
substanțele amidonoase cu acid sulfuric 
sau clorhidric, dar în acest caz borhotui 
ce rămâne nu poate să fie întrebuințat 
pentru îngrășarea vitelor, după cum 
se face de. regulă i in povernele noastre. 

Distilarea. Partea a doua a fa- 
bricelor de spirt consistă în apa- 
ratele de distilare. 

Aceste aparate sunt. âstăzi atât 
de perfecte încât pot da dela prima 
distilare un alcool care să nu con- 
țină decât 4%, apă. 

Adesea alcoolul se distilă pentru 
a doua oară pentru a fi cât se poate 
mai curat şi de o concentrațiune 

de 96%/, (Rafinarea),- 
Aparatele de distilare se ba- 

zează pe diferența temperaturii de 
fierbere între alcool, alcoolii grei       și apa. 

Vaporii de alcool și apă care 
i "se produc în cazanul de fierbere 

“al „aperatului, se înalță printr o coloană cu mai multe farfurii așezate 
caăîn fig. 237 în care ei sunt zădărniciți prin piedici: mecanice -puse
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în calea lor în sus. De sus în jos curge în acest timp cum se vede pe figură, din farfurie în farfurie, lichidul ce se condensează în co- loane în timpul distilărei şi care răcoreşte amestecul vaporilor, Vaporii de apă şi alcoolii grei se condensează mai întâiu și se reîntorc în căldare, pe când vaporii de alcool din cauză că fierbe cu mult mai jos, pot străbate mai sus și apucând printr'o ţeavă laterală, răcită, se condensează la rândul lor, întrun recipient separat. 
: 

Fig. 238 arată o instalație în care distilarea și rafinarea au loc în mod continuu. Lichidul de distilat este pompat în A, unde se încălzește în parte, răcind vaporii de alcool care trebuesc conden- 

  

      
    

             Es == | i ji ina EA | Xe    

Fig, 238. Instalare pentru distilarea spirtului, 

Sați și care trec printr”ua serpentin. Din A trece în B unde se în- călzește și mai mult şi apoi curge în co/oana de distilat C. Aici se
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întâlneşte cu vaporii de apă ce vin din jos şi pierde alcoolul, Va- 
porii încărcaţi cu alcool trec prin tubul 7 în co/oana de vecii ficat 
D. Vaporii de alcool se condensează parte. în 4 pe urmă în E: 
In /” se adună spirtul concentrat. Pentru a se obține alcool 96%/, 
şi cu totul curat e nevoe de altă distilare şi rectificare. In unele 
instalaţiuni mai complicate acest alcool se obține deadreptui. 

Pâinea. 

Poate să fie dospită, și nedospită. 
Nedospită, poartă numele de Azmă (azimă), furte, la ţară. 
Ea se face frământând făina de grâu muiată în apă și puțin să-= 

rată și în urmă coaptă în cuptor. Azma se mistue mai greu ca 
Pâinea dospită. i 

Pâinea se face amestecând făina cu apă și după ce s'a adăogat 
sarea necesară se pune și drojdia de bere, sau o bucăţică din a- 
luatul făcut mai înainte, pentru alt cuptor de pâine și muiat în apă. 

Acest aluat e bine frământat cu brațele și mai ales în mod 
mecanic, 

Prin dospire, aluatul ținut la un loc cald, se încălzeşte dela sine 
putin și crește. Cu cât crește mai mult cu atât el e mai bine fer- 
mentat. 

In timpul acesta, o parte din amidonul din făină e transformat 
în glucoză, prin fermentul solubil și o parte din această glucoză 
în alcool și bioxid de carbon, prin un alt ferment solubil din fer- 
mentul organizat. Umflarea — ridicarea — aluatului se datorește 
tocmai faptului naşterii bioxidului de carbon, care produce golurile 
în aluat, 

Prin coacere, aluatul perde parte din apă, alcoolul şi bioxidul 
de carbon; acești corpi dilatându-se pentru a eşi, desfac și mai 
mult aluatul și miezul pâinei e pătruns de mici găurele. 

Coaja e amidon caramelizat, adecă transformat prin căldură în 
dextrine, glucoză și caramel (zachăr ars). ” 

Umflarea pânei se poate face şi în mod chimic fără ferment, 
Pentru aceasta se pune în aluat bicarbonat de amoniu, care prin căl- 

dură se desface după ecuațiunea: CO,HNH, = CO. + NH+ HBO. 
Aceste gaze şi vapori fac aluatul poros ca și fermentarea prin 

drojdie. Astfel se fac pezmeţii pentru ceaiu, etc. 
Se mai poate face pâne cu procedeul vechiu a lui Liebig. 
Aluatul e împărțit în două. O parte e frământat cu bicarbonat 

de natriu și o parte cu acid clorhidric. 
Ame:tecându le împreună prin o nouă frământare, aceste două 

părți, se produce sarea, ce trebue aluatului și gazele ce-l distind, 

CO;HNa + HCL = CO, + NaCl + HO 

Procedeul cel mai bun e cel cu drojdia de bere. Amidonul 
e transformat astfel parţial în producte mai asimilabile și glu-
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tenul “mai umâat şi divizat, încât e. mai uşor atacat'de 'Sucurile digestive. i - za e Pâinea făcută cu făină, ce conţine toate părțile grâului, afară de tărâța mare, e cea mai hrănitoare. Cea făcută cu făină ficiu, de calitatea I, conţine mai puțin gluten, și e mai puțin hrănitoare. Cea mai puţin hrănitoare & pâinea de Cartofi, ea trebue totdea- una vândută ca atare, Peniru a nu înșelă pe consumator. 

Conservarea substanțelor organice. 

Am văzut cum se conservă lemnele, pag. 328, și pieile pag. 343. Alimentele se conservă în modul următor: Ă Si - Conservele alimentare. Orice substanță organizată, fie ea ve- getală sau animală, lăsată la acțiunea fermenţilor, ce plutesc în aer, poate fi descompusă, mai ales în aerul umed, Pentru a puteă păstră însă Substanțele alimentare avem necesi- tate de a le păstră fără să fermenteze, ceiace în cazul acesta e mai ales fermentația putridă. | 
1. Usearea. Multe substanțe, mai ales de natură vegetală, pot fi numai uscate, astfel avem: mazerea, bobul, fructele bine uscate, făina, peemeţii, etc.; altele trebuesc sărate apoi uscate, astfel avem icrele tescuite, cârnații uscați, pastrama. În aceste! cazuri dacă ele nU Sunt udate, se pot păstră de oarece fermenții și mucegaiurile le atacă cu greu, Conservarea serioasă şi mai bună a alimentelor, se bazează pe ferirea substanței fermentescibile de acțiunea microorganismelor ce o atacă. 
Pentru aceasta se întrebuințează următoarele procedeuri, bazate toate pe acelaș principiu: ferirea de aer şi de fermenţi. 2. Afumarea. Cărnurile, sărate şi afumate, se păstrează mai bine. In fum se află fenoli, care depunându-se pe cărnuri le apără de putrezire, fiind antiseptici ; așă se păstrează Șuncile, slăninele și chiar animalul întreg (vezi pag. 305). - 3. Acoperirea cu o Substanţă grasă sau cu ceară, ori sirop con- centrat. Așă se păstrează ouăle, icrele, carnea (salamul învelit), fructele zaharisite și dulcețurile. 

4. Sterilizarea. Cel mai bun mijloc însă este de a steriliză sub-. stanța alimentară prin căldură și a o păstră ferită de aer. In acest sistem se distruze fermentul Prin căldură și se împedică de a mai intră altul din aer. Așă se păstrează laptele concentrat, dife. ritele cărnuri preparate în felurite moduri, legumele, fructele (con- serve). 
” Pentru aceasta, alimentul e pus întrun vas de tinichea închis cu un capac şi când e încălzit bine se închide deschiderea “mică lă- Sată în capacul cutiei pentru eșirea vaporilor de apă. În urmă se mai încălzește odată, Sa E tai
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Aceste :conserve alimentare se pot păstră foarte mult timp, dar 
trebuesc consumate îndată ce sunt deschise. 

XLVIII, 

Circulațiunea materiei. 

Cunoaștem cu siguranță 82 elemente, care, izolate sau combinate 
între ele, alcătuesc toți corpii ce se află pe pământ, inclusiv plan- 
tele şi animalele, deci întreaga ființă pământească. 

Tot acestea: constituesc substratul material al soarelui, stelelor 
şi prin urmare al tutulor corpilor ce se află în Univers. 

Desigur că elementele din care e alcătuită materia cosmică sunt 
mult mai numeroase și după cum acestea au fost treptat descoperite 
și izolate, din vechime și până în prezent, tot astfel altele vor 
urmă a fi izolate și cunoscute bine în viitor. 

La suprafața pământului se observă o constantă mişcare, a unora 
cel puțin dintre aceste elemente. 

Astfel unul din rezultatele acțiunei vulcanilor, e și acela de a 
scoate necontenit la suprafața pământului cantități enorme de corpi, 
ce se aflau în adâncimea sânului acestuia. Mulţi din aceşti corpi 
ridicaţi din adâncimi si ajunși mai ales în starea gazoasă sau lichi- 
făcuți, se oxidează odată aflați în contact cu atmosfera. O parte 
din oxigenul, acesteia este deci necontezit fizat în scoarța pămân- 
tului, transformând metalele în oxizi şi sărurile lor în combinaţiuni 
din ce în ce mai oxigenate. 

Dacă acest fapt sar repetă timp îndelungat, pare că soarta oxi- 
genului din atmosferă e hotărâtă; el ar fi fixat în combinațiuni, 
mai mult sau mai puțin fixe. Atmosfera ar conţine numai azot, ca 
element constitutiv absolut preponderant. 

Astfel hidrogenul ce adesea ese în cantități serioase, în timpul 
erupțiunilor vulcanice, constitue necontenit în acest mod masse mari 
de apă, combinându-se cu oxigenul din aer. O parte din această 
apă, e fixată în sărurile ce alcătuesc rocele. In cantitate imensă însă, 
ea e adunată în stare lichidă, în fundul depresiunilor scoarței pă- 
mântului, dându-ne priveliștea mărilor și oceanurilor ce au, uneori, 
mai mult de nouă kilometri: adâncime ! | 

Şi să ne gândim încă, că acest strat de apă acopere două 
treimi din suprafața pământului şi că în starea solidă, ca niște a- 
devărate stânci, mai acopere și vârfurile celor mai înalți munți și 
imense suprafeţe, în acelaș mod, la cele două poluri. 

Fără apă nu ar fi posibili numeroși corpi neorganici, ce se află. 
în stânci și la suprafața pământului. Fără ea, în genere, ar fi re- 
dus 'mult câmpul actiunii și ușurinței, cu deosebire, a combina- 
țiunilor corpilor. lată de ce cei vechi ziceau: corpora non agunt 
nisi soluta ! O mică cătime—o urmă—de apă, înlesnește în: rea- 
litate numeroase combinaţiuni chimice. “
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Dar unde rolul ei devine precumpănitor, e în geneza fiinţelor vii, fie ele vegetale şau animale. Unele din acestea au până la 90%, apă ; corpul omenesc chiar are 75%/, apă. Suprimaţi apa, ați șuprimat viața ! 
Prima materie vitală plastică -— prima celulă — sa născut cu si- guranță în apă pe fața pământului! In sânul ei și astăzi se află cele mai numeroase și mai colosale animale. Apa în genere, dela formațiunea ei deci și aceia ce există pro- vizoriu în corpul nostru, se află în o mișcare continuă. Ridicată prin căldura razelor solare, în regiunile tropice cu de- osebire, de pe suprafețele mari ce acopere, ea se înalță sub forma de vapori în atmosferă. Acolo constitue ea norii care călătoresc adesea duși de curenți constanți sau accidentali, pe suprafața pămân- tului. Răceala regiunilor în care pătrund norii o condensă și ea cade în mod regulat sau accidental, sub forma de ploi, dând naştere la izvoare, pârâe, gârle, râuri și fluvii, procurând viața regiunelor ce udă. 

Astfel se reîntoarce ea din înălțimele atmosferei, de pe piscurile cele mai înalte, prin izvoarele cristaline, în râurile din ce în ce n'a încărcate ca nomol, din nori în sânul oceanului, după ce a trecut şi prin țesutul plantelor și mai ales, deși mult mai repede, și prin corpurile animalelor. 
Vegetaţiunea şi vieața în genere, e deci în funcțiune de apă şi soare ; suprimaţi unul din factori, le-aţi făcut să dispa“ă ! Apa ce se află momentan în un fir de iarbă şi de unde trece. în corpul unui miel și pe urmă în organismul nostru, a călătorit cu siguranţă la cele două polari, a fost în adâncimi și înlăți.ni deopotrivă înspăimântătoare, a dat fertilitate de milioane de ori câmpielor și colinelor, a adus ruina adesea prin inundațiuni cumplite, a fost în: ființele vii și a circulat prin inimile a nenumărate animale, fantastice şi colosale, în epocele trecute, numesoase ȘI curioase în present, după ce a construit țesutul nenumăratelor plante și îm- bălsămat, atmosfera in miimile de flori ! Cine știe, când te gândești. la miliardele de molecule ce se află în o picătură de apă și la con- tinua ei mișcare, dacă între picăturile ce în acest moment circulă -în inima noastră nu sunt molecule ce se aflau în lacrămile mân- tuitorului pe cruce, în sângele eroului Mircea, Ștefan și Mihai, sau în alte ființe superioare, în momentele cele mai înălțătoare din viața lor, în orice caz în câte milioane de ființe vii din trecut și prezent! 

- 
În aceasta consistă și faptul, că făceam parte. din tot, cătotul ne pătrunde, fără voia şi știința noastră, că este repetire şi legătură în- tre_trecut și prezent și între acesta și viitor! Suntem trecător ca ființe, meteria ce se alcătueşte, ca apa în frunte, a. aparținut tutulor, va aparţine și celor ce vor urmă, . Astfel privită, ea nu mai este numai Stykul mitologic al morții; dar fluviul măreț și continuă al vieţii,
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: Putem vedeă astfel, câtă solidaritate -e tocmai acolo unde nu ne 
aşteptam, până şi în așă zisa natură moartă. * 

. ă . II 

"+ * . _ 

”. Dar, din cele 82 elemente, vre-o 15 numai iau parte la nașterea 
ființelor vii, şi între acestea: C, H, O şi N stau în frunte! 

Carbonul e însă la baza vieţii ; fără el, ori câtă apă ȘI soare ar 
fi, nici un paiu, nici o gâză, nici o celulă, oricât-de mică, nu sar fi putut naște. | 

Carbonul e elementul cel mai nobil! Ca corp simplu, în' crista- 
lu! său, diamantul, ne încântă cu sclipirile şi tăria sa. In plante ne arată câte veșminte poate el îmbrăcă și cât ne desfătează cu varieta- 
tea florei minunate ce acopere pământul nostru! 

EI e în floarea mirositoare și încântătoare, el e în fructul gustos 
și parfumat, în mierea cea dulce, în chinina cea amară, în glute- . nul și scrobeala ce ne nutrește sâu în strichnina ce omoară, 

Tot astfel, el e acel ce dă fauna variată și curioasă. Penele pa- 
Sării de paradis, ciocul valturului, coarnele cerbului, carnea ce o mâncăm, grăsimele ce ne servesc așă de variat, animalele domes- tice ca și cele sălbatice, toate ființele animale cu un cuvânt, care 
trăesc în apă sau pe uscat, sunt comoinațiuni ale carbonului în 
funcțiunea vieţii. 

Tot el e acel ce constitue omenirea, iar scânteile inteligenţii o- menești, produse prin arderea lui, sunt cu mult mai superioare 
scânteilor diamantului celui mai curat! 

Plantele iau carbonul din atmosferă, din apă şi pământ, unde se află ca CO, sau ca bicarbonaţi. Ele reduc sub influența soarelui, 
prin clorofilă, bioxidul de carbon după ecuaţiunea : 

CO, + HO = CHOLoO, 
Aldehida formică, astfel produsă, dă glicerina, glucoza, celuloza și alcaloizii sau materiile cuaternare : albumina, fibrina, etc. EI dă, deci, țesutul vegetal şi animal, în toată complexitatea lui, 
Oxigenul e redat atmosferii ! Plantele sunt deci vaste aparate de reducere. 
Din contra, animalele, fie ele erbivore sau carnivore,—deci _in- direct erbivore—, se nutresc cu substanțele avute în carbon „ale plantelor, și prin faptul vieţei lor, le ard, le oxidează carbonul și-l redau atmosferei, deci plantelor, sub forma de CO, ca și H sub forma de HO. 
Animalele deci sunt mari aparate de oxidare. 
Acelaș atom de carbon, servește vieții plantei și animalului, dar fiecare-l liberează altfel : Plantele îl înlănțuesc în corpi fixi și com- plexi, celuloză, materii sacharate, materii albuminoide, alcaloizi, etc, ; animalele îl liberează, în genere, sub forma gazoasă ca CO,. Pe lângă carbon, și azotul are aceiași soartă. Plantele îl iau din
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acidul azotos, produs prin oxidarea amoniacului, îl reduc și pe acesta și] leagă în sintezele incomparabile ce ele fac în :micele lor celule vitale. Animalele distrug, prin oxidare, această substanță şi] liberează ca uree sau acid hipuric, de unde e transformat în urmă iarăși în amoniac: Și acesta e oxidat din nou, în sânul pă- mântului vegetal, pentru a-și reîncepe necontenit ciclul ! Prin această circulație a materiei 33 perpetuă şi se premenesc ființele din generație în generație. 

- 

* . 

Mai este încă o fază, cea mare, care iese, se pare, din valurile restrânse ale” vieţii pământești, pentru a alcătui undele gingantice ale vieţii universale. 
Ultimele descoperiri, par a arăță că materia e una şi aceiași ! Să o numim materia cosmică, căci ea alcătuește cosmosul, adică materia din care e alcătuiț universul : /w7mea, Elementele deci, sunt ființe trecătoare, sunt stări de alotropie ale acestei materii, condensantă fiind în diferite moduri. Se pare, că elementele, și cu deosebire cele mai grele, ca: Ura- niul și Radiul, se desfac necoitenit, în altele mai mici, până la Heliu, și desigur şi dela acesta la alma mater al Universului : Materia cosmică, care ar puteă fi chiar eterul fizicianilor, Ar urma deci o fărămiţare necontenită a tot ce există, căire cevă identic și uniform răspândit în spațiu, cu pierdere de enorme cantități de energie, 

Vulcanii chiar, dacă părăsim vechea teorie a fiinţei lor, pot e consideraţi, ca născuţi prin căldura ce rezultă prin disocierea elfi- mentelor grele, aflate mai înăuntrul Pământului. Această tendință a totului din Univers, către materia comică primitivă ar fi haosul biblic, sta-va primă „ Lumei, Dar în urma recăpătării de energie necesară, această materie cosmică s'ar con- densă din nou în unele elemente, și prin acestea în molecule, în sfere, etc., spre a reconstitui iarăși ce a fost și ce este. Aceasta ar fi geneza biblică, naşterea lumii, care după. ce ar dură câtvă timp — neînchipuit de mult pentru judecata noastră — în care s'ar face iarăși aceiaşi evoluție a materiei Și vieţii, s'ar reîncepe din nou dezagregarea : F/uctuat nec mergitur! Aceste faze există ele în realitate? fi vor ele, dacă există, la fel când se succedează, fără un scop final în succesiunea lor, cine le indică în timp și spațiu, cine le repartizează și le dă energia, sau cum se îndrumează dela sine aceste evoluțiuni, ale lumilor, ale fiinţelor, ale conștiințelor, iată atâtea obiecţiuni, la care va răspunde știința viitorului !
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UNORA DIN CEI MAI MARI CHIMIŞTI. - 

  

Baeyer, Adolf von, sa născut în 30 Noembrie 1835 la Berkin. Tatăl său a fost un erudit general prusian. El a debutat mai întâi ca profesor la Academia comercială din Berlin și a trecut în urmă 
ca profesor la Universitatea din Strassburg. Acum ocupă catedra de chimie dela Miinchen, pe care a avut-o marele Liebig. Este unul dintre cei mai mari chimiști ai Germaniei. Ela descoperit 
fluoresceinele şi scatolul, a introdus pulberea de zinc ca reductor şi a făcut numeroase sinteze însemnate, între care: a oxiiridolului, a isatinei și a albastrului de indigo. La congresul de chimie dela Geneva, din 1892, Baeyer a luat partea cea mai activă. E una din cele mai impunătoare figuri, printre chimiștii mari, în vieață.
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Ballard, Antoine “Gerome, sa născut la 30 Septembrie 1802 la Montpellier și a murit la Paris, în Aprilie 1876. El a urmat lui Thânard ca profesor de chimie la Sorbona și la. 1850 a ocupat locul lui Pe//ouze la College de France. : EI a descoperit bromul la 1826 și a studiat în special derivații bromaţi şi extracțiunea sărurilor din apa de mare. o 
Berthelot, Marcelin Pierre Fug., sa născut la 29 Octombrie 1827 la Paris. El a ocupat locul de profesor la College de France, a fost membru şi secretar perpetuu al Academiei de Științe şi membru al Academiei franceze, a fost ministru al instrucţiunii pu- blice în Frana. La 1862, făcând sinteza etinei, a deschis '0 cale nouă chimiei organice, care este în mare parte creaţiunea sa. A fost nu numai cel mai mare chimist al Franţei dar unul dintre cei mai mari chimiști ai timpului nostru. Mai bine de 20 ani sa aflat în fruntea oamenilor de Știință care au creat termochimia. A murit la 18 Martie 1907 și a fost înmormântat în Panthcon. Principalele publicaţiuni ale lui sunt următoarele : 

  

Chimie organique fondie sur la syuthese, 1860. La synthese chimique, 1875, Mâcanigue chimigue, fonice sur la Zhermochimie, 1879. Les origines de Alchimie, 1885. Chimie des anciens, 1889. La r&volution Chimigue- Lavoisier, 1890, 
Berthelot a spus acel admirabil adevăr: Chimia îşi crerează obiectul studiilor sale. | 
Berthollet, C/aude Louis (Comte de), s'a născut la 9 Decembrie 1748, la Annecy, în Savoia și a -murit la 9 Noembrie 1822, la Arceuil,- Paris, E] a studiat mai întâiu medicina şi la anul 1794 eră
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profesor de -chimie la. școala normală și la: școala politechnică din 
Paris... A fost membru âl Academiei şi unul dintre cei mai mari 
chimiști ai secolului. Incă dela 1785, a. împărtășit vederile mateiui 
Lavoisier asupra nouei direcțiuni date chimiei. EI a făcut cercetări 
asupra amoniacului, acidului cianhidric, hidrogenului sulfurat, clo- 
rului și fulminatului de argint. A descoperit cloratul de potasiu și 
a formulat legile după care se fac reacțiunile între corpi. 

Elements de Part de îa feinture, 1791; Recherches sur la loi 
d'affinite, 1807; Essai de stafique chimigue, 1803. 

Berzelius, /34s /aco>, s'a născut la 29 August 1779, la M/ester- lăsa Ostgothland şi a murit la 7 August 1848, la Sroc&holm. A studiat medicina și chiinia la Upsa/a și mai în în urmă la Erlangen, 
în Germania, a fost puţin timp medic militar în Stockholm. La 
1807 fu numit profesor de chimie și farmacie, 

El a creat teoria electrochimiică, a determina: foarte multe gre- 
utăți atomice și a simpliicat metodele de analiză. A fost un eminent profesor și a produs elevi ca: Rose, Mitscher/ich, Whler, Gmelin, Magnus, Arfvedso, Kolbe, etc: 

Bunsen, Robert Wilhelm von, sa născut la 31 Martie 1811, 
la Gâttingen. A fost numit la 1836, profesor de Chimie la Cassel, la 1838 în Marburg, la 1851 în Breslau, la 1832 în Fleidelberg, unde a trăit retras dela catedră, după 1889 EI a lucrat puţin în chimia organică, studiind cacodilul și derivații săi, dar a fost unul 
dintre cei mai mari cercetători în chimia analitică, unde a introdus 
numeroase metode pentru analiza corpilor solizi și a gazelor. A in- trodus împreună cu G. Kirchhoff analiza spectrală şi a descoperit rubidiul și cesiul. Lucrările lui principale suat: 

Volumetrische Analyse, 1854; Gaso netrische Methoden, 1837; 
Chemische Analyse durch Spectralbetrachtung, mit Kirchhoff, 1861; Anleitung zur Untersuchung der Aschen und Mineral- 
wasser, 1875; Flammenreactionen, 1880. 

Chevreuil, Michel! Eugene, sa născut la 29 August 1785, la Angers și a murit la 9 Aprilie 1882, ia Paris, în vârstă de 103 
ani. La 1810 a fost profesor de chimie al! institutul lui Foureroy. 
Dela 1826 până la moarte a fost directorul manufacturii de gobe- linuri din Paris, iar dela 1830 —1879, a fost profesor de chimie la. „ Museum“ (grădina plantelor). La 1813 începu studiul său asupra constituțiunii materiilor grase, în urmă se ocupă cu numeroase chestiuni de chimie pură și aplicată și consacră mai bine de 20 ani 
pentru studiul fizic și chimic al armoniei colorilor. El a fost capul societăților de agricultură, dând o impulsiune puternică acestei ra- înuri şi membru al Academiei de științe. 
:: Recherches chimigue sur les corps gras, 1823; Des couleurs ei: de leurs aplications aux ars industries, 1864.  .. îi
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Dalton, Jon, sa născut la 2 Septembrie 1766, la Fagles field, Cumberland şi a murit la 27 lulie 1844, la Manchester. A. fost: profesor de fizică și matematică la Neiw-Collâge din Manchester și a ținut multe conferințe științifice în Anghia și Scoţia. EL sa 

  

făcut renumit prin introducerea teoriei atomice și prin aflarea legii proporțiunilor multiple, după care se combină corpii. New system of chemical Philosophy, 1808, 
Davy, sir Flumphry, Sa născut la 17 Decembrie 1778, la Pey» 2ance- Cornwall şi a murit la 29 Mai 1829, la Geneva. A învăţat chirurgia și farmacia. La 1802, a fost profesor de chimie la Royal Institution din Londra. A călătorit mult prin Franta și Italia și a făcut lucrări de cea mai mare însemnătate în știință. Electro- chimia este creațiunea sa; în acest mod a izolat potasiul, sodiul, calciul, magneziul, bariul, etc. El a preparat clorura de carbonil, hidrogenul fosforat solid, amaigamul de amoniu și a dovedit că sunt și acizi fără oxigen (acizii haloizi). Sa ocupat și cu chimia agricolă și a inventat lampa de siguranță. _ 
Elements of chemical Philosophy, 1810—1812. 
Dumas, Jean Baptiste, născut la 14 lulie 1800, la 4/ass, a murit la 11 Aprilie 1884, la Cannes. A fost farmacist la Geneva, unde a publicat lucrări asupra sângelui Și în urma sfatului lui /lumbolal, s'a dus la Paris, la 1823. EI este unul din întemeietorii Şcoalei Centrale, a fost profesor la Sorbona şi la facultatea de medicină.
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Dela 1849—1851, a fost ministru al Agriculturei și Comerciului. El 
a luat parte activă la dezvoltarea chimiei organice, făcând nume- 
toase sinteze și introduse la 1834 teoria substituțiunii, EI a făcut 

  

analiza apei, a aerului, a bioxidului de carbon; a determinat greu- 
tatea atomică a iodului, fosforului, sulfului, mercurului, etc. și este întemeietorul teoriei homologilor. 

" Trail de chimie appliqute aux arts, 1828. Legons sur la Phi- 
osophie chimigue, 1837. A 

„__ Friedel, C/ar/es, pro'esor de chimie organică la Sorbona, unde a înlocuit în 1885 pe amicul său Wiir/z. Inaintea acestei dăte eră profesor de mineralogie la aceeași universitate. Eră membră - al Academiei de ştiinţe și s'a distins în mod cu totul superior pe tere- 
nuri ştiinţifice foarte variate, ilustrând universitatea Parisului, atât în domeniul mineralogiei cât și al chi iei organice. A reprodus pe cale artificială foarte multe minurale și a făcut numeroase sinteze, între care cu deosebire a glicerinei. Prin introducerea clorurei de aluminiu a pus la dispoziția chimiștilor una dintre metodele cele mai gene- iale și simple în acelaș timp, prin care sa îmbogățit foarte mult numărul corpilor, cu deosebire dintre cei cu catena ciclică. 

Laboratorul de chimie organică, pe care-l conduceă la Sorbona, eră punctul de plecare al celor mai însemnate lucrări de chimie organică și locul unde generaţiunile noui au căpătat mai mult în Franţa direcţiunea nouă în chimie. 
Cours de chimie organigue, sărie grasse, 1887. 

„.„Cours de chimie organigue, serie aromahque, 1887..
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Couys de mincralogie. Mintralogie gensrale, Paris, 1893, 

  

Acest mare chimist care eră și un bun flo-român, a fost perdut științei în Aprilie 1899. 

Gay-Lussac, Zows Joseph, s'a născut la 6 Decembrie 1778, Ja SI Leonard în Limousin, și a murit la 9 Mai 1850 la Paris. La 1798 intră în școala politecnică, fu .cel mai apropiat și distins elev al lui Berzho//ez, și la 1808, a fost nurăit profesor de fizică la Sor- bona. EI descoperi borul la 1808, studiă iodul și descoperi etan- dinitrilul la 1815, Lui se datorește titrometria şi construirea eudio- metrelor. La 24 August 1804 făcă dimpreună cu Bsof o ascensiune cu balonul, la 16 Septemvrie (același an), făcă singur aceeași ascen- siuni pentru observaţiuni Ştiinţifice. La 1808 el formulă legea după care se combină gazele. Intre alți elevi distinși a avut pe Liebig. 

Hofmanu, August Wilhelm von, s'a născut la 8 Aprilie 1818, la Giesen şi a murit la 5 Mai 1892 la Berlin. EL sa Ocupat mai întâiu cu filosoia și dreptul, mai în urmă studiă chimia la Lrebsg. La 1845 a fost numit profesor la Bonn, şi la 1848 profesor la Poya/ College of Chemistry şi la monetăria din Londra de unde treci la Berlin la 1865. EI a luat parte însemnată la desvoltarea chimiei organice și a studiat multă vreme, în același timp cu M/iirtz, amo- niacii compuși, unde a făcut multe descoperiri asupra materiilor colo- rante (aniline). A fost unul din cei mai distinși chimiști din Germania și s'a aflat mult timp în capul unei pleiade de chimiști formaţi în
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laboratorul său. S'a distins de asemenea ca scriitor cu deosebire în 

  

biografiile chimiștilor: PMiirța, Wâhler, Dumas, Gries, etc., Mort 
la 5 Maiu 1892. 
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Kekule, August Friedrich von, s'a născut la 7 Septembrie 1829 în Darmstadi şi a murit în 3 Iulie 1896 la Bona. Intre 1858—1865 a fost profesor la universitatea din Gand, iar în urmă la Bonn, unde s'a ilustrat prin lucrările sale. In 1859 luând ca bază tetravalența 

Lehrbuch der organischen Chemie 1859. Chemig der Benaol- derivate, 1867. 

Lavoisier, Antoine Laurent, sa născut la 26 August 1743, la Paris şi a fost decapitat la 8 Maiu 1794 în acelaș oraș. Lavoisier este unul dintre cei mai mari oameni ce a avut ranța și din cei mai iluștri cu care se fălește omenirea. Chimia începe 

  

cu Lavoisier ca știință; el a scos-o din calea veche și obscură pen- tru a arătă importantul său rol în științe, și viitorul măreț la care trebue să tindă. Numeroase descoperiri fură făcute de el întrun timp relativ scurt, lată de ce ilustrul chimist JPiirta ziceă la înce- putul dicționarului de Chimis că: Za Chimie est une science fran- țaise. Levoisier a introdus cumpăna în Chimie, el a formulat legea conservării materiei: „AV7zic nu se ferde, nimic nu se crează în natură“. Lucrările sale asupra oxigenului, aerului, apei, combus- tiunei şi respirațiunei, fac epocă în știință prin claritatea și profuan- ditatea cugetării şi prin exactitatea metodelor, Nomenclatura modernă începe tot dela el. 
, eVoisier iubiă știința și o cultivă cu pasiune. EI eră avut și ocupă cele mai înalte situațiuni financiare. Eră unul dintre fermiers 

Dr. C. 1. Istrati și G. G, Longinescu, 
23



385 

generaux, adică din acei care luau cu arendă vămile și contribuţiunile 
indirecte ca: tutunul, spirtuoasele, etc, Cu toată cinstea sa dovedită, 
el plăti cu viața faptul de a fi fostalături cu ceilalți fermiers, care 
abuzaseră de situaţia lor. Ura contra acestor oameni fu atât de mare. 
în cât Lavoisier, care incontestabil este unul din cei mai mari oameni 
geniali ce a avut Franța, abiă de curând își are statua sa, cu toate 
că e absolut dovedit că eră un suflet nobil, un caracter integru, 
și mai presus de toate, un pasionat admitator şi cercetător în științe. 

S'au găsit mai toate scriptele și instrumentele, care prin îngrijirea 
d-lui Grimaux, chimist de elită, au fost expuse la Paris în 1889. 
Cea mai bună biografie a lui Lavoisier, în care se poate vedeă 
vieața. acestui măreț şi nefericit om, este: 

Lavoisier 1743—1794, d'apris sa correspondance, ses manus- 
Crits, ses papiers de famille et d'autres. documenis încdits, par 
Edouard Grimaux, Professeur ă l'âcole Polytechnique et ă Î'In- 
sfitui Agronomigue, Agriâgă de la faculti de Mădicine. Paris 1888. 

Lucrările lui Lavoisrer au fost prezentate Academiei de ştiinţe, care a avut în urmă onoarea de a-l aveă membru, la 1763, şi se 
termină cu ziua morţii sale. Ele s'au publicat de Ministerul instruc- 
ţiunii publice : Oevures de Lavoisier, Paris, MDCCCLXIV, 4 volume. 

D-na Lavoisier lucră cu soţul său în laborator și țineă registrul 
cercetărilor nouă. Ea a publicat după moarte, mare parte din lu- crările soțului său, din care multe scrise până în momentul execu- 
țiunii și neterminate încă. 

Liebig, Justus von, sa născut la 15 Mai 1803 la Darmstadi, şi a murit la 18 Aprilie 1873, la Miinchen. EL studiă mai întâiu far- 
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macia şi în urmă chimia la Bonn, Erlangen şi Miinchen. Dela 1822 până la 1824, fu trimis să studieze la Paris, unde se aflau pentru acelaș scop Mi/scherlich, Gustav şi leinrich Rose, Runge, etc. Pa- visul în acea epocă aveă un mănunchiu de oameni de știință supe- riorica Gay-Lussac, Thenard, Dulong, Chevreuil, Vauguehin și AI, de Flumboldt, care a locuit și lucrat multă vreme în capitala F rauței. La 1824 a fost numit profesor la Universitatea din Giessen, unde prin importanţa lucrărilor sale de chimie organică, cu deosebire, fundă o adevărată școală de chimie, la care se formară : Fehling, Frankland,_ Fresenius, Gerhard. Hofmann, EI. Kopp, Musspratt, Regnault, Stenhouse, Strecker, W7, :Ihamson, Wiirtz, etc, 
El a arătat 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) ară- tând întrebuințarea lui în argintuire. Liebig a luat parte activă la 

progresele chimiei fisiologice. 
Die Chemie în ihren Anwendungen auf Agribultur und Phy- stologie, 1876; Organische Chemie in ihren Anwendungen auf Physologie und Pathologie, 1846 ; Chemische Briefe, 1878 : Natur- awissenschaftiiche Briefe fiir moderne Landuwirtschajt, 1859 ; Suppe fiir Săuglinge; Jahresberichte îiber die Fortschritte der. 

Chemie, 1847—1857 ; Handu irterbuch der reînen und angewan- 
den Chemie, 1842 —1854 ; Annalen der Chemie und Pharma- 
cie, 1832. 

Mendelejeff, Demetrius, a fost unul din cei mai mari chimişti ai 
Rusiei. A fost profesor la școala politechnică din S7, Petersburg . S'a ocupat de Fisică și a făcut cercetări asupra Capilarităţii. După   



388 

încercările lui Chancourtois (1862), Newlands (1855) şi Lothar Meyer 
(1869), Mendelejejf încă din 1869 propuse o clasificare a elementelor 
după greutatea lor atomică, Această clasificare e de mare folos. 

Gaf/ium, descoperit la 1875 de Lecoq de Boisbaudran şi Ger- 
maânium descoperit la 1886 de WinPler, erau prevăzute în sis- 
temul său periodic al elementelor. A murit la 25 lanuarie 1907. 

__ Tratatu! său de chimie, a fost tradus îu limba germană (Grund- 
lagen der Chemie, 1892, Leipeig). 

Moissan, /lenri Ferdinand Frederic s'a născut la 28 Septembrie 
1852 la Paris. aia 1907. 
A studiat sp i | | "ând 

  
peste 200 de lucrări. A dat un avânt neaşteptat cercetărilor de 
chimie neorganică într'o vreme în care aceasta părea să fi fost 
lipsită de isvoare nouă. In 1887 a isbutit să prepare fluorul făcân- 
du-se astfel cunoscut în lumea întreagă. In 1892 construeşte cuptorul 
electric cu care atinge temperatura uriașă de 35000 și care îi dădi 
numele de maestrul temperaturelor înalte. Cuptorul electric a schim- 
bat cu totul industrii întregi și a servit lui /Morssau să prepare în 
cantitate mare și în stare curată multe metale luate până atunci 
drept rarități: manganul, cromul, vanadiul, wolframul, molibdenul, 
uranul. Intre 1899 şi 1904 a preparat în cuptorul electric un mare 
număr de siliciuri, boruri şi mai ales carburi. Studiul carburelor și
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reacţiunea lor cu apa Pa condus în urmă la teoria privitoare la 
origina neorganică a petrolului. Tot în cuptorul electric a isbutit 
să fiarbă metale ca osmiu, ruteniu, crom, mangan, molibden, wol- 
fram, uran şi titan neprefăcute până la elîn stare de vapori, dove- 
dind astfel că nu e nici un corp pe pământ caresă nu se prefacă în aburi. 

A fost membru de onoare în foarte multe societăți ştiinţifice şi 
a primit medalii și premii de onoare. Cu puţin înainte de moarte 
a fost laureat cu premiul AVobe/, cea mai mare răsplată ce se dă 
astăzi unui învățat. A fost profesor de chimie neorganică la Sorbona 
şi membru al institutului, 

Pasteur, Louis, sa născut la 27 Decembrie 1822, la Dâ/e în Jura şi a murit la 28 Septembrie 1895, 
El a ocupat în Franța şi în lumea științifică aceeași situațiune 

pe care a avut-o Lavoisier în secolul al 18-a. La 1848 a fost 
profesor la liceul din Dijon, iar dela 1849—1854 la Universitatea 
din Sfrassburg. Primele sale lucrări sunt relative la cristalografie și 
la polarisaţiunea rotatoare. Acestea îl conduseră la studiul fermen- 
taţiunii, producând lucrări, care au contribuit mult la avuţia Franţei, 
prin faptul că a arătat metodele ştiințiice, de a păstră vinul, a face 
berea, oţetul, etc. In aceeași direcţie se ocupă cu boala gângacilor 
de mătase și în urmă de altoirea contra turbării și cărbunelui la vite, 
EI a fost în capul institutului, ce poartă numele său, în care se 
fac cele mai însemnate lucrări de bacteriologie. 

Eiude sur le vin, 1862. Etude sur le vinaigre, 1868. Etude 
sur lă biere, 1876. 

Saint Claire Deville, Zlenri, sa născut la 11 Martie 1818, la Si. Thomas în Antile şi a murit la 1 lulie 1882, la Paris. El a 
fost poofesor la Sorbona şi director al laboratorului dela şcoala 
normală; sa ilustrat prin cercetări asupra disociațiunii și asupra 
aluminiului, siliciului, borului şi platinului. 

Scheele, Kar/ Wilhelm, sa născut la 19 Decembrie 1742, la Stralsund și a murit la 21 Maiu 1786 la Kâping în Suedia. A trăit toată viaţa ca farmacist în condiţiile cele mai modeste şi a 
fost aproape necunoscut de compatrioții săi. Cu toate că a trăit 
puţin, lucrările sale sunt atât de variate și numeroase, în cât, după Lavoisier, ocupă întâiul loc de onoare între chimiștii secolului al 
XVIII. El a descoperit: oxigenul, clorul, fluorura de siliciu, hidro- genul arseniat, acizii manganului, molibdenului, wolframului și ar- 
senului. În chimia organică făcu numeroase descoperiri ca: glice- 
rina, acidul tartric, acidul lactic, acidul uric, acidul malic, acidul 
citric, acidul galic și acidul tanic. 

Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer, 1768. 
Sehiitzemberger, Pa4/, născut la 1827, la Co/mar. A fost pro- 

fesor la şcoala industrială din Mii/lhausen și până la 1870 la Uni-
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versitatea din Strassburg. La 1876 a fost numit profesor la College 
de France în locul lui Bafard. El a făcut numeroase lucrări, între 
care cu deosebire: Memoire sur les maticres albuminoides, 1879. 

Traite de chimie gântrale, 6 vol., 1879 —18386. 
Wohler, Frederick, sa născut la 18 Iulie 1800, la Escherheim 

lângă Frankfurt a. M. şi a murit la 23 Septemvrie 1882, la Gâr- 
tingen. A studiat mai întâiu medicina și în urmă chimia cu Gmelin 
şi Berzelius. El a fost profesor la școala profesională din Ber/ia 
la 1825—1831, iarla 1836 a fost profesor la Cassel, A avut un 
rol aproape tot atât de mare ca și Lrebig, producând numeroși 
chimiști mari ca: Bessfeiu, Fifhg, Knopp, Kolbe, Limpricht, 
Scherer, Staedeler, etc. El a cultivat chimia minerală și organică; 
a făcut prima sinteză, aceea a ureei (1828), a descoperit azotura 
de bor, a izolat aluminiul și a arătat asemănarea dintre siliciu, 
carbon și titan. 

Grundriss der Chemie, 1833. Die Mineralanalyse in Beispielen 
1861. Lehrbuch der Chemie. 

Wiirtz, Charles Adolphe, s'a născut la 17 Noembrie 1817, la 
Strassburg și a murit la 12 Maiu 1884, la Paris. A studiat far- 
macia și medicina și a fost. elevul lui /rebig, Balard şi Dumas. 

EL a urmat lui Dumas ca profesor la facultatea de medicină din 
Paris, iar la 1877 i s'a creat o catedră de chimie organică la Sorbona. 

   : y pi 

A fost profesor ilustru şi lucrător neobosit, a jucat un rol însemnat 
în dezvoltarea chimiei, Lui se datorește, în mare parte, întroducerea 
teoriei atomice în Franţa. La 1849 e descoperit carbimidele și 
amoniacii compuși, la 1856 a preparat glicolii, în urmă aldolul, etc. 

Leţons de Bhilosophie chimigue, 1863. La tdorie atomique, 1879. 
Dictionnaire de chimie pure ei appliquc, 1868. Traite elementaire 
de chimie medicale, 1864. 
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