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- INTRODUCERE 

Universul — sai Lumea — este creat de Dumnedei. 
Universul este spațiul infinit dimpreună cu nenumăraţii corpi ce- 

resci, cari din timpuri pentru noi,.fără început. și fără sfirşit, plu- 
tesc într'insul. ” . | ” 

Aceşti corpi ceresci pârtă numele de: stele, planete, comeți, etc. 
Printre aceste planete se află şi pămîntul. 

Sciinţa care se ocupă cu descrierea tuturor corpilor ceresci, și 
cu studiarea legilor după care ei urmeză a se înroti sai a sta unii 
față cu alții, se numesce Astronomia. 

Sciința, care se ocupă în special cu studiarea planetei pe cari lo- 
cuim nol — pămîntul — și a ființelor ce se află pe ea, se compune 
din mai multe părți, numite la un loc Sciinţele Naturale.— Aceste 
părți sunt: (/ineralagia, Geologia, Botanica și Zoologia. 

Ceea ce alcătuesce pămîntul și toți corpil ceresci, se numesce 
substanță sai materie. ! 

Materie, se numesce dar, substanța din care suut făcuți Zoți cor- 
il cari suut respândiți în univers. : 

Ea e caracterisată prin întinderea în spațiii (ocuparea unei por- 
„ţiuni din spațiă prin volumul săii/ și prin greutate. 

La acestea se adaogă și uepenetrabilitatea, adică proprietatea în 
virtutea căreia doi corpi nu pot ocupa în același moment același 
loc în spații. o , 

Cu studiul materiei se ocupă Sciiuțele Fisice; aceste sciințe cu- 
“prind: Fisizz st Chimia. | 
„ Pentruz” putea înţelege în ce mod studiază materia aceste două 
sciințe, trebue mai întâiit să cunâscem ce este materia care con- 
stitue toţi corpii ceresci,
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Pămintul, fiind un Corp ceresc, este o mică porțiune limitată din acestă materie. La suprafața sa găsim sait putem izola, alte bucățele cu mult mai mici din materia ce-l alcătuesce, :cari tâte se numesc corpi, d. e.: o piatră, un cal, o sămîntă, etc., sunt corpi. Corp este, prin uitare, 0 porţiune limitată de materie, Așa dar totalitatea corpilor ce-se află în spații, alcătuesce materia ce se află răspîndită în univers. 
Pentru a studia materia trebue dar să studiem corpii. Corpii, deși formaţi de aceeași materie, ni se presintă cu carac- tere fOrte variate, cu diferite forme și în diferite stări. Numirile ce li se daii sunt fârte numerâse, ast-fel avem, corpi ceresci, organi- zaţi, neorganici, simpli, gazoși, etc. 
Pentru a ne putea da sema de înţelesul acestor numiri s'a alcătuit următorul tabloii, din care putem ușor vedea deosebirea ce există între ele. 

1. Ceresci: Stele, planete, comeți, nebulâse, ctc. 
solidi: sulf, arsenic, iod, etc... 
lichidi: brom. .., 
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„le Pazoși: oxigen, azot, ete. . . --] Aparțin studiului Ş &. Jidr: 6 | chiriei ” a, sg, ui j solidi : fer, argint, aur, etc... , neorganice, 
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lichidi: mercurii, 
| gazoși: Vapori de mercuriii, etc. 
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solidi: săruri, roce, ete... .,, | Aparțin studiului Compuși 3 lichidi: apa, acidi,ete.. ..... Chimieincorganice gazoși: bioxid de carbon,. . . şi mincralogici, . 
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solidi: sacharul, ete, . . A tir tudiului |  Organici lichidi: spirtul, ete... . Ma Su Iul gazoși : gazul bălților (Metanul) | chimici organice,   Organisaţi | pgimaăe 117173 7 7 1 Dotarea, 
Numai corpii pămîntesci, cari alcătuesc planeta n6stră, pot fi direct supuși mijl6celor n6stre de cercetare. Si Să nu credem însă că corpii ceresci se. sustrag cu totul cer- cetărilor 6menilor de sciință. Matematicile ne dai mijlâcele de a afla volumul și densitatea lor; fizica ne arată forma și structura suprafeţei lor: prin instrumentele optice, iar prin partea ei 'numită spectroscopia ne indică natura elementelor din cari sunt compuși. Corpii pămîntesci se. pot împărți în ozganisazi și zcorganisaţi, Corpil organisaţi sunt porțiuni de materie cu o formă exte. rioră bine definită, terminate de obicei prin linii curbe și cu o struc- tură internă neuniformă, prin faptul că sunt înzestrați cu diferite or- gane, cari la rindul lor sunt constituite din celule sai derivate ale acestora (fibre, vase ctc.). Organele se deosebesc între dinsele atât prin structura lor particulară cât și prin composițiunea lor chimică
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(ast-fel rădăcina diferă de frunză, creerul diferă de ficat, etc.). In 
acestă categorie de corpi se cuprind tâte plantele și animalele. 

„Corpil neorganisaţi sunt porțiuni de materie, cu o formă exte- 
riGră accidentală (o piatră, o bucată de pămînt, etc.), saă cu o for- 
mă exterioră bine definită, terminată prin linii drepte, cum sunt 
cristalele. Luând însă porţiuni din diferite părți ale acestor corpi, 
vom constata că ele aâii același aspect şi aceeași composiţiune chimică. 

”- Corpii neorganisaţi se împart la rîndul lor în zcorganică şi or- 
fanici, me « 

„* Corpăă neorganici se -pot găsi sati în natură la suprafață sai -în 
interiorul pămîntului, sati sunt preparați cu ajutorul puterilor cari 
există în natură, și pe cari chimistul le pâte întrebuința în același 
fel în laboratorul s&ă. | . 

In cazul întâiii avem: sarea, gipsul, marmora, etc. ; iar în cazul al 
doilea nichelul, acidul sulfuric, etc. 

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

Ast-fel avem: sacharul, scrobela, stearina, etc. - 
Producţiunea lor în plante şi animale fiind datorită acelorași pu. . 

teri naturale de cari natura s'a servit și la crearea corpilor neorga- 
nici, chimistul servindu-se de ele în laborator a reușit a le produce - 
direct, fără intervenirea vieţei vegetale saii animale. Ast-fel s'a făcut 
alcoolul (spirtul), glicerina, etc. 

Prin mânuirea acestor puteri chimistul a făcut chiar corpi or- 
ganici şi neorganici ce nu existat în natură, d, e.: unele sticle, 
diferite seruri și materii colorante, cum e fucsina (clorhidratul de 

„rozanilină), etc. 

Te
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" Molecule. Atomi. Corpi simpi? și corpi compuşi. — Pentru 
a putea înțelege mai bine ce e un corp simplu şi ce e un corp com- 
pus, trebue mai întâiii să ne dăm semă despre divizibilitatea cor- 
pilor și prin urmare a materiei. 

Materia pote fi divizată în mod mecanic (prin tăere, sdrobire, etc.) 
în părți fârte mici. - 

Se fac foi de aur atât de fine în cât trebuesc suprapuse 25.000 
- pentru a avea grosimea de 1.mm. 

IVolaston a făcut fire de platină, ce ati o grosime de !/-0 mm,, 
200 metre din aceste fire cântăresc 1 ctgr, dou&-deci kilometri de 
acest fir vor cântări un gram. . 

Cu mintea putem divide materia la infinit, în mod mecanic însă 
cea mal fină particulă ce putem obține, conţine nenumărate alte 
părți mai mici numite z0/ecude, la cari nu putem ajunge pe calea" 
acâsta. | ” a - e 

Aceste molecule sunt alcătuite din alte părticele și mai mici nu- 
mite atol, E Di
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Atomul este, grin urmare, cea mai mică parte posibilă de materie. (1) 
Puterea de atracțiune ce există între. ătoml se numesce afinitate. 
O moleculă pâte să fie formată din unul săi -mai. mulţi atomi de același fel, și în casul acesta se numesce moleculă simplă sai element. a - 
Corpul format din ast-fel de molecule, se numesce Corp simpla. Dacă însă atomii, cari constituesc moleculele nu. sunt de același 

fel, molecula se numesce compusă. Corpul format din ast-fel de 
molecule, se numesce cozp Compus, 

Ast-fel ferul, sulful, oxigenul, etc., sunt corpi simpli, iar creta, 
"zachărul, varul, etc., sunt corpi compuși. - - 

Pulerea, care unesce. tote moleculele dintrun Corp Se numeste €o- hesiune. | | 
Numărul atomilor, cari constituesc moleculele corpilor simpli este 

variabil. Se cunosc molecule cari ai unul, doui, trei, etc., până la șese atomi. (2) 
"Pentru ca să existe molecula “unui corp compus trebue să avem 

întrînsa cel puţin doi atomi diferiţi, ast-fel: sarea de bucătărie 
are moleculele făcute din câte un atom de clor şi unul de sodiă; 
o moleculă de apă este făcută din doi atomi de hidrogen şi unul . de oxigen; . 

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

ES 

Asemânarea şi deosebirea între fisică şi chimie.— Cu studiul 
moleculelor şi al atomilor se ocupă Zisica și Chimia. Fie-care. din 
aceste sciințe însă le studiază din alt punct de vedere. 

Pentru a vedea mai bine faptele de cari se ocupă fizica și chimia, 
să luăm un exemplu: 

Ghiaţa se topesce, şi apa produsă ast-fel încăldită mai.mult ferbe, 
transformându-se în vapori. Dar fie apa ca ghiață, apă lichidă, sau: 
vapori, tot aceeași constituţie are. Forma sa sa schimbat numai, 
Ast-fel de schimbări se numesc fenomene fizice. Sciinţa care se o- 
cupă cu studiul acestor fenomene este Zisica. 

Dacă corpul încăldit ar fi fost ferul, şi el sub influenţa căldurei se 
înmdie și se topesce, mărindu-și volumul. Acestea sunt tot fenomene 

  

(1) Exsitenţa atomului ne este impusă prin rezultatele studiilor fizice şi chi- mice, pi . Se admite că atomul are o formă geometrică anumită, o mărime şi densitate particulară, de unde resultă că putem avea mai multe feluri de atomi. Ei sunt însă extrem de mici, ast-fel un atom de Hidrogen cântăresce abia 
O gr, 000,000,000,900,000,000,000,2. 

Atomii se află într'o mişcare de vibrațiune continuă; ci se asociază între dinșii, în număr variat, şi formeză mozecu/e/e în cari vibreză în mod uniform. (2) Găsim: molecule cu un singur atom, la mercuriă, zinc, ctc. " molecule cu doi atomi, la oxigen, azot, hidrogen, etc, molecule cu trei atomi, la ozon... . a 
molecule cu patru atomi, la fostor, arsenic, cte,
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fizice. Dacă însă încăldim ferul roş cu sulf (pucisă) el se combină 
cu sulful şi dă un corp noii, făcut din fer și sulf numit sa/fura de 
er. Tot ast-fel ferul lăsat în aer şi umedelă, ruginesce, combinându-se 
cu oxigenul din aer și dă ast-fel rugina, care este uu oxid de. fer. 

Schimbările de felul acesta, cari distrug molecula, se numesc fe- 
nomene chimice. Sciința, care se ocupă cu studiul acestor fenomene 
se numesce c/rizmie, - 

Rezultă dar că fizica păstreză integritatea moleculei, pe când chimia 
desface molecula, și cu elementele (atomii) ei crează alte molecule mai 
simple sai mai complexe (sulfur sati oxid de, fer, din sulf sait -oxi- 
gen și fer). | 

Chimia e o “sciință veche și fârte folositâre omenirei prin nenu- 
mă&ratele sale: aplicări. 

Simbol. Formule şi ecuaţiuni chimice. — Se cunosc oină î în 
prezent 66 corpi. simpli, având fie-care an nume special. =. 

Pentru a evita greutăţile de scriere ale acestor nume, s'a admis i 
N) 

a “i reprezenta prin litera începătâre a numelui, numită simbol s. e. 
Oxigenul se represintă prin simbolul O, Sulful prin S, Hidrogenul 
prin H, Carbonul prin C. 

Fiind-că însă mal multe dintre aceste nume se încep cu aceeași 
literă, pentru a pute fi deosebite în scris, se mai formeză simbolul 
nu numai din litera încep&târe, dar din acesta urmată de o a doua 
literă din nume și scrisă în caractere mici, s. e.: aluminiul = Al, 
argintul = Ag, arsenicul == As, cuprul = "Cu, calciul = Ca, ferul 
=F e zincul = Zn, etc, 

  
  

  

  

  

. [- . 

Simbolul Greutăţi atomice: 
| NUMELE atomului şi |! iai 

PRINCIPALELOR ELEMENTE valența lui reia Boa 
S_ o : „. N: - obiceiă NEI 

Alumina AȚI, | 270. 12704: 

Argint, e e Ag --|108, [107,66 
Arsen. . e As IV 75, 1 |'749- 
Aur... a Au 419677 ::[196,2: 
Azot. rece = Ze. Ba= N UV , r 14, 14, 01 , 

Bari. ... a... Bai „||037,.. 136,86. 
Bismut .. .... ȚBiLV 2 208, 207,5; 
Bor... a | BolbV PI, 1109 - 
Brom. . . e ee eee Î Bret i 80, 79,76 
Cadmi. ee Can a12, az 
Calc, se. [Call 140, - :| 3991 
Carbon . . ... cc. CW 12 INI 97 

Clor e CIEL, VIE 2 855 35,37 .             Cobalt ..... Col "59 . | 586



    

NUMELE. Simbolul Greutăţi atomice 

      

      

    

atomului și |= = PRINCIPALELOR ELEMENTE | valența luz || înrebuia- | Hu 
Ia ] - „|| Tobiceiii 

| - i 
Crom. . | Cr, vi 52,5 | 52,45 Cupru. a Cult | 63, 63,18 Fer... Fe wir. l5 55,88. Fluor. . IF 19, 11906 Fosfor, . PV 31, 30,96 Hidroge HI 1,0 1— lod. .î |n vu 27 2634 Magnezii . Mg O 24 23,94 Mangan . . „HAIn WI VL VI | 55, | 54,8 

„Mercuriii, (Hiărargir) .. Hg TH . 200, 199,8 Molibdei „7 | alo Iv 96, 95,9 Natriă (Sodiz) , . | Na! 23, 22,99 Niche], . . . INI 588 | 586 Oxigen... On 16,--. | 15,96 Platina e e PUII [19718 19434 Plumb... m N PBILIV i |boz= 1206,39 Potasii (Kaliă): K! 39,— | 39,03 Siliciă | Si Iv | 23,— 1280 Sulf, . SI, VI 32,— | 31,98 Stanii. .... SnIwW 118,— [11735 
Stibit (Antimonit) [a . . | Sb UL V | 120,— 119,6 Stronţiă. e Sea -|s75 [873 Zinc . PRR . jiZnl | 6, 64,88 

Pentru reprezentarea unei molecule, scriem unul lângă altul sim- bâlele corpilor simpli, din care e formată ; ast-fel clorura de natriă, formată din clor și natriii se scrie: Na Cl. 
Forte adese ori însă în moleculele”coimpuse se găsesc mat mulți atomi de același fel. Numărul lor se arată prin o cifră scrisă la drepta simbolului. .! - - 

„Ast-fel molecula de apă formată din un atom oxigen și doi atomi hidrogen se scrie: HOiar molecula acidului sulfuric, formată din 1 atom sulf, 4. atomi oxigen și doi atomii hidrogen;-se-scrie SO,H,. Acestea se numesc formule chimire. iai Numărul moleculelor se prezintă printr'o cifră scrisă la stânga lor, ast-fel dou& molecule de acid clorhidric se scrii 2HCI1, 
Punând într'o soluțiune de sare de bucătărie_(Na_CI) o cantitate Gre-care dintr'o soluţiune de azotat de“ar int (AZO, Ag), vedem că soluţiunea se tur- bură și după cât-va fimp se adună Ta fundul vasului un corp alb (Ag CI), iar în soluţiune rămâne disolvată o sare incoloră, care nu mai conţine clor, nică argint, numită azotatul de sodii (Az O, Na). - U (44Z Ca a



9 > 

"S'a întîmplat în acest caz o schimbare numită 7eacțiune, prin faptul că atomul 
de sodiii a fost înlocuit prin argint în moleculă de sare de bucătărie, iar: ar- 
gintul din molecula azotului de argint, a fost înlocuit prin sodiă. 

Reacţiunea acesta se'pâte representa 'prin modul următor : * 

„Na CL + Az0,-. Ag 

“AzO, Na+-AgCl 
ceca ce se pote aședa mai bine: j - n 

Na CI —- Az Oi Ag = Az O, Na + Ag Cl; - a, 
„În acest caz observăm că de amândouă părțile semnului = avem acelaș. fel Și acelaş număr de atomi ; avem prin urmare o egalitate sai. ecuafiune chimică, 

  

     

Greutatea moleculară Și greutatea atomică. — Din faptul că atomii aii volum variabil, ce conține o cantitate anumită de- ma- 
terie, rezultă că fie-care atom are o greutate deosebită, Cel mat:ușor * dintre toţi atomii este atomul de hidrogen, care cântăresce abia 
o gr., 000,000,000,000,000,000,000,2. Din cauza acâsta el S'arltiat ca unitate de măsură pentru exprimarea greutăților celor-l-alți atomi. Ast-fel atomul de hidrogen fiind luat = 1 avem: e 

H = 1,0 =16, 85 = 32, Fe = 56, Hg == 200, etc., adic atomul de O cântărest€ de 16 0it mal mult-de cât cel de hidrogen, atomul de S de 32 ori, cel de Fe de 56 ori, etc, ! 
De fapt nu se cântăresc atomii, nici moleculele, pentru a se afla , 

greutăţile lor, ci aceste _raporturi_reies din comparațiunea ' datelor 
căpătate prin studiul analitic al corpilor,: o 
„Ast-fel în 100 gr. marmoră găsim 40 gr. calciii,. 12 gr. carbon 

şi 48 gr. oxigen, ceea-ce se pâte reprezenta în modul următor, având în vedere simbolul și greutatea atomică: oral 
, -. COs Ca = carbonat de calcit, IZA 

In 18 gr."apă găsim 16 gr. Oxigen și 2 gr. Hidrogen, ceea-ce se “pâte reprezinta prin formula : H,O=apa.! 
Suma greutăților atomilor, cari alcătuiesc o moleculă simplă. sar 

compusă. se numesce greutate moleculară. Ast-fel greutatea molecu- „Iară a hidrogenului = 2, din cauză că molecula conţine 2 atomi: 
având fie-care greutatea = 1. Ea 
“Clorura de sodiă are greutătea moleculară = 585. 

NaCl Na+C. | 
585 = 23 4 355: „: 

Valența atomilor. — Nu toți atomii aii aceeași valdre în ban. 
binaţiunile lor. Ast-fel dăcă. observăm moleculele următ6re : - 

CH, OH ON, e cu, acid clorhidric. - apa, amoniac. metan (gazul bălților). 
——
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putem vedea că clorul se combină cu un singur atom de hidrogen, 
oxigenul cu doi, azotul cu 3 și carbonul cu 4. Aşa dar oxigenul 
valoreză de două ori mai mult de cât clorul față de hidrogen, azotul 
de trei ori și carbonul de 4 ori. Acest fapt se mai pâte exprima 
dicând că capacitatea de saturațiune a oxigenului e de 2 ori mai 
mare de cât a clorului, a azotului de tret oră și a carbonului de 4 ori. 

Capacitatea de saturaziune se mai numesce şi valența elementului. 
Acâstă valență a corpilor citați mai sus se păstreză şi în dife- 

rite alte combinaţiuni, s. e.: 

CIC OC Az CI, CC, Pnl, 
Clorura de clor Biclorura de oxigen Triclorără de azot Tetraclorura de Pentaclorura 

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

Corpii cari, întocmai ca clorul se combină cu un atom de hi- 
„drogen, se numesc 7ponovaleuți şi se însemneză prin o linie la drepta 
simbolului lor: CI ,'Brl , II, Nat, etc. 

Corpii cari se combină cu 2 atomi de hidrogen, sait de ori-care 
alt corp. monovalent, se numesc 4iva/euţi și se însemnză prin 2 linii 
s, e: Ol, SII, Call, etc. 

- Mergând mai departe avem: A: 
Corpi trivalenți: Azill, Bolll, Aulil, ete. 
Corpi tetravalenţi: CIY, SilY, SnlY, etc. 
Corpi pentavalenți:. PhY, As”, etc. 
Sa indicat și corpi cu o valență superidră. 
Valenţa. nu este un caracter fix al atomilor. Ea pote cresce sai 

scădea cu diferitele condițiuni în cari se găsesce atomul în mo- 
mentul combinațiunei sale. Ast-fel fosforul, dintre cele cu valența 

” nepereche, pâte fi tri-și pentavalent, d. €.: PNCI,, (triclorura de fosfor), 
PhCI, (pentaclorura de fosfor). i . 

Tot ast-fel la sulf, din cele bivalente, valența pâte cresce numai 
în mod pereche,'s. e.: a 

” | VI=OU 

ŞI CI | Ş = - 5 =0QIl 

—Ch Do —o0u 
Biclorur dC sulf „Bioxid de sult - . Trioxid de sulf, 

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

In acest caz dacă voim a reprezenta în scris o moleculă 6re-care, 
formula chimică ordinară (vedi pag. 7) nu e suficientă; pentru a 
arăta modul. de grupare al atomilor, "1 scriem pe aceştia legaţi prin 

- valenţele lor; în cazul acesta formula se numesce 7a7zonală sai for- 
mula de constituție, - 

Formula chimică ordinară Formula chimică rațională 

Apa... HO 0 .
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II pge 
Amoniac: Mai, NR A, cu, 

. . . 0%= VI— 0% n"? 

Gips: . .S0,Ca ..... Gr 25 Ola 
Ă N 

  Combinaţiune și descompunere. — Când doui sati mai mulți a- 
tomi se unesc pentru a da nascere unei molecule şi prin urmare 
unui corp cu proprietăți nouă, idicem că ei sai combinat sai a 
format o combinafiune, d. e.: 

H i GC. | A—Cl 
| + | = H | GC.  H—CI 

O moleculă de O moleculă de clor Două molecule de acid hidrozen i „clorhidric ” 

Combinaţiunile se fac și cu atomi din' moleculele compuse, d.e. 

E H VIA NT = AZ | ANA CI SH 4 = 
ÎN SCI» | N 

Amoniac ; i | Acid elorhidrie Clorură de amoniă , Î] 0 

In acest caz valența azotului s'a ridicat de la 3 la-5. 
Nu tot-d'a-una când punem corpii unul lângă altul, atomii lor se combină. Ast-fel luând pulbere fină de fer și de sulf și ameste- cându-le ori-cât de bine împreună, ele nu se vor combina și le vom putea separa cu ușurință. In cazul acesta avem numai un amestec, iar nu o combinațiune, Trecând pe d'asupra amestecului cu un mag- net, vom putea să izolăm ferul carele va fi atras de magnet și va rămâne sulful; spălându-l cu sulfura de carbon (CS, vom lua sulful prin disolvare și va rămâne ferul. 
Dacă însă încăldim puţin acest amestec, el se aprinde și desvoltă multă căldură și lumină. In timpul acesta sulful și ferul se com- bină, formând sulfura de fer (Fe--S=Fe S$),. Da "- Transformând sulfura de fer în pulbere fină, nici cu magnetul, nici cu sulfura de carbon, nu mai putem să izolăm ferul şi sulful, Sulfura de fer e prin urmare o combinaţiune a sulfului cu ferul, cu proprietăți nouă diferite de ale ferului şi sulfului din care sa format. 

a . Desfacerea unei molecule compuse în elementele din cari este . - formată, sai în alte molecule mai simple se numesce descompu- ere, d. e.: 

CO, Ca = CO + Cao, 
Carbonat de calciă Bioxid de carbon Oxid de calci Ă 

..
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Analiză. Sinteză. — Numim analiză, desfacerea sai descompu- 
nerea unui corp compus în corpii simpli din..cari e format. În 
realitate prin analiză descompunem moleculele compuse în mole- 
cule simple, s. e.: când vom descompune oxidul de mercur în oxigen 
și mercur, facem analiza acestui corp.. 

Analiza unui corp o facem cu scopul de a ne da sâmă de felul 
și numărul atomilor, cari compun molecula lui. 

Când vrem să aflăm pumai felul, adică calitatea atomilor din mo- 
leculă, analiza se numesce ca/ialzvă, s. e.: 

Trecend un curert electric printr'un voltametru cu apă căpttăm 
la polul —|- (positiv) O, iar la cel = (negativ) H. 

Apa = Oxigen + Hidrogen. 

Când însă vrem să aflăm șz cautitutea în care se găsesc corpii 
simpli în moleculă, facem aualisz cantitativă, s. €.: 

18 gr. apă = 2 gr. hidrogen 4-16 gr. oxigen, 

ceea-ce se pote reprezenta prin formula: H, O=H,+O 
15 or. 302 X1) gr. 4-16 gr, 

, 

Sintesă numim crearea unui corp compus prin combinarea altor 
corpi simpli, s. e.: 

CI, + Na, =2 Cl Na 

Nu tot-d'a-una este necesar să luim molecule simple pentru a forma un corp 
compus, ci putem să facem acesta servindu-ne de alte molecule mai puţin 
complexe de cât aceca pe care vrem să o preparăm, d. €.: 

H Cl + Az n = Az H, CI. 
N 1. - : î. 

Acid elorhidrie „ Amoniae Clorura de amoniii 

„Prin sinteză Stati obținut nenum&raţi corpi, cari nu existaii în na- 
tură și dintre cară unii sunt de o mare însemnătate pentru necesi- 
tăţile” vieţei, 

Legile combinaţiunilor chimice.— Din observarea diferitelor com- 
binaţiuni chimice rezultă următârele trei le gi: 

1. Legea proporțiunilor definite, namită și legea dul Proust, după. 
descoperitorul ci:: 

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

Pentru. a forma 18 gr. 11,0 trebue să luăm în tot-d'a-una 2 gr. 
H şi 16 gr. O. Dacă am lua mai mult din unul din. acești doi 
corpi componenți excesul ar r&mâne necombinat. 

Acâstă lege se explică prin fapiul că combinaţiunile se fac între 
atomi; atomul fiind insecabil (nu se pote desface în părți mai 
mici), intră în combinațiani în tot- da una cu acecași greutate ca- 
racteristică,
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2. Legea proporțiunilor multiple, numită şi Legea ui Dalton, după 
descoperitorul ei: e 

  

Fig. 1, Dalton, chimist engles, 1166-—13114. 

Doi corpi simpli combinându-se unul cu altul, pot da nascere 
la mai multe combinaţiuni, d.e. : a , 

Cl + le == 2ICl sai 3C + 1, 24 
(235,5) + (2X127) = (2X162,5) IXEeX35,5) 4+- (2X127) = (2233,6.) -a : 

In acest cas există tot-d'a-una: un raport simplu între diferitele 
cantități ale unuia dintre componenți către aceiași “greutate a _ce- 
lui-l-alt. a a | 

In casul de sus avem pentru 127 I: saă 35,5 CL, său (3X35,5) 
CI; aşa dar, pe când cantitatea de.iod rămâne aceeași,. cantitatea 
de clor pâte fi de 3 ori mai mare. | 

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

ori-ce_ moleculă un multipiu al greutăţei lor atomice ; ă 
” 4) Combinaţiunile multiple între 2 corpi sunt o urmare a valen- "telor lor. e | | | 3. Zegile volimelor, numite și Legile lui Guy:Lussac (1909). Corpil: 
cari pot să se. afle în. stare gaz6să se combină, după următârea 
mai principală lege: | i n aa 

„__ Când două gaze se combină, volumele ce întră în combinaţie ale 
fie-căruia din ele, sunt tot-d'a una în raport simplu, s. e.:. 

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

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

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

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

Clasificarea corpilor_simpli. — Studiul chimiei se împarte în 
două părți mari; 

1. Chimia .neoreanică care se ocupă cu studiul corpilor simpli 
in parte și al compușilor, la cari pot da nascere și pe cari i-am 
numit cozi zeorganici. - 

2. Chimia organică se ocupă cu studiul cozpilor organici. 
Aceste două părți coprind capitole mai mici. 
In chimia zeorganică corpii simpli, pentru a fi studiați cu ușu- 

rință şi pentru a se vedea de la început aceia carise asemănă mat 
mult între ei, se pot împărți în 3 grupuri principale și în fie-care. 
grup "i vom aședa în familii în raportcu valența şi proprietăţile lor 
esențiale. 

Grupul [i sc... H. 
Grupul II: (metaloidi); familia I: FI, CI, Br, 1. 

: “ > II: 3 S. 

> III: Az, Ph, As, Sb, Bi. 
> IV: CS, Sa... 

. > V: Bo. . 
Grupul III: (metale); familia 1: Na, K, Ag. 

' > II: Ca, Sr, Ba, Mg. 

Zn, Hg, Cu, Pb. 
> IML: : Au. . 

> IV. AL, Cr, Mn,Fe,Ni, Co,Bt- 

Hidrogenul formeză un grup aparte, avend caractere, ce aparţin 
și metaloidilor şi metalelor. El e cel mai uşor dintre toţi corpit simpli. 

Metaloidiă sunt corpi gazoși, licidi sait solidi. In acestă ultimă stare: 
nu aii aspectul metalic, sunt răi conducători de căldură și electri-- 
citate; desfăcuți fiind din combinaţiile, în cari iat parte, printr'un 
curent electric, ei se duc tot-d'a-una la polul positiv. Ei dai com- 
puși cari diferă de al metalelor (și cari în genere se numesc acidi), 

Metalele sunt tâte solide la temperatura ordinară, afară de mercur. 
Ele ai luciii caracteristic, numit Juciiz metalic, sunt bune conducă-- 
târe de căldură și electricitate. Dacă le scâtem din: combinaţiunile: 
lor, printrun curent electric, ele trec la polul negativ. Ele dai com-- 
binațiuni chimice particulare (numite baze). - 

- Noţiuni relative la combinaţiuni. — Punând sodii (Na) în apă,
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acesta înlocuesce 1 H din fie-care moleculă a apei, și dă apa mono- 
sodică, numită pe scurt soda sai mai bine hidratul de sodiă: 

Na OH. 
Aceste combinaţiuni se pot obține cu tâte metalele și compuși 

aceştia se numesc in genere das. Bazele înălbăstresc /ârtia 7oșie: de turnesol şi prin deshidratare dati ozidil metalelor, s. e.: , 
Înnn2 NNNR S 

Na O H Na : H 
e =_ O O 

Na |OH Na >9+ H > 
Hidrat de sodiii Oxid de sodiu Oxid de hidrogen 2 molecule (apa) 

  

  

Același lucru se pâte întâmpla și cu metaloidii. 
Hidraţii lor se numesc acizi, 
Acidii înroșesc /âziia albastră de turnesol și dati prin deshidratare oxidii metaloidilor, s. e. : * 

CI Cl Sl] oo 
a [o al 

Hidrat de clor sai . Oxid de Apa 
Acid hipocloros clor . 

(2 mol.) 

Hidraţii metaloidilor cu hidrații metalelor fiind deshidratați îm- preună, dait nascere la oxizii mizil : metalici și metaloidi, numiţi” săruri, De aceea sai şi numit săruri corpii, cari rezultă din reac- țiunile acidilor asupra bazelor. 

  

Hidrat de sodiu Na [o-H = 50+H0.. 
» > clor CIO] HI G-£ | 

Oxid de clor şi , 
sodiii = Hipoclorit de sodii = CI O Na 

Cele-lalte noțiuni mai desvoltate relative la numirea (nomencla- tura) combiriațiunilor,. se vor face treptat în cursul studiului corpilor simpli. |



CHIMIA NEORGANICA 

Grupul. 

Hidrogenul. 

Simbolul şi greutatea atomică H=1; Greutatea moleculară H, = 2, 

Zstozîcul, Acest corp a fost izolat pentru prima ră de Caoendisek la 1766, 
care i-a dat numele de caer inflamabil». Lavoisier arătă la 1783 că face parte 
din composițiunea apei: şi-i dădu numele pe care-l pârtă (hidrogen = gene- 

rator de apă.) . Sa | 

Starea naturală. Hidrogenul) liber a fost găsit în gazele cari es 
din fumerole (Islanda, Italia) şi se găsesce în mare cantitate în fo- 
osfera s6relui şi a altor. stele fixe. 

Apa, care e răspândită în. cantitate atât de mare pe suprafața 
pămîntului conţine hidrogen în cantitate de 1/, din greutatea sa. 
Păcurile, cărbunii de pămînt și tâte plantele și animalele, ai hidro- 
gen în substanţele din cari sunt făcute. , 

Preparaţia. Hidrogenul se obține prin descompunerea apei sai 
a unor acidi. | 

1. Prin clectroliza apei, adecă descompunerea €i prin curentul electric. 
Apa este compusă din /idrogen şi oxigen, adecă dintrun corp 

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

2H, O — 2 H, + O, 

2 molecule apă 2 molecule de hidrogen 1 molecult oxigen, 

Se iai 2 molecule de apă pentru a reprezenta acestă reacțiune, pentru că 
dacă am lua una singură am avea un singur atom de oxigen, care nu pote 
exista în stare de libertate; molecula sa fiind formată în acestă stare din 2 atomi. 

 



  

Aparatul în care se face de obiceiii acestă descompunere se.nu- 
mesce zol/faetru, .; IP RI II a RI 
„Acest aparat este . 

“făcut dintr'un pahar 
de sticlă prin fundul 
căruia pătrund două: 
fire de platină, cari 
sunt în legătură cu 
cei 2 poli ai unei pile 
compuse din 2 ele- 
mente Brnsen. În lă-: 
antrul paharului ace. £ 
ste fire sunt termi- 
nate prin câte o la- 
mă de platină, nu- 
mită e/eczrod. In pa- . Ra 
har se pune apă aci- | Fig. 2, Voltametrul. 
dulată cu puţin acid N i pt 
sulfuric, pentru ca să conducă mai bine elecțricitatea. De-asupra 
fie-cărui electrod se pune câte o epruvetă (1) umplută cu apă și în- 

    

    

  

târsă cu gura în jos. In aceste epruvete, se adună oxigenul și hi- - 
drogenul. În fig. 2, hidrogenul = 2 volume, s'a adunat în epruveta din 
stânga (la polul—), iar oxigenul = 1 volum, în epruveta din drepta 
(la polul +). 

2. Prin acţiunea metalelor asupra apei. 
La temperatura ordinară: Porasiul sati Sodiul (Natriul) fiind puse 

în contact cu apa, o 'descompun, puntnd în libertate un atom de 
hidrogen din fie-care moleculă și se substituesc -în „locul lui, 

2H —O0—H + Na, = 2Na—0—H-+H, 
* 2 molecule apă. 1.mol. sodiiă - -. 2 mol; hidrat de sodiă., i mol. „hidrogen. 

Acestă preparațiune se face în modul” următor: Se aruncă o bu: 
cățică de potasiii pe suprafața apei dintrun vas. Hidrogenul pus 
în libertate se aprinde din causa căldurei desvoltăte în reacțiune şi arde cu o flacără violetă. | e 

Cu sodiul reacţiunea nu este atât de violentă, Hidrogenul în acest cas nu :se aprinde decât dacă bucăţica de sodiii a fost pusă pe o hârtie ce plutesce „pe apă, atunci el arde cu o flacără galbenă, ” 

Hidrogenul în aceste condițiuni arde prin faptul că se găsesce 
în contact cu oxigenul din aer. - Ea 

Pentru a-l aduna procedăm în modul următor : umplem un cilindru 
cu apă și-l întârcem cu gura în jos întrun vas plin cu lichid. Punem 
sodiul învelit în hârtie întrun coșuleț de sîrmă și-l introducem re- 

  

(1) Se numesc epruvete saii cilindrii-de sticlă, nisce "vase cilindric tahise, da un capăt și deschise la cel-lalt, * - eta A a 
* v, Chimia. 

i? da % 
d Ea e o SE e, SI a 0) 
A să > OA iza 1  
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pede prin apă sub gura cilindrului. Hidrogenul: produs se înalță și 
se adună în partea superi6ră a cilindrului (Fig. 3). 

3. Prin_ descompunerea acidilor_prin metale. Se întrebuințeză de 
obiceiă acidul clorhidric sai sulfuric, iar ca metaie sincul saă forul: 

GC... 
2HCl + Zn = Zn< Cs H 

Acid clorhidric * Zinc Clorura de zine=7n Cl; 7 Hidrogen 

iar dacă ne servim de acidul sulfuric = 

-O 7OH OS. .0 
9 SC ou + Zn = AYS<O0>2n 4 He 

Acid sulfuric=S O, H Zine Sulfat de zinc=S 0, Zn Hidrogen 

  

ig. 4. Prepararea hidrogenului din Fig. 3. Prepararea hidrogenului 
prin sodhă, acid sulfuric şi zinc. 

i 3 

- Aparatul, în care se produc aceste reacțiuni este făcut în modul 
următor: Se ia un vas de 'sticlă cu două. deschideri (fig. 4) în care 
se întroduc bucățele de zinc (Zn). o . 

Una din deschideri este astupată prin un dop pătruns de o țevă 
de sticlă T, prin care se introduce acidul. 

Deschiderea a doua este astupată cu alt dop prin care trece o 
țEvă îndoită de sticlă, care pătrunde cu capătul celălalt într'un vas 
de sticlă / cu trei deschideri, în care se află apă, numit vas spălă- 

„tor, Deschiderea a doua a acestui al doilea vas e astupată cu un 
dop pătruns de o.ţâvă dreptă z. Prin dopul deschiderei a treia este 
o.altă țevă îndoită, care pătrunde cu capătul celălalt sub cilindrul 
cu apă Be 
„Hidrogenul produs în vasul întâi nu pâte eși prin țeva T, care 

se află cufundată în acid, ci ese prin ţevaa doua. Prin acesta trece 
în vasul /, se spală în apa acestuia de urmele de acid ce le-a luat 

„în întâiul vas și sc „culege sub apă-în £. Tubul 7 se numesce 74 
de siguranță. Prin el nu pote eși hidrogenul, căci e cufundat în apă.
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El ne arată presiunea gazului din aparat, prin faptul că acesta, 
apăsând asupra apel din vas; o ridică în lăuntrul tubului cu atât 
mai sus cu cât presiunea. lut e. mai mare, E 

Proprietăţi fizice, Hidrogenul pur este un gaz incolor, inodor ș și fără 
gust. El e cel mat ușor: dintre tâte gazele şi este de 14,45 ori mai 
ușor de cât aerul (1). Din causa acesta” dacă intârcem un vas-cu hi- 
drogen cu gura în sus, hidrogenul se ridică în sus și pste. înlocui 
aerul din alt vas așezat d'asupra cu gura în .jos, (fig: Dr 

'EL a fost lichefăcut 2) la.1877, de "Cailletet (Paris) și: .B. -Pictet 
(Geneva). 

Hidrogenul. este singurul g gaz, care conduce bine căldura și electri- 
citatea. Prin ele hidrogenul se apropie de metale. 

Lichid, hidrogenul are o densitate de 0,07 față cu apa luată 
ca unitate! EI ferbe” la —2380, 

Proprietăţi chimice. Hidrogenul se combină 'cu corpii din cele 
două grupe următâre (Il și III). Ast-fel sub influența căldurei, lu- 
minei și electricităței, else pote combina direct cu mai mulți corpi 
din grupul II, s. e.: 

H+ Cl, = 2H CL 'sub influența lumini. 
1 mol. hidrogen 4- 1 mol. clor = 2 molecule acid clorhidric, 

  

Fig. 3. Ridicarea „hidrogenului "Fig.6..Aprinderea hidro- Fig. 7. Armonica chimică. 
într'un vas plin cu aer. - = genului prin o lumînare 

. , în contact cu aerul. 

(1) Densitatea sa în raport cu a aerului luat ca unitate este 0,06926. La 00 
și la presiunea de.0 m 760,-un litru de hidrogen cântăresce 0 gr. 395. 

(2) Transformat din gaz în lichid.
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2, : + O, = 2H, O, sub influența căldurei şi electricităței. | 
"2 mol. Hidrogen +1 mol, oxigen == = 2 mol. apă. 

Când hidrogenul se combină cu oxigenul, el arde c cu o flacără forte 
puţin lumină, dând apă. Hidrogenul este așa dar un Corp com- 
bustibil, 
“Dacă luăm un cilindru de sticlă, umplut cu “Bidrogen, 1 întârcem 

cu. gura în jos şi apropiem un corp aprins de deschiderea lui, hi- 
drogenul se aprinde combinându-se cu oxigenul din aer, iar corpul 
aprins introdus în cilindru se stinge, din cauză că hidrogenul nu 
întreține arderea, adică nu'e corp “comburant (fig. 6). 
Flacăra mică și puţin luminsă a hidrogenului se numesce, lampa 

fl osofică (fig. 7). 

  

Fi. 8. Umplerea balânelor cu hidrogen. Fig. 9. Balon (aerostat) umflat cu u hidrogen. 

Dacă punem un cilindru de sticlă lung de 30—50 cm. deschis 
la amândouă capetele, de-asupra fă- 
cărei de hidrogen (fig. 7), se pro- 
duce un sunet plăcut, a cărui inten- 
sitate și înălțime depinde de mărimea 
cilindrului. Sunetele se produc prin 
vibraţiunile col6nei de aer din cilin- 
dru, provocate prin arderea hidro- 
genului. Experienţa acesta pârtă nu- 
mele de: Azzronzca chimică. 

                      

   

Julrebuințarea hidrogenuluy.. Hidrogenul 
fiind gazul cel mai ușor, se întrebuințeză 
la umplerea balrelor. In vasele A se pune 
zinc și acid clorhidric şi hidrogenul trece 
în balon prin eva T (Fig. 8). Dacă'l trecem 

. „ printr'un corp volatii și cu mult carbon ca: 
Fig. 10. Apringătorul cu hidrogen.  benzenul, cl dă o flacără luminsă, care 

pâte să servescă la luminat, 
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Pe proprietatea, ce are dea se aprinde în contact cu spongia de platină, sa construit afrinditorul cu kidrogeu (fig. 10). Acesta se. compune dintr'un vas de sticlă B, în care se află acid sulfuric diluat (A). In vasul! acesta se cufundă un clopot de sticlă, fără fund, care are atârnat întăuntrul 's&ă o bucată de zinc Z, Hidrogenul produs în acest clopot pâte eşi la partea superidră când apăsăm pe pârghia C. Eșindîntâlnesce în P spongia de platină, se aprinde şi dă foc spir- tului din lampa L. 

Grupu IL 
| ——— : 

Familia I coprinde corpii: Fluor, Clor, Brom și lod, numiţi şi e/z- 
mente halogene, fiind-că se combină direct cu metalele și dati săruri. 

Clorul... E ae 
| i 

Îstoricul. Clorul a fost descoperit de «Scheele, chimist svedez în 1774. Numele de clor (galben verduiii) din cauza colârei sale, i la dat Gay-Zussac la 1815, 

CI = 35,5 

Starea naturală. EL nu se găsesce liber în natură, se găsesce însă în o mulțime de combinațiuni precum în clorura de sodiii sait sarea 
de bucătărie (Na CI). Da 

Preparafiunea. EL se prepară descompunând acidul clorhidric cu 
dioxidul de mangan (NINO): | A N 

IV 20 5 1 CI? 
4H CL + Mn = 2H O +-Mn< + Cl 

Acid clorhidric . Bioxid de mangan Apă Clorurade mangan , Clor 

Aparatul în care se face reacţiunea (fig. 11) e compus dintr'un vas 
de sticlă sai pămînt ars, "m e 
în care se pun bucățele | 
de bioxid de mangan, : ||. 
peste care se târnă acid . - — 
clorhidric, 

Clorul produs trece 
prin vasul spălător B, 
cu acid sulfuric, carei 
reţine apa. şi ese'com- 
plect uscat trecând de 
jos în sus prin turnul 
de sticlă C, care e um. 
plut cu o piatră porâsă 
(piatra ponce) imbibată 
cu acid sulfuric concen- 
trat. | PR aa 

EI intră în sticla D, înlocuind aerul dintrînsa, prin faptul că e 
mai grei și în care se pote. păstra dacă se închide cu.un dop de 
cauciuc, 

" 

   
  
  

  

  

Fig. 11. Prepararea clorului uscat,
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Clorul se mai pâte prepara direct din Clorura de sodiă. 

2Na Cl + Mn, +: 2S0,H, = SON. + 
Clorură de sodiă Bioxid de mangan Acid sulfuric „Sulfat de sodiii 

SO, Mn + 2H0 . + CI, 
Sulfat de mangan Apă Clor 

Proprietăţi fizice, Clorul e un gaz galben verduiii, cu miros su- 
focant și iritant. Inspirat fiind în cantitate 'ceva mai mare irită şi 
atacă căile respiratâre, producând /Zezpoptisi. (vărsără de sânge) (1). 

La 09, sub presiunea de 6 atmosfere el se licheface. 

In stare lichidă e ulcios şi galben, 'are densitatea 1,33 și ferbe la — 33%, 

Apa_disolvă clorul, soluțiunea lui se numesce apă de clor, şi se 
prepară în aparatul fig. 12. Dacă r&cim acestă soluțiune, se depun 
cristale de hidrat de clor=CI, + 10 H, O. Aceste cristale se descom- 
pun -prin încăldire în apă și clor. 

„Cu acest corp s'a servit Faraday pentru prepararea clorului lichid. EI a in- 

     

  

Fig, 157 Prepararea apel de clor. A) Vasul spălător. 
B) şi C) Vuselt în care e reţinut clorul şi se formâză apa de clor, 

trodus cristale de hidrat de clor într'un tub de sticlă îndoit (fig. 13) şi încăl- 
dit în amândouă capetele. Partea dreptă, în care s'a pus cristalele, se încăl- 
desce cu apă caldă. Clorul pus în libertate, se îngrămădesce în tub și se li- 
cheface în partea stângă, care este răcită printr'un amestec de ghiaţă și sare. 

  

Fig. 13. Lichefacerea clorului, Fig. 14. Arderea fosforului 
: n a în clor. 

  

(1): D=2,43. Un litru clor cântăresce 5 gr, 17.



23 

" Proprietăți chimice. Clorul se combină direct cu hidrogenul și a- 
prâpe cu toți corpii din grupa Il și III. Aceste combinațiuni se "fac 
cu desvoltare de căldură și câte: odată cu desvoltare de luniină. 

Ast-fel, fosforul aruncat întrun vas cu clor se aprinde, transfor- 
mându-se în triclorura de fosfor Ph CI,, sai în pentaclorura de fos- 
for: Ph Cl, după cantitatea clorului, ce se află în vas, 

Potasiul și cuprul ard în clor; ; cuprul introdus înfierbintat se 
transformă în clorura de cupru Cu CI, (Fig 15). 

Tatrebuinţarea clorului, Din cauza energică cu care tinde a se combina cu hi- 
ărogenul, clorul descompune o mare parte din materiile organice. Ast-fel, el 
descompune materiile colorante, decoloreză instantaneii negrela ordinară, albastrul 
de indigo, turnesolul, etc. Berlholet la 1185 Va „propus din cauza acestei propric- 
tăți, ca mijloc pentru albirea. pinzelor, a cerci, etc. , 

Tot din acestă 'causă se întrebuinţeză ca desinfec- 
tant,. pentru a distruge miasmele (germenii bâlelor) . 
mai cu scmă în timpul epidemiilor. În latrine și peste 
substanțele vătămătâre ce putredesc, și cari „infectă . 
aerul, se aruncă zaru/ de clor, 

  

    
   

Bromul. 

Br. = 80; Br = 160 

Istoricul. A fost descoperit la 1826 de către chimis 
tul lrancez Bafard. Se numesce Brom din cauza mi- 
rosului seu displăcut. 

Starea naturală. Nu se găsesce î în stare li Fi 15 Arderea cuprului în elor, 
beră în natură. Există ca dromură de sodiă, 
potasiăi sati mzgnesiă, în unele ape mineralisate, în apele mărilor 
și cu deosebire. în apa din marea mortă. 

Preparaţiunea. Bromul se prepară în acelaș mod ca și clorul, cu 
deosebire că în loc de clorură de sodiii (Na CI] se iea bromura de 
sodiă (Na Br). 

2NaBr +- MnO,: + 2S0,H, = SONa, + SO,Ata +; 
Bromura de Bioxid de Acid sulfuric " Sulfat desodii  Sulfat de mangan 

.. sodiă mangan ” 

2H, 0 + Br, 
Apă Brom 

Praprictapi fizice. Bromul e un corp lichid, de colâre roșie brună, 
cu miros neplăcut, înțepător și sufocant, cu gust acru și ardător. Va- 
porii irită şi distrug căile respiratâre. El e de trel or mai greii ca 
apa, fierbe la 63 și la —240, 5 se solidifică, transformându-s -se în lamele 
„cenușii. | A 

Cloroformul și sulfura de carbon - “disolvă în mare cantitate, co- - 
lorându-se în roșu, 

Proprietăţi chimice, Bromul are cam aceleași proprietăți chimice 
ca clorul.
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„.- Intrebutufare. Bromul sub forma de bromură de sodiii sai de potasiă se în- trebuințeză in medicină ca sedativ al sistemului nervos, iar ca bromură de ar- .. gint (Ag Br) se întrebuințeză în fotografie, a 

“ Todul. 

LL 12741 254. 
Istoricul. lodul a fost găsit de Cow tois în 1811 în cenușile plantelor ma- rine numite darech, , o 

Starea naturală. EL se găsesce combinat, mai cu semă ca iodură de sodiii în cenușa plantelor maritime fucus şi varech, precum și în bureți și în ficatul pescelut Ladus morrhua (din care se scote oleui de ficat de pesce). Există sub formă de săruri în apele. de mare „Și în unele ape minerale. | ” | 
Preparaţia. Iodul se prepară tratând iodura de potasiă disolvată în apă prin clor gazos. . 

RI + Cl = 2KC 4 pg, lodura de potasiii, Clor. Clorura de potasiă. „od. 
Pentru a se obține iodul pur se pune în nisce vase de pămint A cari sunt încăldite întrun cuptor: B umplut cu nisip. Iodul se vola-. tilizeză și se solidifică pur în vasele exterisre D (Fig. 16). i 

Proprietăţi fizice. lodul e corp 
solid, cenușii. Densitatea sa este 
4,5. El se topesce la. 113%,6 și 
ferbe la 2000, dând "vapori. vi- 
oleți, pi : a 

„Ele solubil în alcool (finc- 
„ Zura de iod) pe care-l colorâză 
„în brun, pe când cloroformul și 
sulfura de. carbon sunt colorate: 
în violet prin 'disolvarea luţ, 

- Proprietăţi chimice. ELse com- 
bină direct cu S, Ph, As, și 
cu numerâse metale, cu H nu. se combină de cât la 4000 dând nascere la acid sodhidric, 

    

  
    

  

Fig. 16. Sublimarea iodului, 

» Iodul albăstresce scrobela (amidonul), Rcacţiunea se face în modul următor: Se pune puţină cocă (amidon fiert cu apă) în o epruvetă, peste o soluţiune slabă de iodură de potasiii, la care se, adaugă și o mică cantitate de apă de clor. -; „ Clorul descompune iodura de potasiă și .pune iodul în libertate, care coloreză amidonul. Coldrea albastră dispare prin' căldură și reapare la rece. In loc de cocă de amidon putem întrebuința cloroformul săă sulfura de carbon, care s& coloreză în violet prin iodul liber, . : - : iaae Întrcbuinţar ea. lodul se întrebuinţeză în medicină și în fotografie,
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Combinaţiunile halogenilor (FI, CI, Br. 1) cu Hidrogenul. 
. . . : - , , . 4 - ț 

" Acidul clorhidric. . a : 

HC=365 ee 
Zstoricul, Acest corp numit mai întâiti spirt de sare; este cunoscut. de mai: mulți secoli, Aa A : | 

Starea naturală. Acidul clorhidric se găsesce liber în emanațiunile- 
vulcanilor și disolvat în apele ce curg de pe câstele lor. : 

Preparaţia. Acest corp se prepară tratând clorura de sodii cu: 
acid sulfuric, Reacţiunea este următârea: 

2Na Cl 4+- SO,H, = SO, Na, + 2H CI. 
- Clorura de sodiă Acid sulfuric | Sulfat de sodiă |. „acid clorhidric. , | 

- In vasul A (Fig. 17) punem bucăţi de clorură. de .sodiii topită, 
Prin tubul se introduce acidul sulfuric. Acidul clorhidric disolvat: 

   
Fig. 17, Prepararea acidului clorhidric uscat, - 

se usucă în vasul B tecend prin acid sulfuric și se adună în cilin- 
drul C umplut cu mercur. E o Aa 

-„. Proprietăți. fisice. Acidul clorhidric: e un: gaz incolor, cu miros în- | 
țepător și cu gust fârte_acru;_se licheface” a” S07-la presiunea 

ordinară? PE Sa | E o Ra 
El este frte solubil în apă; la 0% un volum de apă disolvă 500 

volume de acid clorhidric.”
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„ Soluţiunea sa 
- 

  

hidric perfect uscat şi se astupă.cu un dop de sticlă supțire și închis la capătul din afară. Cufu 
lui într'un vas cu apă colorată în albastru, prin ti 
spargem. Imediat apa. se ridică țișnind înăuntr 
ple, devenind în acelas timp - roşie din Cauza acidului chlorhidric. Ridicarea apei 
în sus se face din causa golului produs în 
A prin disolvarea repede a acidului în apă. 

Proprietăţi chimice, Acidul chlorhi 
dric este un acid puternic, înroșesce 
hârtia de turnesol. El fumegă în con- 
tact cu aerul umed, și pus în con- 
tact cu vaporii de amoniac, răspin- 
-desce un fum â15; format din clorura 
-de amoniă. 

HCl + AzH, = AzH, CI 
Acid chlorhidrie  Amoniac Clorura de amonii 

Metalele ”] descompun formând 
cloruri și pun&nd hidrogenul în li- 
bertate. 

Acid chlorhidrie Fer 

  

se întrebuințeză de obiceiii în laborator și în in- 
dustrie sub numele de a: 
cid clorhidric. Ea se pre- 

- pară în aparatul fig. 18. 
In balon se pune Na Cl 
+ SO, H;. Acidul clor- 
hidric desvoltat se spală 
"în A și se disolvă în B 

și C. 

Tuţela cu care acidul chlor- 
"hidric gazos se disolvă în apă 
se poate arăta prin următorea 
experiență: sticla A (Fig. 19) 
se umple cu gaz acid chlor- 
cauciuc pătruns de un tub de 
ndăm capttul acesta al tubu- 
nctură alcalină de turnesol şi'] 

ul vasului. A până când îl um. 

  

Fig. 19. Solubilitatea gazului acid 
chlorhidric în apă, 

GH Cl +2Fe, = Fe, Cl, +  3H, 
Clorura ferică Hidrogen liber 

Aceiași acțiune o aă asupra lui și Gre-cari oxidi şi hidraţi ai metalelor, d. e. 
HC + ROH=KC-+ HO 

" Hidrat de 

potasiă 
Clorura de . A 
potasiă . 4 

Intrebuintarea. Acidul chlorhidric e f6rte întrebuințat-în industrie. Cu el se prepară hidrogenul şi bioxidul de carbon (CO,) şi se fac un mare număr de producte chimice, 

acide, 
În medicină se întrebuințeză ca caustic (ardător) şi pentru facerea limonadelor
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Familia II.—Acestă familie cuprinde corpil: .Ozigen și Sulf. EA 
se asemănă forte mult în proprietăţile. lor chimice. Fie-care se com: 
bină cu câte 2 atomi: de /zidrogen. N 

e a Oxigenul. 

Acest corp se prezintă în două stări cu totul deosebite. Una în 
care molecula lui e formată din 2 atomi: O,, cu greutatea molecu- 
lară=—32, alta cu molecula formată din 3 atomi: O,, cu greutatea 
moleculară==48.: In starea întâia el pârtă numele de oxzgen, în sta- 
rea a doua numele de osoz.. o 

Ou 

OU =0u ÎI Ou / NOu 
——— n Ă ÎN a aa 

1 moleculă de oxigen „4 moleculă de ozon. 

_ Când atomii de aceiaș fel se grupeză în număr şi în mod diferit pentru a 
forma moleculele, ei dai nascere la corpii simpli, cari.se deosebesc între din- 
şii prin proprietățile lor fizice “şi chiar prin unele proprietăţi chimice. Acești 
corpi_se numesc a/ozropi (cu altă formă) şi faptul în_sine se numesce aloțrogie. 

Prin ălotropi€ piiteni “să ne-convingem că proprictățile fizice şi“ chimice “ale 
unui corp simplu nu depind numai de felul atomilor, cari compun molecula, 
dar cu deosebire de zumăral și modul grupărel lor în moleculă. ! 
Exemple : Oxigenul, Ozonul şi stările alotropice ale sulfului, carbonului, etc. 

  

Fig. 20. Lavoisier, marele chimist frances care a trăit întro 1713—1194. 

Oxigenul ordinar. 

O = 16; 0, = 32. 

Îstovîcul. Priestiey în Anglia la 1772 și la 1774 prepară oxigenul. In acelaş



23 

  

timp (1774—1775) 1 prepară şi «Scheele 'din Svedia, fără a cunâsce nimic din lucrările lui Priestley, La aceiași epocă (1172—1774) marele chimist frances La 
e - Votszer descoperi oxigenul, 

pe care îl studiă în mod 
complect, arătând rolul ce 
'] are în oxidaţie, în com- 
bustiunc și respiraţie. 

Starea uaturală. Oxi- 
genul este: corpul! cel 
mai r&spindit în natură. 

In stare liberă se gă- 
sesce în-aerul atmosfe- 
ric în cantitate de :/, 
din volumul aerului, 

In stare combinată îl 
- găsim în apă în can- 

Fig. 21. Prepararea oxigenului din oxid de mercur, titate de 3/5 din greu- i. | Îi tatea acesteia; -se mai află în roce, săruri şi tâte ființele vii de la suprafața globului. Se crede că jumătate din masa globului terestru este făcută din oxigen. Prepararea. oxigenul. EL se. prepară . prin descompunerea cor- pilor oxigenați. i ia po 177 2e5ompunend oxidul roșu de mercur prin căldură (Priestley 774) : - 

  

2Hz0 = 2Hg 1 0, 
Oxid roşu de Moereur . , Oxizen mercur . „ăi - 

„Aparatul, în care se face reacţiunea acesta, e compus dintr'o retortă de sti- clă A (fig. 21), in care se pune oxidul roșu de mercur. Oxigenul se adună în cilindrul E, iar mercurul remâng parte în retortă, parte se sublimeză în pe, 
2. Calcinând c/eratul de potasiă : | 

2CL 0 E =  2RC1 + 30, Clorat de potasii. Clorura de potasiă. Oxigen. 

  
, Rig, 92. Preparareă oxigenului din clorat de potasiii.
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Aparatul este compus din o retortă de sticlă în care se pune clorat de po- 
tăsiii, Oxigenul se adună în cilindrul de sticlă, iar clorura de potasiă rămâne 
în retortă. ” 

Proprietăți fisice. Oxigenul e un corp gazos fără coldre, gust și 
Miros. 

  

  

Fip. 23. Arderea car- Fiw. 24. Arderea fosfour- Fig. 23. Arderea ferulul în oxigen, 
bonului în oxigen. lui saii sulfului în oxigen. 

EI a fost lichefăcut de Piczer și Cail/eret (1877), când ferbe la—1819 
Proprietăţi chimice. Oxigenul se combină cu toţi corpii simpli. 

“Cu cei mai mulţi corpi se combină direct cu desvoltare de căldură 
și lumină, EI este tipul comburanților. lată câte-va exemple: 

Carbonul, fosforul, sulful, ferul, etc., aprinși şi introduși întrun 
vas cu oxigen, ard cu flacără vie, combinându-se cu el și transfor- 
mându-se în oxiqz. E 

Dacă introducem un bețișor de brad sati o lumînare, cari ai nu- 
“mai câte-va puncte înroșite, într'un vas cu oxigen, ele se aprind şi 
-ard cu flacără vie (fig. 26). | 

Arderea lemnului, scului, petroleului, spirtu- 
lui, hârtici, etc., în aer sai oxigen, este o oxi- 
„daziune, adică o combinaţiune a elementelor 
lor (C,H) cu oxigenul. Aceste oxidaţiuni se fac 
„cu desvoltare de căldură și lumină (foc, fla-: 
-cără), în mod violent şi se numesc oxidafirni 
„Zuță sai combustiuul. | - 

Ferul şi metalele, pe lângă osidațiuni iuți 
(fig. 25) se mai pot oxida și încetul cu înce-. 

“tul, producând tot oxidi; aceste oxidaținni se : 
“numesc oxi/dafiună lente. Ia 

Ast-fel de oxidațiuni lente se produc şi în 
-corpul nostru. Oxigenul introdus în corp prin 
“respirațiune, oxideză țesuturile diferitelor or- 
:gane, producând căldura animală, apa şi bio- 
„xid de carbon. Faptul a fost descoperit de La- 

""voisier la 1777, SR - - 
Întrebuinzarea. Oxigenul se întrebuințeză. în a) 

"medicină ca gaz pentru a fi respirat de către j Me 
-aNCmIC, olticoși, etc, : „_ Fiw. 26. Aprinderea unei luminări EL servesce pentru producerea temperaturi- care are numa! câte-va puncte înro- 
“lor ridicate. Dacă ardem gaz de iluminat şi mai şite, în oxigen. 
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cu semă hidrogen: în oxigen, se -produce o temperatură înaltă, la care se to- pesc “cu inlesnire tâte metalele, chiar şi platinul, ia 

1 
. 
"2 

  

” i Fig. 27, Sullător cu oxigen şi hidrogen. 

Oxigenul și hidrogenul păstrate în gazometre separate, sunt introduse în- _. tun aparat numit suflător (chalumeau) (fig. 27), în care oxigenul intră prin O în ț&va interidră, iar hidrogenul prin H în țeva exteridră. In drumul lor pînă la & se amestecă aceste gaze şi la eşire pot fi aprinse, Aparatul servesce pen- tru topirea și lipirea: metalelor. i 

| "Ozonul. Ei 

0,4 

„Starea naturală. EL există în mici cantități în atmosferă, mai cu scmă în stratele superisre. Prezenţa sa se datoresce  fulgerelor și Vegetațiunei, fulgerele electrisând oxigenul. din. aer, vegetaţiunea absorbind și descompunând bioxidul de carbon, eliberâză o parte din oxigenul acestuia sub' formă de ozon, Arborii, cari produc re-- şine, ca bradii, fac ca atmosfera d'imprejurul lor să fie mai încăr- cată cu ozon. EN Se - Preparaţia. Ozonul nu s'a obținut încă în stare de puritate, dar tot amestecat încă cu oxigen. . o - Pentru a transforma oxigenul în ozon, ne servim de electricitate, sub forma de descărcări difuse, A - Proprietăți fizice. Ozonul este un. gaz incolor, când îl privim în cantitate mică. Într'un tub de cel puţin 2 m., pe care îl punem între ochi și o suprafață albă, el apare :cu o colâre albastră ca a cerului, Mirosul lui e pătrundător, și semănă puțin cu mirosul usturoiului, Proprietăţi chimice. Ozonul e'mai puternic ca oxigenul, el se com- bină direct la temperatura ordinară cu Î, S, Ph, AzșiHg. . În genere el oxideză toţi corpii: oxidabili la cald sati la rece. 

Întrebuințarea, Existând în atmosferă. de la 9mgr. — 250mgr. pentru 1n. cub de aer şi fiind în cantitate fârte mică în orașe, s'a admis că el distruge mias- mele și s'a căutat a se introduce ca desinfectant pentru spitale. Acesta ar con- firma observaţia acelora cari susțin că epidemiile coincid cu dispariţia ozonu- lui din atmosferă, - e ! .
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"Sulful (Puci6sa). : 

S= 16 ; S,= 6. 

Starea naturală. El se găsesce în mare cantitate în natură atât 
cristalizat cât și amorf; se găsesce cu deosebire în Italia, Sicilia : și 
insulele mărei "Mediterane, în regiunile vulcanice, şi împrejurul 's0)- 
fatarilor (vulcani vechi). 

În judeţul Prahova avem localităţi forte avute în sulf, 
Se mai. găsesce şi în mai multe combinaţiuni, precum sunt: sul- 

furile metalice (piritele), sulfatul de calciti (gipsul), etc. 
Preparaţia. Sulful se extrage prin distilaţiune în următorul mod: 
La Pussole, nisipurile. vechiului crater, încărcate cu sulf (75—80 /,) 

“sunt: introduse în. nisce vase de pămînt A, cari sunt puse pe două 
rînduri întrun cuptor. Fie-care din ele comunică cu câte un vas 
exterior B, în care se condenseză sulful şi din care curge în nisce 
hărdae cu u apă (fig. 23). 

  

  
  

  

Fig. 28. Extragerea sulfului nativ prin distilare la Puzzole. 

Xa finarea sulful. Acestă operaţiune se face în , aparatul (fig. 29). 
Sulful brut se topesce în căldarea d, curge prin țeva F în cuptorul 
B, unde se evaporâză şi vaporii. se: condensză în camera. G. - 

Când pereţii camerei G nu se încăldesc peste 1009, sulful se depune 
sub forma de cristale mici, numite «lore de sulf, 

„_- Dacă temperatura pereţilor camerei se ridică peste 1130; “sulful 
lichid se adună la partea inferiră, de unde curge în tiparurile, M 
„și. se obțin cilindri sai -bastânc- de sulf... - A 

Sulful se prezintă în mai multe stări alotropice. - 
Sulful octacdric se găsesce în 'natură cristalizat în octaedril din 

sistemul prismei rombice drepte (fig. 30). El e de coldre galbenă, 
transparent, nu se altereză.la .aer, la temperatura ordinară, n'are gust, 
nici miros. Aceste cristale se Bot obține disolvând sulful din comerț în



. ———————— 

:sulfura de carbon, și evaporând cu încetul acestă soluțiune. Densitatea . lui este 2,03. EI se topesce 
la 114% și fierbe la 4400, 

Incăidindu-l observăm, . faptele 
următore: a 

La 1140—1170e] este lichid, gal- -ben deschis, mobil. Turnându-i în 
apă rece, obținem sulf solid sfă- 
rămicios, și galben. i „La 1500 lichidul e consistent 
cu col6re roșie închisă, e 

La 1700 — 2000 devine O masă 
- Visc6să, nu curge din vas, de co- " IGre negră, . -.. „ 

La 3300-—3400 devine iarăși li- 
" chid, mobil, cu coldre închisă și 
turnat în apă rece ne dă sulf 
mâle,. a “ . 

La 4400 ferbe dând, vapori bruni. 

Sulful Brismatic. Dacă to- 
zzepim sulful din comerț întrun 

creuset (1)'1 lăsăm să se r&- 
„C&scă până când se solidifică _ la suprafață și scurgem res- “tul lichidului, găsim pe pereţii creuzetului sulf cristalisat în prisme (figura 32). | 

      

Fig. 29. Rafinarea sulfului, 

     
Fig. 30. Sulf octaedric, Fig. 31. Creuzet. Fig. 32, Sult prismatic, 

Sulful prismatic se topesce la 120 și fierbe la 440%, EI se trans- “formă cu timpul în sulf octaedric. - 
Proprietăți chimice. Frecat sa încăldit în contact cu aerul, sulful -devine fosforescent pe la 200%, se aprinde la 2500 şi arde cu o fla- “Cără albastră, IN | In acest caz el se.combină cu oxigenul dând SO, (bioxid de sulf); 

| S + 0, = s0, 
DI II 

(1) Crewzer se numesce un vas de metal, porțelan sai pămînt, cu formă co- “nică, acoperit cu un capac. El servesce la topirea corpilor grei fusibili (fig. 31).
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„În oxigen combinațiunea e cu mult mai'vie, dacă /1: introducem 
aprins (fig. 24). | N 

Elementele halogene şi mai toți corpii -grupului al III-lea, afară de azot, se - 
combină direct cu sulful; tot așa și metalele, afară de aur şi platină. 

Întreduinfarea.—Industria consumă pe fie-care an decimi de milisne de klgr. 
sulf pentru facerea ierbei de pușcă, chibriturilor, numerâsele producte chimice, 
lucrarea cauciucului, desinfectarea butdielor, pentru fixarea ferului în piatră, etc. 

In medicină se întrebuinţeză în contra parasiţilor, 

Apa sai Protoxidul de Hidrogen. ... . 

H'O=H—0—H = 18 

Zstoricul. Composiţiunea apei nu putea să fie cunoscută înainte de a se fi 
studiat oxigenul și hidrogenul. Cavendish (1781) dovedi composiţia apei. Za- 
voisier la 24 Iunie st. n. 1783 prepară d'impreună cu Lazlace 15 gr. 608 apă, 
ardend hidrogenul în aer atmosferic, iar la 1784 dimpreună cu Afeusuier făcu 
proba contrarie, descompunând apa în O şi H, 

Sfarea naturală. Apa este unul dintre. corpii cel mai răspândiți 
la suprafața pămîntului, unde se găsesce în tâte 3 stările; ga- 
z6să, lichidă şi solidă. Afară de apa de plâie, tâte apele din na- 
tură conţin diferite săruri în disoluțiune. NE E 
“Ea intră în constituția unui număr mare de roce și în cantitate 

de 50—75 %, în plante şi animale. i a 
Freparația apei pure. Din cauză că mal tâtă apa din natură con- 

ţine substanţe străine în disoluție, ea nu e curată din punct de ve- 
dere chimic şi trebuesce să o 'purificăm. Purificarea ei se face prin 
distilație., Acestă operație se face în aparatul (fig. 33) numit a/ambic. 

  

    
  

    

        

  

* Fig. 33, Alambic pentru distilarea apel, 

In căldarea a se pune apa care se fierbe prin căldura focului de 
sub ea. Vaporii de apă trec prin capacul 4, c.în țeva d, e care e 

Chimia. | 3
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întârsă în spirală (serpentin), și cufundată în vasul e prin care curge apa rece de la robinetul K. Vaporii se condenseză și 'curg în vasul g. 

  

  

Fige 31. Descompunerea apei prin fer. 

Acestă apă formată din vaporii „condensaţi este curată și se nu- mesce apă distilată. ' e | 
Analisa apel. Lavoisier este cel d'intâiă. care a făcut analisa apei 

(1784), discompunend'o în O și H, _ - | | 
„Pentru acesta el a trecut "vapori de apă, produşi în retorta de pe 

cuptorul Z (fig. 34) peste fire de fer înroșite în o țevă de feraă. 
Oxigenul se combină cu ferul și hidrogenul trece în cilindrul f. 

  

Fig. 35. Producerea apel prin arderea hidrogenului în acer. 

Sinteza apei. Dacă aprindem hidrogenul în aerul atmosferic, el 
arde cu o flacără mică combinându-se cu oxigenul și produce apă. 

Experienţa se face în modul următor: 
Hidrogenul se produce în vasul a (fig. 35) trece și se usucă în 

c & in care se află vată, și arde în d, Vaporii de apă se conden-
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seză pe marginea interidră rece a clopotului de sticlă, de unde cad 
sub formă de picături în farfuria de sub clopot. 

Acesta este o sinteză, care ne arată numai composiţia calitativă 
a apei: Pentru a afla și cantitățile de oxigen şi hidrogen ce se gă- 
sesc în o cantitate Gre-care de apă (și prin urmare într'o mole- 
culă) sa procedat în alte moduri, | | ” 

La 1843 Dumas făcu din no sintesa apei cu mult mai exact 
și ast-fel s'a constatat că apa e compusă în modul următor: 

  

In greutate In volume In atomi 

La sută - n 1 moleculă 

Oxigen . 88,89 16. 1 1 
Hidrogen . 11,11 2 i. 2 2 

100, 18. ” 2 volume .] moleculă 

Proprietăți fizice. Apa curată este fără coldre, fără gust: și fără 
miros ; dacă privim prin transparență un strat 'mai gros de apă, sub 
influența radelor solare, "1 vedem albastru. .. 

Ea se solidifică la 00, dar pâte să rămână lichidă până la—170, 
cu deosebire în tuburile capilare, ceea ce ne explică pentru ce ar- 
borii nu îngheță iarna. Densitatea apei la 00 este 0,9998 iara gheței 
0,9167, aşa dar ghiaţa fiind mai ușdră plutesce pe apă. La+-40.apa 
are densitatea cea mai mare; greutatea unui centimetru cub de apă: 
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Fig, 36. Cristale do apă. Fig. 37. Forme cristaline numite flori de ghiaţă 

(în piciură şi în omăt zăpadă). 

la acestă temperatură e luată = 1 (1 cc.cub=1 gr.). Ea este de 772 
ori mai densă de cât aerul. | 

Apa cristalisâză prin răcire în sisfepul hezagonal şi în sistenul 
Prismel pătrate: ea este prin urmare un corp dimorf . 

Corpii, cari cristaliscză în două sisteme cristaline, se numesc gimozyi, acria 
cari cristaliseză în mai multe sisteme sunt Zolimoryl. | - 

La presiunea ordinară apa fierbe la 100%, Temperatura fierberei. 
cresce cu presiunea, ast fel la 10 atmosfere, 'ea fierbe la 1800.
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„ Proprietăţi chimice. Apa este un compus. fâre. stabil. Descompu- 
PRR nerea ' sait disociazea : apel . începe la 

10000 și numai pe la 1900” jumătate 
din cantitatea - apei întrebuințate este 
disociată, 

Potasiul și sodiul (âg. 38) descompun 
apa la temperatura ordinară, iar _"ferul, 
calciul și zincul la cald. 

Intrebuințarea apel. Apele ce se gă- 
sesc la suprafața pămîntului aii întrebu- 
ințări diferite după composiţia lor. 

Apele de beut. O apă bună de but 

  

Fig. 38, Destompuperea apel prin 

potasiă, trebue să fie limpede, fără miros, plă- 
cută la gust, aerată, imputrescibilă; să nu obosescă stomacul, să 
fiarbă bine legumele, să facă spume cu săpunul și să aibă o tem- 
peratură de 10%—12%, 

Totalitatea sărurilor. (Na CI, CO, Ca, ete). conţinute întrun litru, 
trebue să fie între Or. și 0sr.5.. 

Aerul disolvat î în apă are mai mult oxigen faţă cu azotul de cât în atmos- 
feră, dar şi bioxidul de carbon e fârte mult crescut. , 

Apele de băut se împart în: ape de.isvor, de puțuri, de ruri, 
fluvii și de lacuri sai eleștee. La acestea se mai adaogă și apa 
de pl6ie. 

Apele de isvor și puturi curate sunt în general mai avute în să- 
muri și mal puţin aerate de cât apele de rituri şi fluvii, dar ai avan- 
tagiul de a conţine mai puţine substanțe organice ş și organizate. 

Apele din eleștee sait lacuri, sunt cele mai puțin bune de b&ut, 
din cauza substanțelor organizate ce conțin. 

Apa de plSie, culesă chiar de pe, acoperișuri curate, conține f6rte 
mulți microbi și trebue să fie păstrată mai multe săptămâni, ferită 
de lumină în o citernă curată, pentru a fi bună de băut, Ea nu con- 
ține sărurile folositâre ale celor-Talte ape, ci numai urme de amo- 
niac și acid azotos. 

Forte adese-ori apele de băut conțin organisme vii, dintre cari multe pot 
să fie vătămătâre sănătății. Ast-fel avem printre microbi; bacili (fig. 39), dac- 
feri? (fig. 40) şi pidriont (fig. 41), pe lângă cari se mal găsesc o mulțime de 
spori, alge, fermenti și mucegaiuri. 
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Fig. 39. Daci. „Fig. 40, Bacterir, „Fig. „AL, Vibrionl. 

Un centimetru cub de apă bună de băut conţine de la 8.000—11.000 mi- 
crobi, pe când o apă curgttâre pâte conţinea de la 180.000—244.000 microbi 
în un cc.; ast-fel un pahar din. acestă apă pote. conţinea până, la 30.000. 000
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microbi, Mulţi din acești microbi sunt germenii diferitelor bâle: Aceşti microbi pot fi depărtaţi tăcend să trecă apa printr'un filtru cu porii fini. - Apele selenitose. Apele „cari conțin sulfat și clorură de calciă, în cantitate mai 
mare de 0gr;,25 la litru, se numesc se/erzi/ose și nu sunt bune pentru sănătate. 

Când apele conțin mult carbonat de calciă, 'se numesc Zucrustante, căci a- 
coper obiectele puse înăuntrul lor-cu un' strat de carbonat de calciii, 

Apele mineralizate se numesc acelea, cari conțin 6re-cari săruri în cantitate 
mare. Unele dintre ele se întrebuinteză în medicină. Ast-fel sunt apele sărate, Y 
iodurate, sulturâse, feruginâse, etc. 

„Apa oxigenată=Bioxidul de hidrogen. 
„Hz 0, = H—0—0—H= 34 - 

Preparaţia. Pentru a o prepara tratăm bioxidul de bariă cu acid 
clorhidric. a a a 

Ba O, + 2H Cl = Ba CL, + H, 0, (la rece) 
Bioxid de — Acid: " Clorura de “Apă oxigenată | bariă clorhidric bariii . . 

Proprietăți fizice. şi chimice. Apa oxigenată, ' obținută prin disti- 
lare în vid, este un lichid sirupos, cu gust metalic, și conţine încă 
apă ordinară, Ea e fârte nestabilă, ....- : ia 

Întrebuinţări, Ea fiind un oxidant puternic, se întrebuințeză pentru a desco- 
lora țesăturile fine, penele, mătasea și chiar părul. Părul negru devine blond 
prin acțiunea apei oxigenate. *. A Ia . 

Tot din acestă cauză se întrebuințeză la restaurarea tablourilor vechi, lă cari 
părțile văpsite în alb cu ceruză (carbonatul de plumb) s'aă încgrit cu timpul prin 
transformarea aceștia în sulfură de plumb. Apa oxigenată transformând sulfura 
în sulfat de plumb care e alb, le realbesce. a ; " 

Hidrogenul sulfurat := Acidul sulthidric. 

H S=H= SH 
Starea naturală, El se găsesce între gazele eşite din vulcani, în 

unele ape minerale, între productele de putrezire ale materiilor ve- 
getale şi animale, precum în: out stricate, cimitire, bălți și latrine. 

„ Preparația. El se prepară ”descompunând. unele sulfure metalice 
prin acidul clorhidric sati sulfuric. sa 

FeŞ ::4+ 2HCl = Fell, + Hs 
”-Sultură de fer Acid clorhidrie Clorură ferâsă Hidrogen sulfurat 

Tâte aceste reacțiuni se pot face întrun aparat, ca acela pentru 
prepararea hidrogenului. , 

Proprietăți fizice. EL e un gaz incolor, cu miros displăcut de ouă 
stricate. Apa disolvă de 3—4 ori volumul săi de H, S şi acestă 
soluțiune se: întrebuințeză de. obiceiit ca reactiv. EI a fost lichefăcut 
şi solidificat la—850, a A 

Clorul descompune hidrogenul sulfurat şi produce acid clorhidric; 
Ă H. Ș + Cl, = 2HC14+s; | 

Hidrogenul sulfurat arde în oxigen în presența unui corp aprins 
i 2Ha S 30, = 2H, O + 280,
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Oxigenul umed ”] descompune și "7 transformă în S, sai în acid 
sulfuric; așa se depune sulful în apele sulfurâse, 

a). 2H, S pe = 2H,0+ 8: 
b). sai H, S4+ 20, =S0,H, 

Din cauza acâsta rufele de la staţiunile balneare sulfurâse sunt 
iute distruse prin formarea acidului sulfuric. 

Dintre metale cuprul, plumbul și potasiul "1 descompun la tempe- 
ratura ordinară dând sulfure: H, S+ Pb=PbS+H,. 

Întrebuinzarea, El se întrebuințeză forte mult în chimia analitică, căci for- 
meză aprâpe cu tâte metalele sulfure insolubile şi colorate, ceea-ce faciliteză 
separaţia și recunâscerea lor. 

Apele minerale, cari conţin hidrogen sulfurat se întrebuințeză în medicină 
contra bâlelor de piele, etc.; el este însă vătămător sănătăței, când e inspirat 
'/.so din atmosferă omâră an cal, 1/9, un câine, 1/,59 0 pasăre. . 

Bioxidul de Sulf = Anhidrida sulfurâsă. 

VO 
$ Za = so. = 4. 

Starea naturală. EL se găsesce în emanaţiunile vulcanilor activi. 
. Preparaţia. Bioxidul de sulf se prepară ardend sulful în aer saili 
în oxigen: S, + 20, = 2S0,. 

In laboratâre și în industrie se prepară descompunend acidul sul- 
furic prin Cu, Hg, etc. | 

2S0,H, + Cu = .S0,Cu + SO, + 2H20 
Reacțiunea trece prin fazele următâre: TC 

- SOH, + Cu = SO0Cu + H, 
SO,H, + H, = 20,0 + S0,.. 

Proprietăţi fizice. Bioxidul de sult este gaz incolor, cu odâre su- 

focantă, provocând iritația mucâsei nasu- 
lui. (D = 2,234). El se licheface cu ușu-. 
rință întrun amestec de ghiață cu sare, 
dând un lichid incolor ce fierbe la — 80 
și se solidilică la — 750, 

Ţ 
| 

   

       
  

  
  

  

- Fig. 43, Solidificarea mercuriulur 

Fim. 42, Licheiacerea bioxidului de sulf, prin bioxid de sulf.
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Pentru a obține bioxid de sulf lichid, ne servim de aparatul fi- gura 42. In A se produce bioxidul de sulf, care se spală de acid în B, se usucă în CșiD și se condenseză în vasul E, pus întrun vas cu ghiață și sare. | i i 
Bioxidul de sulf lichid, fiind evaporat repede în vid saă întrun curent de aer_ uscat, face să cadă temperatura la — 682, .. ; Cu ajutorul lui putem să solidificăm mercurul (la—409), pe care "] introducem într'o epruvetă B (fig. 43), cufundată în altă epruvetă A, care conține $0, li- chid. Acesta e fixată într'un vas C, a cărui atmosferă este uscată prin clorura de calci (Ca C1,). Prin tubul S se introduce un curent iute. de aer, care ese : prin 4, ducând cu sine vaporii din SO,. Odată cu evaporarea bioxidului de sulf, mercuriul se solidifică. , | 
Proprietăți chimice. In reacţiunile lui are rolul de radicai biva- lent, ast-fel sub influența luminei directe se combină cu clorul prin faptul că sulful trece de la 4 la 6 valențe şi ne dă Clorura de sul urii. (SY10),” se numesce sulfuril și e un radical compus, pe când elementele se numesc radicali simpli, | 

SO + CL = s0,cl, 
2 vol, | 2 rol, 2vol, 

Acest compus tratat cu apă se descompune dând acid sulfuric : 
  

    
  

O = (W— [d 1 Ho n __O0=e0"1—0H e 025 —|ăta]o i=025 — on + 2H Cl * Clorura de sulfuril Apă Hidratul de sulfuril= Acid Acid clorhidric 

Disolvând bioxidul de sulf în apă, obținem acidul sulfuros: 
SO, + HO = so0,H, 

„Bioxid de sulf Apă Acid sulfuros 
Unul sai amîndoi atomii de hidrogen ai oxidrililor din acidul sulfuros pot. să fie înlocuiți cu un metal, dându-ne 'săruri numite sulfiți. Dacă se înlocuesce un singur atom dintr'o 'moleculă, avem Sulfiță acidi, dacă se înlocuesc amindoi atomii de H, avem Sulfiţi neutri, d. ex.:. De i e 
a OH p a OK | 0=S<oy+tKOH = O= S<on+H O | 

Acid sulfos  Potasă „ Sulfit acid de-potasiă = : - - „_ Sulfit monopotasic, 

0=s<oy+zton=o0=s<0K 24,0 
Sulfit neutru de potasiă = 

Sulât dipotasic, 

0=S<041 + Ca (OH, = 0=s5<0> Ca +-2H 0 | 
: Calce Sulfit neutru de calciă. _ In acest mod se comportă toți acidii cari aă doi oxidrili în molecula lor, Ei dai 2 feluri de săruri: monoacide, în care numai un atom de hidrogen e în- jocuit printr'un metal și neutre, în Cari amîndoi atomii de hidrogen sunt în- locuiţi. Ast-fel de acidi se numesc acid? brdazici. - SI e a 

Hidrogenul redace bioxidul de sulf și -după cum este .în canti-
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tate măică sati mare, sulful este pus în libertate sai transtormat în 
. hidrogen sulfurat : 

in SO, + 2H, 2H,0 + "S'sau: 
| SO, + 3H,. 2H0 + ES 
Chiar hidrogenul sulfurat reduce bioxidul de sulf, 

: "S02 + 2H,S. = 2H0, Ls, 

“In acest mod se formeză depozitul de. sulf pe câstele vulcanilor. . - 
Intrebuințarea, E! se întrebuințeză ca mijloc decolorant, ardend sulful într'o ca- 

meră în care se ațîrnă obiectele ce voim să decolorăm sai trecând un curent de 
gaz: peste corpii suspendaţi în apă alcalină, s. e.: la descolorarea celulosei în 
fabricarea hârtici, El este un puternic desinfectant. Pentru scopul acesta este - 
lăsat :48 „ore în cămerelc, pe cari voim să le.desinfectăm (spitale, cazarme, etc, 
unde "1 preparăm ardend cam 20 gr. sult pentru 1 m. cub de acr. 

Se mai întrebuințăză la fabricarea acidului sulfuric și în maşinele lui Pictet 
pentru facerea ghcței artificiale. ME 

Acidul sulfuric. 

SO, H, = 118. 

:- Zotoricul: Ela fost indicat de chimistul persan A, PRhazes, mort la anul 900, 
In secolul al XV, Ş, Valentin descrie preparaţia lui numindu-l o/eiă de vitriol. 

Starea naturală. Acidul sulfuric există în natură în stare liberă: 
în “Gre-cari riuri, care .se cobâră din câstele vulcanilor. unde e pro- 
dus prin oxidația bioxidului de sulf desvoltat de aceștia. 

„ Același fapt! se: petrece” și în orașele mari industriale; în cari: se 
ard mulți cărbuni de. pămint, cari. „conţin sulf; apa de plsie din a- 
ceste oraşe conţine. acid sulfuric, 

_ Afară de acestea acidul sulfuric. fârte răspândit î în natură în stare 
de combinaţiuni numite. s/faz? precum: sulfat de.calciii, de barii, etc. 

Preparaţia.. "EL se. prepără. oxidând și hidratând bioxidul de sulf, 
prin acidul azotic. . 

"SO, --'2 Az 0, OH = 50, HP 2Az0, 
Acidul azotic însă, fiind mai scump: de cât acidul sulfuric, nu ar 

putea să: fie: întrebuințat: la” prepararea acestuia, dacă nu ar fi re- 
generat. prin transformarea hipoazotidei: (Az 0,) produse, în acid 
azotic. sub influența oxigenului din aer și a vaporilor de apă. A- 
cestă regenerare: se pâte; cop ast-fel: Ne 

4 Az 03 -F.0, + 2 H, O = 4 Az0, H 

Prepararea industrială a acidului sulfuric se face în modul următor: 
Intr'o serie de cuptâre. AA, se arde sulful sati piritele. Pri Prin căldura 

desvoltătă în acestă oxidaţie se transformă în vapori apa necesară re- 
acțiunii din cazanele de d! asupra cuptorului. Bioxidul de sulf format se 
ridică prin ţevile B în camera .cu polițe C, căptușită. cu pluimb. ca și 
cele-Palte camere ce urmeză. In acestă cameră bioxidul de sulf se ri- 
dică în sus d'împreună cu-văporii de apă din T, şi întâlhesce'în mer- 
sul său acidul sulfuric format deja, încărcat încă cu "hipoazotidă, care
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se scurge pe polițe, de sus în jos, pentru a perde acești za dpi i: 
zidul de sulf, vaporii de apă, acidul azotos și azotic, ce s format, W 
trec în camera C în care începe formarea acidului sulfuric Si, 
dratarea acizilor azotului. Productele gazâse ale reacţiunei trec ri 
departe în camera D, unde SO,, găsesce o mare cantitate de acid 
azotic, care curge din vasul I pe stropitârele E E..În acâstă ca- 

_meră se face. fârte 
mult acid sulfuric, . 
Reacţiunea se con- 

tinuă şi în camera! 
H, unde. acidii azo- 
tului se regenereză 
prin vaporii,de apă. 
și aerul, ce se intro-" 
duce în acâstă came- * 
ră. Pentru ca să nu. 
se piardă oxidii azo- : 
tului (Az,0, AzO, 
etc.) tâte aceste ga-. - .. 
ze sunt duse întrun 
turn, căptușit cu: 
plumb numit turnul. 
lui Gay-Lassac, care 
e umplut: cu coks, 
peste care curge de 
sus în jos acid sulfu- 

„ric din reservoriul O. 
! Acest acid: sulfu- 
'ric disolvă toți oxidii 
azotului iar aerul des- 
oxigenat se perde pe 
coș, Acest acid sul- 
furic încărcat cu o- 
siditazotuluieste dus' 
în vasulz, care se în-  . 
căldesce peste 100% _ 
după. ce sai închis : 
robinetele superidre : 
r. Vaporil'de apă ce . 
se formeză împinga:, E 
cest acid silfuric di- * [e 
luat prin țeva efîn. .. 
reservoriul g, de un-" 
de am vădut că se 
scurge în camera C, Sti Pt A. 
pe potiţe, în TIT 

Acidul sulfuric. eșit dia Cametile de. plumb este: prea: diluat. “Pen 
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tru a-l concentra, "1 distilăm în vase de sticlă saă de platină, cule- gendu-se părţile cari. ati densitatea 184. „ Proprietăți fizice. EL e un lichid uleios, fără coldre şi fără miros cu densitatea 1,84 la 120, El se solidifică la—340 și fierbe la 3250, Acidul sulfuric se combină cu mare energie cu apa. Proprietăți chimice. Acidul sulfuric este descompus prin zinc, prin că:dură sai prin Gre-cari metaloidi sai metale, pentru a produce hi- drogen, oxigen sai bioxid de sulf.  .. E Vaporii de acid sulfuric, trecuți dimpreună cu hidrogenul printr'un tub încălzit la roşu, dai nascere la următorele reacțiuni: 
a. SO, H+ H, = SO, + 2H, O sai b. SO, H + 3H, = S + 4H, 0 

Dacă hidrogenul e în mare cantitate avem: 
So, H, + 4H, = H, S + 4H, O 

Acidul sulfuric pâte să se deshidrateze, adică să piardă oxigenul "și hidrogenul săi în parte sub forma de apă: 

O O|H| __0 __ | os <Bn =6>s =0+H,o: 
'Trioxid de sulf (anhidrida sulfarică) S0, - Acestă deshidratare se mai pote face plecând de la două molecule : 

Os Q—o0H Os 0—0H 
o/ SZ OH] _ o) $ lil >O0+H,0O o ZIS 05 -- 
OZ NV-—O0OH OZ D—0OH | ! Acidul disulfurie saă pirosuifurie, - El este un acid Puternic, atacă țesăturile organice producend ar- sături, carboniseză lemnele, luându-le apa și formeză numerâse săruri prin înlocuirea hidrogenului săi în parte sai în total. Sărurile lui se numesc sulfaț și sunt acide și neutre. 

/ORK „OK ZO so, so, | SO, XCa .. NOH NOK NO 
Sulfat acid de potasiă Sulfat neutru de potasiă — Sulfat neutru de calci Sulfat monopotasie = Sulfat dipotasie = Sulfat calcie 

x a Întrebuințarea. Industria intrebuințeză acest acid în atâtea lucrări în cât sa - dis că civilisația unei țări stă în raport direct cu cantitatea de acid sulfuric, pe care o consumă. El se întrebuințeză pentru prepararea unui mare număr de producte chimice, în galvanoplastie, în medicină și pentru a produce ghiaţa în aparatele Car saă acidul carbonic pentru apa și limonadele gazose. 

Acidul disulfuric (Acidul sulfuric de N ordhausen). 

S, O, H, = 178. 
El se prepară mai cu scmă la Nordhauscn în Saxonia și în Boemia, calci- nându-se sulfatul de fer, care se obține prin oxidarea piritelor din aceste lo- calități în contact cu apa și acrul, No Sai .
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Proprietăti fisice și chimice El e un corp cristalizat, se topesce la 350, ferbe 
sub 1000, dând vaporii de anhidridă sulfurică. EI fumegă la aer, din care ca- 
uză se numesce acd sulfuric fumaus. | , 

Sărurile lui se numesc disu//a77 sai pirosul/aț? şi se prepară prin calcinația 
sulfaților acidi. 

La o temperatură mai înaltă disulfații se descompun în modul următor : 
8 0, K, =S0,K,4+s0, 

Trioxid de sult=Anhidrida sulfurică.. . 
SO, — 80 , 

* De obiceiii se obține prin distilarea acidului disulfuric într'o re- 
tortă de sticlă. Vaporii de SO, se condenseză întrun tub întors şi 
răcit (fig. 45). e 

S O, H, = SO, H, + S0, 
Froprietăți fisice şi chimice, An- 

hidrida sulfurică se prezintă sub . 
forma-de-ace mătăsâse albe, cari, 
se topesc la 16% și fierb la 460. : 
Anhidridasulfuricălucreză în mod 

energic asupra apei,transformându- 
se în S O, H,. Aruncată în apă : 
produce un sunet asemenea cu su- 
netul produs de un fier roșu, des- 
voltând multă căldură. 

SO, ==-H, O iz 80, H, 
Cu oxidii metalici ea formeză sulfați: Ca O + SO,== SO, Ca. 
Ea este forte ardătâre, carbonizând corpit organizați. 

Familia III. — Ea coprinde corpi: Az, Ph,. As, Sb, şi Bi. 
Azotul 'se deosebesce de cei-lalți corpi din acestă familie, prin 

faptul că molecula lui e formată din 2 atomi, pe când la cel-l'alți 
sunt câte 4 atomi în moleculă. ” 

Aziil = Azu - Ph — Ppit 
O moleculă de azot 

   

  

  

Fig. 45 Prepararea anhidridel sulfurice. 

“dm 
O moleculă de fosfor : 

Toţi aceşti corpi ai valența nepereche ; de obiceiă sunt 77iva- 
deuți adesea oră peutavalenți şi numai prin escepție 7onovaleuji. 
> E -yC 

Azi II ZH V-—Cl 
o. Î —n | —Cl 

Azi ” NH —Cl 
NCI 

Protoxid de azot Hidrogen arseniat Pentaclorura de fosfor 

Compuşii lor cu H și O aii o mare asemănare între dînșii, 
a
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Azotul (Nitrogenul). 

Az = 14; Az = 28 

Istoricul. A tost izolat la 1772 de Putherfort. Numele ce-l pârtă i la da Lavoisier, pentru'a'arăta că nu pote întreținea. viața.  . - 

Starea naturală. El există în stare liberă în cantitate forte mare 
în- aerul atmosferic, care e format din 17, volume azot și 1/5 volume 

„7, "oxigen. Plantele:și cu deosebire animalele -ată 
mult azot în corpul lor. El se mai, găsesce . în 
„Pămint, în atmosferă și în Gre-cari ape sub forma 

   
Ia 

    

-    

     

   

   

  

E „de „amoniac, acid azotos şi azotic. E 
CER N ” Preparafia. Azotul. se pâte zzo/a din aer în 
O] „modul următor; a 

„i ta I, „Se limitzeă o porţiune 6re-care de aer punân- 
ELIS " du-se un clopot de sticlă pe apa dintrun vas      Pe suparfața ape! se pune. o. bucată de plută; 

pe acesta seaflă o farfuri6ră de porțelan (cap. 
sulă) în .care se aprinde o bucăţică de fosfor. O (fig. 46, - 

    

- 

Fia, 46. Izolarea azotului Fosforul se combină cu oxigenul formând an- prin fosfor. Pai Pe Aia DB a aie hidrida  fosforică, care se desolvă în apă, iar azo- 
tul rămâne singur. Golui făcut prin combinarea oxigenului este umplut cu apă, care:se ridică. în clopot, - : ” 

Cea mal :bună: reparație pentru laborator consistă în: a încăldi 
o soluţiune. coricentrată: de. azotit: de amoniii, într'o retortă de sticlă fig. 47). Azotul se culege sub apă. . i 

    
  

  

  

Fig, 47. Preparaţia azotulut prin azotitul de amoniti, 
. 

ni -A20.AzH,=0 = Azill—O0-—Az'H, Az,-+2H,0 
£ Azotit de amoniu. Idem (formula raţională). i
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„. Proprietăți fizice. El e un gaz incolor, fără miros și fără gust, și 
e de 14 ori mai grei de cât hidrogenul. In stare lichidă este in- 
color, fierbe la—1940 şi se solidifică la—2140, : : * 
:  Zroprietăți chimice. Azotul se combină cu. mare greutate cu cor- 
pii simpli saă compuși. Ic e o 
„Azotul .din atmosferă se combină cu O și'cu vaporii de apă, 
dând azotul saii azotatul de amoniii sub influența fulgerilor, în tim- 
pul furtunelor. . ERE = 

4 

„Aerul. | : 
Istoricul, Aristotel şi discipolii săi admitea că: pămîntul, apa, focul şi aerul 

sunt 4 elemente, cari se pot transforma unul în altul. Numai de la 1772 cu înce- 
perea lucrărilor lui Zazoiszer, se, putu fixa adevărata compoziţie a aerului, 

Proprietăți fizice. Aerul e corp gazos, incolor, inodor și fără gust. 
1 litru de aer cântăresce (la O și 760mm.) 1 gr. 293, așa dar 
este de 773 ori mai ușor de cât apa şi de 14,5 ori mai grei de 
cât hidrogenul. . Su Eta 

" Compoziţia aerului. Aerul este un amestec de mai mulți corpi, 
între cari mai principali sunt oxigenul şi azotul. 

în volume în greutăţi 

Oxigenul... . , . . ... .2093%,. 23 % 
Azotul. ... Î[ . |. |... 79,07 %/ , 77 9/0 

Pe lângă acestea mai conţine: ozon, bioxid de carbon (3—5 din 
10,000 volume, apă (4—5 la mia de volume), etc., precum şi dife- . 
rite pulberi şi mucegaiuri (organisme). 

Analiza aerului * 
în volume. Prima 
analiză în volume 
a fost făcută de 
Jeavoisier la 1777, 
Ela închis un vo- 
lum 6re-care de 
aer în retorta de 
sticlă A și în clo- 
potul--C, ambele: 
umplute până .la 
nivelul indicat cu 
mercuriă. .In- 
căldind în timp de 
12 dile ,mercuriul -... e a. - ai Fig. AS. Analiza aerului făcută de Lavoisier. din balonul Aja  . RI ae 

  

  

    

obținut o cantitate P 'de o substauță roşietică [oxid de” niercuriii) 
„Sa produs în același timp un. gol în interiorul -vasului, din care 
cauză 'sa urcat” mercuriul în C..Crescerea de volum -a mercuriului - arată: volumul. oxigenului dispărut, El a constatat că acest volum era
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egal cu acela al gazului care se desvolta când calcină în alt vas oxi- 
dul de mercur (P) ce obținuse și nu era de cât oxigen. Sub clopot 

| rămăsese numai azotul. Rezultatul analizei sale era 
destul de apropiat de cele ce s'ati obținut în urmă. 

Acestă determinare se face mai ușor absorbind oxigenul, 
prin fosfor hidrogen sai un alt compus chimic, 

Un valum dar de aer se introduce în tubul gradat c (fig. 
49) d'asupra apei. Se introduce în el o vergea de Ph, care luând tot oxigenul, face să scadă volumul gazului; volumul 
dispărut indică oxigenul, iar cel rămas azotul, 

* Determinarea în greutate (a fost făcută în 1840 de 
Dumas şi Boussingaull). Oxigenul este luat prin cupru 

- încăldit. Experienţa s'a făcut în modul următor Fig. 49, Analiza aeru- (figura 50): : - : lui prin fosfor, la, rece. > “ , i . SR , Un balon de sticlă, bine închis prin robinetul R$, 
s'a cântărit esact, după ce s'a scos aerul din el; s'a cântărit de a- 
semenea tubul metalic BB în care se afla rădătură de Cu. Când a- 

  

  

  
  

  

  

    

  

Fig. 50. Analiza acralui în greutate după Dumas şi Doussingault, 

cesta cra înroșit se deschidea puţin robinetul R7. Aerul intră în tu- 
sptlându-se prin vasele C, D, E, F, G, H, I, K, (cari conţintii po 
tasă și anhidridă sulfurică), de bioxidul de carbon și vaporii de apă 
ce-i conținea. În tubul BB” acest aer lăsa oxigenul săi care se 
combină cu Cu, iar azotul intră în balonul A. 

Balonul şi ț&va cântărite înainte și dupa experiență, ai dat prin 
diferință cifrele de mal sus. : ă 

Dosarea bioxidulut de carbon. Prin mijlocul aspiratorului V (fig. 51), de o capacitate de 50 litri, umplut cu apă, vom putea face dând drumul apei să curgă prin 7, ca un volum egal de aer să pătrundă în aspirator, trecând prin tuburile E, E, D, C, B, A. Acest aer va lăsa vaporii săi de apă în tuburile F şi E, încărcate cu piatră ponce și anhidridă sulfurică, și tot bioxidul săi de carbon în tuburile D şi C, încărcate cu potasă. : 
Diferinţa între greutatea acestor tuburi la inceput și la sfirșitul experienței ne dă cantitaica de CO, și H,O, aflate în cei 50 litri aer la temperatura (in-
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dicată de termometrul 4) și presiunea ce era când s'a lucrat. Tuburile A și B încărcate ca și E și F, opresc numai vaporii dn apă din rezervorii a pătrunde în tuburile ce trebuesc cântărite, ! 

  

  

  

Fig. 51. Dosarea bioxidului de carbon şi vaporilor de apă din acre 

Organismele din aer. Pasteur este cel d'întâii care s'a ocupat cu studiul organismelor din acr, cum e Zarufa, şi cele descrise în studiul apei. 
Numărul germenilor vegetali, cari aparțin mucegaiuri- lor și numărul bacteriilor” ce plutesc în aer, cresce în lunile de vară şi varicză cu localitatea; ast-fel că aerul 

din spitale, aziluri, cazarme, etc., este de 60—70 ori - mai impur de cât cel din vecinătatea orașelor. 
Un gram de pulbere (praf) pâte conține până la 10 mili6ne de aceste organisme în stradele curate, și până la 5 miliarde în cele murdare. | : 

  

Fig, 32. Torule sai drojda | Aerul, prin oxigenul ce conţine, întreține viața din aer, ființelor vii și face posibilă combustiunea, De la puritatea lui depinde buna stare a ființelor ce trăesc într'insul. In el se revarsă necontenit cantități enorme de bioxid de carbon, produs prin respirația animalelor, a plantelor fără clorofilă și prin: combustiuni. Bioxidul de carbon este consumat necontenit de către plantele verdi (cu clorofilă) în timpul dilei, ast-fel că aerul rămâne tot-d'a-una cu aceeași cantitate mică de acest corp. 

Fosforul. 

Se cunosc bine două stări alotropice ale acestui corp. 
Fosforul ordinar și fosforul roșu. -
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1. Fosforul ordinar. 

Ph = 31, P4 = 124. 

Îstoricul. A fost descoperit la 1669 de către Brand, alchimist din Hamburg. 

Starea naturală. El nu există în stare liberă, se găsesce însă în 
natură ca fosfat de fer, calcii și magneziii. Fosfatul neutru de calci 
există în mare cantitate în 6sele animalelor, sub forma de fosfat 
neutru de calciii; există de asemenea..în creer, lapte, în plante și : 
cu deosebire în semințe și în icrele de pesce, 

Preparaţia. El se extrage din cenușa 6selor și.din unii fosfați 
minerali, 

Pentru: scopul acesta se iaii Gsele uscate, din cari s'a scos osezna și grăsimea 
şi se calcineză. 

Cenușa lor este pulverizată fin; ea conţine, 80—82/, fosfat neutru de calciă 
şi 15—17 %/, carbonat de calciii și magnesii. Acâstă cenușe sc trateză întrun . 
vas de plumb cu acid sulfuric la rece, care descompune carbonaţii. 

(PROJ,Ca, <- CO;Ca + 3S0,H, = (PhOJCaH, + 3S0,Ca -+ Co, 
Fosfat neutru de Carbinat de Acid sulfuric Fosfat biacid Sulfat de Bioxid de 
calciă=Fosfat calciă . de calciă calciă carbon 

tricaleic 

După ce tot sulfatul de calciii s'a depus pe fundul vasului, se separă lichi- 
dul în care e disolvat fosfatul biacid de calci, se evaporeză până când de- 

. vine sirupos în nisce căldări puse d'asupra cup- 
torului (fig. 53), se amestecă apoi cu cărbune 
pulverisat, se usucă și se introduce în nisce ci- 
lindrii de gresă, uniţi printr'un conduct exterior 
a, unde se calcineză. Fosforul distilă şi se adună 
sub apă în butele 4. - ! 
„Prin calcinarea. fosfatului acid cu cărbune și cu 
silice (Si O,), obținem fosforul. . 

3(Ph0,), Ca H, A4- 2Si,0, + 100 = 
Ph, + 2Si O, Ca +- 1000 4+- 4H, O. 

4 ” îi 

Proprie'ăţi ci î£R Fosforul ordinar e 
un corp solid, abator saii slab colorat în 
galben deschis, translucid, atât de msle 
în cât pâte fi sgăriat:cu: unghia. 

Mirosul săi -semănă cu. al usturoiului. 
3 El se 'topesce la 44%3, și ferbe la 290%, 

In apă nu se disolvă și este un corp o- 
trăvitor, 

, Proprietăţi chimice, Fosforul e corp com- 
Fig 38, atragerea fosforului, pustibil, se combină ușor cu CI, Br, |, S, 

etc. Ast-fel fosforul introdus în clor, arde la temperatura ordinară 
cu cea mal mare ușurință, transformându-se în tri sai pentaclorură: 
Ph CI, sait Ph CI, după cătimea de. Cl-present (fâg. 54). - 
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In. contact -cu oxigenul, la temperatura ordinară, el se oxideză cu 
încetul, transformându-se în. 
anhidrida fosfordsă luminând” 
Ia”întuneric. -Cu încetul. el . 
consumă tot oxigenul din ae-: 

„rul închis în un vas, s.e.: un 
“tub (figura 55) lăsând azotul. 

liber. Lumina ce se produce” : 
în acestă oxidaţie se.numesce! 
Îanina * fosforică sai Josfo- 

- 7esceuță.,    
hi PR Aa APS fi Din causa ușurinței cu care se Fig 55. suie 

ie 54. Arderea fosfo- osforului în ali ia lar. " OXideză, se păstreză i în apă fiartă, aer umed... 
adecă din care s'a gonit aerul. 

La 609 fosforul se aprinde, arde cu o flacără vie, trastormându-sc în “anhi- 
dridă fosforică. 

2 Fosforul roșu (amorf), 

Se prepară înferbântând la 250% fosforul ordinar. 
EI e' un corp amorf, de colâre roșie, insolubil în sulfura de car- 

bon și nu e otrăvitor ca fosforul ordinar. PO 
Proprietăți chimice. EL nu e fosforescent la întunerec ' și nu sc a- 

prinde înainte de 2600. Aerul: umed îl oxideză fârte. încet, fără a-l 
face luminos. 

ÎIntrebuinţăn ile fosforului. Fostorul ordinar și fostoru roşu se e întrebuințeză 
pentru fabricarea 'chibriturilor. - 

Chiditurile, Ele se fac cu fosfor ordinar saii cu fosfor amorf, * 
In amândouă cazurile bețele sunt făcute din lemn de brad saii plop, bine us: 

cat. Cele cu fosfor ordinar se fac în modul următor: se mie betele în sulf topit 
la 1250 (chibrituri de puciosă) sai î în_acid_stearic topit [chibriturile obişnuite), 
după acesta sunt cufundate într'o pastă făcută din: CRIII 

Ph ordinar . ... 3 părţi. a 
Gomă '..... 3 IN ” 
Bioxid de plumb. 2  » - | . Ci - 
Nisip fn .... 2 2 ! ” Su 
După ce se usucă, se acoper cu -un lac colorat prin diferiți oxid metalici. 

Pentru ca ele să se aprindă cu mai mare ușurință, se adaogă și mici cantități 
de clorat de potasiii în pastă, , 

Chibriturile cu fosfor amorf (numite și chibrituri soedeze) nu sunt otrăvitâre 
şi nu se aprind de cât fiind frecate pe pasta întinsă pe una din feţele cutiei 
în' care se vind. 

Pasta de pe chibrituri conţine: Pasta de pe cutie conţine: : N 
Clorat de potasiă . .. 100 părţi. Fosfor roșu ... . : 100 părți. 

„Sulfură de. stibiă „402 “Sulfură de stibiă. . 80 » : 
" Cleiă, aaa 20 2 Cleiă, . 50 5, 

Ă „Arsenicul, 

As = 74,9; As, = 299,6. 

Starea naturală. Se găsesce câte-odată în stare de libertate, dar 
mai des se găsesce sub forma de sulfur, precum: Realgarul (As, S,) 

Chimia. 4 .
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sati Orpimentul |As, S,). Există în combinaţie, în unele,ape minerale. - 
Preparaţia. Arsenicul se prepară calcinând în nisce retorte de fer 

închise, pulberea de mispickel: . . - 
2 (Fe, As, + 2 Fe 8) =8Fe S+ As, 

” Sulfoarseniura de fer 2 AMispicicl Sulfura fer0să Arsenie 
=2Fe Ag ă -: - 

Proprietăți fizice.” Arsenicul cristalizat e de colâre albă cenușie 
şi cu luciii metalic. ie 

Proprietăţi chimice. Arsenicul, arde cu o flacără verdue palidă tran- 
sformându-se în As, O, şi răspândind miros de usturoiii. Dacă arun- 
căm pulbere de arsenic în clor, ea arde cu o flacără albă, transfor- 
mându-se în As CI, care este fârte toxic. a " 

Arsenicul curat nu este otrăvitor. Pulberea fină de arsenic, oxidându-se cu 
încetul în contact cu aerul, devine otrăvitâre şi se întrebuințeză pentru facerea 
hârtiilor cu care se omâră muscele. E , 

Compuşii sei sunt otrăvitori și se întrebuințeză în medicină. 

Amoniacul. 

AzH = 17: 

Starea naturală. Amoniacul există în atmosferă: în cantitate de 
1—2 mgr. în un metru cub de aer. Presenţa sa la suprafața pămin- 
tului se datoresce. descompunerii (putrediciunii) materiilor” organice 
(urine, gundie, cadavre, materii tecale, etc.), în care iea nascere sub 
forma de carbonat de amoniii, 

Preparaţia. Amoniacul se prepară descompunând clorurul saă sul- 
furul de amonii prin oxidul de calciă. | ! 

„2 AzH, CL -+ Ca O = Ca Cl, + 2AzH, +H,0. 
Clorurul de Oxid de Ciorurul de Amoniac. Apă 

amoniă. »- caleiuă. -. calciă. 

Proprietăţi fizice. Amoniacul este un gaz incolor, cu gust caustic 
şi cu miros înțepător. (D. = 0,589). EI se licheface la — 400 și se 
solidifică la—75% sub presiune de 20 atmosfere, transformându-se 
într'o masă transparentă și cristalină. a i 

Amoniacul este forte solubil: în apă: 1 volum de apă la 160 di- 
a solvă 1270 volume de a- 

cest gaz. 
Soluţiunea acâsta se în- 

trebuințeză de. obiceiii în 
locul amoniacului gazos; 
ea :se numesce amoniac. 

Pentru a obţine soluţiu- 
neade, amoniac trecem ga- 
zul prin mai multe vase cu 
apă distilată (fig. 56). 

DE Solubilitatea mareaamo 
Fig. 56, Prepararea soluţiunel de amoniac, niacului în apă se dove- 

desce în același mod ca și pentru HCI (Fig. 19). 
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Proprietăţi, chimice. Amoniacul (în soluțiunej .este o bază. puter- 
nică, el precipită numeroşi hidrați metalici, dintre cari, pe..unii " 
redisolvă. Eldisolvă clorurul de argint, o i 

Intrebuintarea. Soluţiunea de amoniac este întrebuințată ca reactiv în la- 
boratâre, iar în industrie ca disolvant al carminului și pentru producerea co- 
lorilor organice. Se mai întrebuințeză pentru spălarea lânei şi a stofelor și cu 
deosebire pentru producerea frigului în aparatul: lui Carr. Sărurile de amoniac 
se întrebuiuțeză în medicină și ca îngrășăminte. în agricultură. i iu i 

Po 
LE i 

Acidul azotic (apa tare). | Ă 

Az O, OH =Az O, H=63 

Starea naturală. EL se găsesce în mică cantitate în aerul atmos- 
feric, unde e produs. prin descărcările electrice. ___.. . . „DD 

In sudul Americei (Chili, Peru, Bolivia) precum și în Indit, există 
sub forma de azotat de sodiii (salpetru de Chili) sai de potasiă. 
Pămîntul conţine azotat de' potasiă, sodii, magneziii .și calci, . 

Preparaţia. Acidul azotic se prepară tratând azotaţii cu un acid 
puternic, d. e. cu acidul sulfuric. - „- E a a 

Az 0.. O Na4+- SO, H, = Az 0,. OH-L- SO, H.Na 

Nu se face, sulfat neutru de sodiii, căci pentru acesta ar trebui 
să se ridice temperatura prea sus şi azotatul sar descompune din 
acestă cauză în producte nitrâse. - a 

ec. i 

In industrie se prepară introducând în retorte mari de tuciă Az O, Na şi 
SO, H, comercial (Fig. 57). Se obţine ast-fel acid azotic ordinar, care se con- 
denseză în vasele E, E/, E”. 

  

* Fig. 5%. Prepararea acidului azotic în industrie, 

Proprietăți fizice. Acidul azotic este un lichid incolor cu densi- 
tatea 1,52 la 150. EI fierbe la 89% și se solidifică a — 40, ...: 

; Câte odată, la maximum de concentraţie, el conţine puţină hi- 
poazotidă (A), care-l. coloreză în galben; în cazul acesta se nu- 
mesce acid azotic fumegător, aj
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.. Proprietăţi chimice. Acidul azotic este un acid puternic, însă forte 
nestabil. Lumina și căldura la 3000 îl „descompun în hipoazotidă 
(care-- colorâză în galben), în oxigen și apă. 

4470, H= 4Az 0, + 2H, 0-0, 
: Acidul azotic este un oxidant puternic. Mai toţi metaloidii, afară 
de CI, Br și Az, sunt oxidaţi de el și transformați în acid sai oxidi. 

S, + 4Az0, H = 2S0, Hs 4+ 2Az O, (Bioxid de azot) 
Aurul și platinul nu sunt disolvaţi de acidul azotic. Ferul introdus 

în acid azotic fumegător .nu: numai că nu e atacat de el, dar în 
“urmă nul atacă nici acidul azotic diluat. Atingendu'! însă cu o altă 
vergea de fer el este imediat atacat, 

Cuprul este atacat de acidul azotic, dând azotat de cupru și hi- 
poazotidă.. De : 

Jutrebuințarea. EL distruge materiile organice, decolorându-le şi oxidându-le. Este fârte întrebuințat în chimia organică pentru prepararea substanţelor ex- plosibile saă coiorante, " - | - Pe o placă lucie de metal, acoperită cu un strat subțire de ceră, desemnăm cu un virf ascuțit. Turnând acid azotic de-asupra ci, el atacă metalul numai în părţile desvelite prin desemnare. Metalul ast-fe] săpat este întrebuințat ca și o piatră litografică și se zice că e «gravat cu apă tara,  - 
„Apa regală. Metalele rari ca aurul, platinul, sunt indisolubile în acidi; pentru a le disolva ne servim de un amestec făcut din o parte acid azotic şi 4 părți acid clorhidric, numit aaa regală. Acest amestec este un oxidant puternic, di- solvă tâte metalele și evaporându-se le lasă ca cloruri. 

Protoxidul de azot. 

Preparaţia. Se obţine de obiceiă încăldind azotatul de amoniă între 230 şi 250%, în o mică retortă de sticlă, (fig, 47). 

Az O, AzH, = A2,0-1+2H,0. 
Azotat de amoniii " Protoxid de azot 

Proprietăă fizice. EL este un paz incolor, cu miros dulceag. Se licheface la 00 sub presiunea de 30 atmosfere, fierbe la — 870,9 şi se solidifică la — 1006, Când îl evaporăm brusc, temperatura sa scade până la — 140, 
Dacă inspirăm acest gaz în cantitate mai mare,.el produce o veselie ase- menea bețici; din acestă cauză Dazy la numit «843 ilariaul». 
Proprietăţi chimice, EL întreţine combustiunea; dacă întroducem într'însul o lumînare cu câte-va puncte aprinse sati o bucată de fosfor .aprins, acestea ard mai bine de cât în aerul liber. Se pâte face experiența ca la fig. 26. 
Întrebuinfarea. Protoxidul de azot, amestecat cu 15%, oxigen (în volume), la o presiune de 0",920 este_un anestezic forte puțin primejdios (P, Bert). - La presiunea ordinară produce S adormire trecetore, din cauza acesta se întrebuințeză la scâterea dinților. , . Se mai cunosc încă, bioxidul de azot (Az, O,), trioxidul de azot (anhidrida azotâsă = Az, 0,) precum și hipoazotida (Az 0,).
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Pentoxidul de azot (Anhideida azotică). 

Az, 0,2108 | 

Acest corp a fost preparat la 1849 de Deaite, trecend clorul us- 
cat asupra azotatului de argint la 600. 

42 0, Ag -+ 2Cl = 2Az, O, ++ 4Ag CI e O, 
El e solid, fuzibil la 309, fierbe la 470, şi se descompune la 800 

în O şi Az O,. Metaloidii 'oxidabili se aprind în contact cu' acest 
corp, luându-i - oxigenul, tot asemenea, potasiul și sodiul. 

Acidul fosforic normal (ortofostoric.) 

LE 
EI se prepară oxidând fosforul cu acidul azotic la cald. 
Preparaţia se face în a- | a 

paratul alăturat (fig. 58) în . 
care se pun 1 parte fosfor 
(în greutate)pentru15 părți 
acid azotic. Seproduceacid. | 
fosforic, care rămâne în vas 
şi bioxid de azot, care din- 
preună cu o parte dina- 

"cidul azotic distilă şi se 
condenseză în vasul R. 

„El se, mai prepară des- 
„ compunând prin apă pen- 
taclorura de fosfor: 

Ph O (OH) 

  

  

  

Fig. 58. Prepararea acidului fosfor:c. 

Pre 

Ph Cl, + Ati. 0 = = Ph O(0H), +5H Cl. 
Proprietăţi fizice şi chimice. EL e corp, „solid, fuzibil la 39%, E forte 

solubil în apă rămânând de regulă în. starea sirupâsă. 
„La 315 pierde o moleculă de apă în modul următor: 

i JOHN . | 
0= Pn—0 H 7 0u 

N O |Hă|. O=— Phn— OH 

„NOH a . So a
 . 

2, mol, Acid fosforic. - Acid difostorie sa i pizofostrie 

La 400";se. deshidrateză dând acidul, peczafosforie,



  

i Jon. von 
0O= Ph—ojH = Ph=O +H,0 

| „Bal „NO 
Acid metafosforie | 

Sărurile luă se numesc fosa; ele sunt mzonoacide,, diacide și 
neutre, d. e; 

po 7 on 7.0 Na 
0: = Ph— OH. O=Ph—ONa 0= = Ph— O Na 

NONa; NONa. "NO Na 
Fosfat biacid de sodiii “ Fosfat monoacid de sodiă Fosfat neutru de sodiă 

=Fosfat monosodic =Fosfat bisodie „_s=Fosfat trisodie 

Cu metalele bivalente ca Ca, etc., pâte da următorele săruri; 

| - OH Oa 
o=pil OH o=piCo o > Ca 

O /o0H . 20 > Ca P0 9> Ca 
0=PiC-o c O=Ph OH O=PhC O ca 

Fosfat manoaae de calciii . Fosfat tetraacid de calciii  Fosfat neutru de calciii==Foafat 
(numit impropriă biacid).  tricalcic, care se găzesce în 6se. 

Ă ! ÎN: DE aaa a a teii 

“ Pentoxidul de fosfor (Anhidrida fosforică). 

Php Op == 142 | 

i? Acest corp se produce când 
, ardem fosforul în .aer sai oxi- 

gen. Else prepară făcândsă cadă 
bucăţile de fosfor “prin țeva T 
(fig. 59) în vasul c, care seafă 
închis într'un vas C, în care intră 
prin D aer uscat. Anhidrida tor- 
mată se condenseză în C și F. 

Anhidrida fosforică e corp so- 
DL 

: lid, alb ca zăpada, se topesce la 
=3 roșu și se volatilizeză la roșu-alb. 
Fa atrage umedela; din causa 

acesta :se întrebuințeză pentru 
uscarea gazelor. Dacă o aruncăm 
în -apă produce un sunet ase- 
menea ferului înroșit și se trans- 

    
Fig. 59. Prepararea anhidridei fosforice 

formă în acid fosforic. 
Ea absârbe diferite cantități de apă pentru a se transforma în 

modul următor: . 

Ph, O; + 3H, O = 2P O, H, acid fosforic normal.
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Trioxidul de arsen (Anhidrida arseni6să) -. - 

As, 0, = 198.  -. 

"* Acest corp e cunoscut încă din vechime sub numele de arsenic sai arsenic 
alb, la noi este cunoscut de popor sub numele de șorzcioică. Di 

E! derivă prin. deshidratare de la acidul arsenios: i: 

: 2As (0H), = - As,0,.+-3H,0.. » 
2 mol. (acid arsenios). Trioxid de arsen. | 

Proprietăți fisice. El e corp solid și e- 
xistă în :două stări deosebite prin proprie- 
tățile lor: sticlos și ca porțelanul. 

Anhidrida arsenidsă, în momentul soli- 
dificării sale, se obține în starea sticlâsă, 
cu timpul ea devine opacă începând de 
la suprafaţă spre centru, când semănă cu 
porțelanul și vădută la microscop, este crista- 
lizată în octaedrii regulați (fig. 60). Acestă 
transformare se face cu perdere de căldură. 

Proprietăţi chimice. Ea-se 'disolvă în apă dând acidul arsenios. 
Anhidrida arseni6să este fârte otrăvitâre, -:.. Da 

  

"Fig. 60. Cristale de As, 0; 

“Combinaţiunile arsenicului cu. sulful. 

Arsenicul formeză cu sulful mai multe combinațiuni, între cari mai însem= 
nate sunt. trei: E | e 

. As, S: ” As» $, As, $, : 
Bisulfura de arsen. „ Trisulfura de arsen. Pentasulfura de arsen, 

=Realgarul ..  -.::. =Orpimentul : 

Realgarul, (As, $,) se găsesce în natură cristalizat în prisme rombice oblice 
(Kapnik, Transilvania). La noi se găsesce la Dorna (Suceva), Se pote: pre: 
para topind 75 părţi arsen cu 32 părți sulf, : 

Realgarul aprins arde în contact cu aerul dând anhidrida arsenidsă şi bioxid 
de sulf. El e de coldre roșie și se intrebuintțeză în pictură, 

Orpimentul. (A, Sy) se găsesce în natură cristalizat, de coldre galbenă des- 
chisă (la Dorna, Suctva). Se prepară tratând o soluțiune de acid arsenios cu 
hidrogen sulfurat: 24As O, H, + 3H, S= As, 8, -+- 6H, O. 

Familia 1V.— Corpii principali din acâstă familie sunt: C, Si și Sn. 

| “Carbonul. 

C = 12 7 

Starea naturală. Carbonul există în stare nativă, ca diamant și ca 
grafit. EL e forte. răspândit în combinaţiuni cu hidrogenul în căz- 
duniă fosiit şi cu oxigenul în dioxidul. de carbon. Se găsesce în can- 
titate fârte mare în corpii animalelor și plantelor; ast-fel țesutul 
lemnos (celuloza), care constitue 96%, din lemnul uscat, "conţine 
44—45%, carbon, eee
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Proprietăţi fizice. Carbonul este un corp polimorf.. El se pre- 
sintă în două stări cristaline şi în stare amorfă. Avem așa dar, trei 
varietăți de carbon, cari sunt următorele : 

1. Diamantul este carbon pur cristalizat în sistemul cubic. For- 
mele principale în cari se găsesc sunt: octaedrii, dodecaedrii rom- 
boidali şi scalenoedrii (sistem cubic). Cristalele de diamant ai fârte 
adese:ori fețele și muchile lor curbate. Diamantul este de obicei 

- incolor, mai rar colorat în 
albastru, galben sai ne- 
gru (Carbonado). El se gă- 
sesce în “nisipurile aluvio- 
nilor în: Indii, Borneo, Bra- 
silia, Africa de sud, Siberia 
și în munţii Urali. Densi- 
tatea lui variază între 3,50 
și 3,55. El este cel mar 
dur dintre toți corpii din 

| natură. * 
2. Grafitul se prezintă sub forma de lame hexagonale, de coldre cenușie, cu lucii ca ale oţelului și unsurâse la pipăit și are densi- tatea 2,2. El se găsesce în terenurile vechi, în: Spania, Franța, An- glia și în Siberia la.Iakutsk. EL servesce la fabricarea: crei6nelor şi a creuzetelor. Cu pulberea lui se lustruiesc. obiectele de fer și de tuciă şi tiparurile Ja galvanoplastie. | | o 3. Carbonul amorf. În stare amorfă găsim mai multe feluri de carbon: ie o 
a) Carbonul fabricat prin arderea lemiiiului. “Pentru a-l prepara se ieai ramuri de lemn verde, lungi de 60“ și se pun împrejurul a patru pari lungi bătuți în pămint, cari servesc de coș (fig. 62 și 63). Se acoper apoi cu frunze și pămînt, lăsînd și la partea de jos nisce mici deschideri, pentru intrarea aerului, Si ” 

  

       
  

Fig, G1, Cristale de diamant. . 

  

  

Fiu. 62 şi 63. Aşegarea şi arderea lemnelor pentru, fabricarea cărbunelur, 

In urmă se aprind și se lasă' să ardă cât-va timp. Combustiunea fiind incomplectă, lemnul perde apa și hidrogenul stă, iar carbonul şi cenușa rămân. 

Carbonul preparat în aceste moduri cu lemne ușâre de plop,-castan, teii, etc.,
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cam pe la 4000, servesce la fabricarea ierbei de pușcă. Cel preparat cu lemne 
mai grele (stejar, jugastru, etc.) se numesce manga/ și se întrebuințeză ca com- 
bustibil. Cel preparat la 400% conduce r&ă căldura și electricitatea, iar cel pre- 
parat la 12000 — 1500* e bun conducător de căldură și electricitate, din causa 
acesta se pune în puţurile, în care se conduce sîrma paratrăsnetului. 

Carbonul vegetal are proprietatea fârte însemnată de a absorbi gazele, mai 
cu secmă pe cele vătămătâre ; ast-fel un volum de carbon, de” lemn absârbe: 

90 volume gaz amoniac -. : 
55 >». hidrogen sulfurat 
35 > bioxid | de carbon . 
Din acestă causă, 'se întrebuințeză cu succes la filtrarea apei, la desinectareă 

latrinelor, etc. | 

c) Carbonul din fum. Substanțele volatile și “avute; 'în carbon pre- 
cum terebentinele, reșinele etc, fiind arse incomplect întrun curent 
de aer, produc un fum avut. în: carbon fin pulverisat, , 
„In aceste condiţii se formeză funinginea în coșurile nâstre., In 

industrie substanța volatilă se pune în- 
tr'un vas pe focul E (fig. 64), iar pulberea 
de carbon se depune. în camera A şi pe 
clopotul B. ii 

EI servesce la fabricarea negrelei de - 
tipar și amestecat cu argilă (de 2 sait 
3 ori greutatea sa) la facerea crei6nelor 
de desemn. , | 

Zușul se prepară în China din carbo- . 
nul de fum, obținut prin arderea unor. 
substanțe aromatice. 

d) Cocsul (Koaks). La distilația cărbu- 
nilor de pămînt, pentru prepararea gazu- 
lui (1) se obţine un carbon poros, dur și 
lucitor, cu aspect semi-metalic numit cocs." 
Acestasemaipste obțineardândiîn incom- > le 
plect cărbunii de pămînt aprâpe înace- Semi ae cara 
leaşi condiţii ca şi carbonuldin lemne. 

€) Carbonul din 6se sati carbonul ani- Fig. 61. Prepararca carbonului din fum 

mal. Osele animalelor fiind făcute din 60%, substanţe organice, pot 
să dea carbon prin arderea lor necomplectă. Acest carbon conține 
88—90%/, fosfat de calciă, de care se pâte.. separa tratându-l cu 
acid clorhidric, care disolvă fosfatul. . .. ra 

Carbonul animal are proprietatea de a. decolora substanțele orga- 
nice. Ast-fel, dacă amestecăm vinul roşu cu acest carbon într'o sticlă 
și îl filtrăm "după cât-va timp, el va trece necolorat,. 

Din cauza acestei proprietăți el.servesce la decolorarea zabărulia, 
siropurilor, etc. Cu el se fac și filtre pentru purificarea apel. 

Carbonul pur. Varietăţile descrise până acum nu pot fi conside- 
rate ca carbon par, din causă că tâte, chiar și diamantul, lasă cenușe 
prin ardere, 

  
(1) Vedi chimia organică: Gazul de Numinat.
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- Intre varietățile naturale mai pur este diamantul. EI conţine urme 
de substanțe străine, pe când grafitul are 1—2%/; din aceşti corpi. 

Dintre. varietățile artificiale mai curat e carbonul făcut din zahăr, care dă numai urme de cenușe și mai impure cocsul cu 4—5%/, cenușe. 
„O proprietate generală a tuturor acestor varietăți este” de a nu 
se topi de cât la temperaturile 'cele mai înalte obţinute până acum. 

Singurul disolvant al carbonului este ferul topit, care prin răcire 
îl depune sub forma de lame hexagonale (grafit). 

„ Proprietăţi chimice. Tâte varietațile de carbon, arse în oxigen sai 
în aer, dai oxid sai bioxid de carbon, după can- 
titatea de oxigen cu care se combină: - 

C++ 0, = 2C0 
: - Oxid de carbon 

C, + 20, =2C0, 
Bioxid de carbon 

Aceste combinațiuni se fac cu desioltarea de căl- 
dură şi lumină. Să 

Fig. 65. ! e : . pu F. Arderea carbonulul . .. " LS : ! P ' 

cip : | 

    

    
    
   
   

  

în oxigen, 

Carbonul înroșit descompune 
apa, se combină cu oxigenul și 
dă oxid de carbon şi hidrogen: 
„C+-HO = CO+H: 
” Acâsta se pâte dovedi virind 

un cărbune înroșit sub un clo- 
pot umplut cu apă (Fig. 66). 

- Carbonul reduce oxidii me- 
talici la cald producând oxid 
de carbon dacă oxidul e greă 
de redus și bioxid de carbo 
în, cazul contrar. 

  

200 + E = CE Co, Fig, 66, Descompunerea apel prin cărbune înroşit 

E! se combină direct la: cald cu ferul, manganul etc., pentru a forma: combinaţiuni numite carbure (fonte, tuciuri, schije). 
Julrebuinzarea. Din causa puterei sale reducetâre, carbonul e forte întrebuințat pentru prepararea fosforului, arsenicului, potasiului, zincului, ferului, etc. Se maj întrebuințeză și ca desinfectant în medicină. : Di . Bă 

„=. “Staniul (Cositoriul). 

„ Sn=11s, 
Starea naturală. EI se găsesce mai cu scmă sub forma de'bioxid Sn O. (Caz siterita) în Anglia. De ”
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Preparaţia. Pentru a-l: prepara se calcincză bioxidul de staniăa mestecat cu 
cărbune: Sn O, + C = CO, + Sn. 

Metalul se 1opesce şi curge la partea inferidră. 
Proprietăți fizice. Staniul este un corp alb ca argintul, se topesce la 228%; El se 

pste topi și într'o hârtie pusă pe o placă de metal cald. El este maleabil și ducil. 
Proprielăpi Chimice. El nu se oxideză în contact cu aerul de cât la 2005,. 
Zutrebuinzar ca. EI intră în compoziția bronzurilor. Ast-fel monetele de aramă 

sunt făcute din 95 părți cupru, 4 p. staniii și 1 p. zinc. Cu staniii se spoesc vascle 
de bucătărie din causă că el nu e ușor atacat de acidi. Tinicheaua se face luând 
table de fer, spălate bine cu acidi și acoperindu- -le cu un strat de staniă, 

Acidul carbonic =CO (OH), = CO, H, 

El se prepară disolvând bioxidul de carbon în apă, cu deosebire 
sub presiune. Voind a-l izola, se descompune în CO, şi. H,O. 

Soluţiunea sa ap6să înroșesce puțin hârtia de turnesol și are gust 
acru. Dacă uscăm hârtia, ea perde, col6rea roșie, din cauză că acidul 
se descompune în CO, (gazos) și HO, care se evaporeză. 

El este un acid bibazic, dă, prin urmare, două feluri de săruri: 
zmonacide și neutre. 

CO, HK - CO, K, - : CO, Ca 
Carbonat acid de potasiii Carbonat neutru de potasiă Carbonat de ealciii. 
=Carbonat monopotasie. Carbonat bipotasie. - . (neutru) 

Aceste săruri sunt forte respândite în natură. pr 

Oxidul, de carbon. „. 

CO =.%8. | 
Preparaţia. E! se prepară ardend carbonul într'o cantitate e mică de O: 

C, +0; = 2C0 

sai reducând prin C bioxidul de carbon și unii oxid mctalici, la roșu: 

CO, + C = 200! ă 
Zn 04 C = CO + Zn. 

In laborator | se prepară deshidratând acidul ostalic (etan dioicul) 
prin acid sulfuric: 

O = C— OH ISS 
= ] = Coco 4-10, 

D= C—0H SZL- —|9.H |. 

  

  
  

Reacţiunea se face în vasul A (fig. 67), CO, este reținut” în vasele 
B și C, în care se pune hidrat de calci (Ca (0H,) . sai de „Potasiă 
(ROH); iar CO trece și pote fi cules în cilindrul D. 

Proprietăți fizice, El e un gaz fără coldre, fără gust, fără miros, 
Este de 14 ori mai greii de cât hidrogenul. Cailletet, comprimându-l - 
în aparatul s&ii la 300 atmosfere și Îa—29, Va lichefăcut. :
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Proprietăţ! chimice. EL e corp gazos neutru. 

  

  

Fig. 67. Prepararea oxidulut de carbon. 

Căldura. "| descompune în C și O (la temperaturi înalte). 
EI arde cu flacără. albăstruie în contact cu aerul, dând CO. 

CO + O = CO,. 

La sdre se combină cu Cl -pentru a da clorura de carbonil; 

_CO + CI, =CO Cl, 
Ciorura de carbonil=Oxiclorura de carbon. 

  

Clorura de carbonil se mai numesce şi gaz fosgen. 
Oxidul de carbon.c fârte otrăvitor, Respirat fiind împreună cu acrul, în can- 

titate de 2/, pâte să omâre imediat pasările, iar 3, animalele mari. El pro- 
duce mârtea prin lipsa de oxidațiune (asfixie). — Este așa dar primejdios a respira productele de combustiune ale carbonului, ceca ce se întimplă dacă se pune capacul la sobe înainte dea se stinge jeratecul în vatră saă dacă încăldim 
o cameră cu jeratec, ori stăm într'o cameră în care se calcă rufele cu ferul 
umplut cu cărbuni.” | ! ÎN ! 

Bioxidul 'de carbon. 

a COM, o 

Starea naturală. Bioxidul de carbon. este forte răspândit în na- 
tură. Ast-fel se găsesce în atmosferă, în apă și în pămînt. Presența 
lui se datoresce vulcanilor, respiraţiunii animalelor, fermentațiunilor 
şi combustiunilor. Cantitatea ce o găsim în atmosferă (3 până la4 
la 10.000 volume) varieză în raport invers. cu înălțimea. * 
--In oraşe cantitatea este cu mult mai mare, ea pote să ajungă până la 35 
sai chiar 40 -în 100,000 vol. acr.. . : |



GL. 

„In sălile de teatre, ră ventilate, proporția pâte merge până la 5 saii chiar 
„10 la mie; în condiţiile acestea produce durere de cap, greță și leșinuri. 

Fie-care om produce în 24 ore 1 Kgr. de CO,: 

Preparaţia. EL se prepară prin descompunerea carbonaţilor, în 
special pâtra de var, cu acidul clorhidric sai sulfuric: 

CO, Ca +- 2H Cl = CO, + Ca, + H,0, 
Aparatul, în care se face acestă preparaţie este identic cu acela 

care ne-a servit la prepararea hidrogenului (fig. 4). 

    
Fig. 68. Turnarea bioxidului de Fi. 69. Stingerea unei lumînări 
carbon dintr'un vas în altul, aprinse turnând peste ea CO, 

- Proprietăți fizice. El e un_gaz incolor si fără miros. El este odată 
și jumătate ori mai greii de cât aerul şi de 22 ori mal greide cât 
hidrogenul. Din causa acesta el pste fi turnat dintr'un vas în altul 
întocmai ca un lichid (fig. 68). Un litru de apă disolvă un litru și 
jumătate de CO. Ast-fel se face apa gaz6să (sifânele) disolvând 
un volum de CO, de 5 ori mai mare de cât volumul apei la pre- 
siunea de 6 atmosfere. a 

EI a fost lichefăcut și fierbe la. — 780. tt 

Evaporându-se la presiunea și temperatura ordinară, temperatura lui scada 
până la—78%, iar în vid până la — 970, In casul acesta el se solidifică transfor- 
mându-se întrun corp alb ca zăpada. a : i 
__ Dacă '] amestecăm cu eter şi 'l evaporăm repede în vid, temperatura lui scade 
la — 140 şi se transformă într'un corp cristalin, ca ghiaţa.: De și temperatura 
lui e fârte scădută, putem totuși să-l ținem în mână fără pericol, din cauză că 
fiind forte volatil, e învelit în tot-d'a-una într'un strat de gaz. Dacă însă îl strin- 
gem între degete, produce arsături durerdse. El se topesce la — 57% sub pre- 
siune de 5 atmosfere și fierbe la 00 sub presiune de 36 atmosfere. Ea 

_ Proprietăţi chimice. Bioxidul de carbon nu arde .și nu întreține. 
„arderea. Dacă "1 turnăm peste o luminare aprinsă, acesta se stinge « 

Potasiul "i ia tot oxigenul și lasă carbonul liber: ! 

CO, + 2K, = 2K, 0+C 
Oxid de potasiil.
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Căldura descompune bioxidul de carbon în O şiCO. ...- 
Bioxidul de carbon se hidratâză în contact cu apa, dând acidul 

carbonic CO,H, cate este forte. nestabil, .- m: - 
„. Dacă "1 trecem într'o soluţiune. bazică, el formeză săruri fixe nu- 
mite carbonai, N aaa 

CO, + Ca [(0H), =. CO. Ca+H, 0... 

_- Acesta se pâte dovedi făcând să trecă un curent de CO, saă su- 
flând în acest gaz bioxid de. carbon expirat din plămâni printr'un 
tub de sticlă într'o soluțiune limpede de hidrat de calciă. Se obține 
imediat un precipitat alb de carbonat de calcit (fig. 70). 

Jutrebuinzarea, El se. întrebuințeză la facerea apei gazâse (sifon, apă de Seltz artificială), la fabricarea șampaniei, la scâterea varului din: zahăr (la fabricarea . zahărului) ia producerea temperaturilor scădute, etc. Pâte produce imediat mârtea omului și a animalelor mari când ocupă cel puțin 30%, din volumul aerului. Compuşii cu sulful, Sulfura de carbon = CS,. Se prepară introducând priniT 

    
Fig. 70. Producerea precipitatulur” e carho-.. . Fig i. Prepararea sulfuret de carbon . nat de calciă; a .. . . . : Ă 

bucăți de sulf peste carbonul înroșit în retorta C, (fig. 71) 
Sulfura de carbon, ce se formeză, se condenseză în vasul F. ” Ea e corp lichid, volatil, cu miros urit de varză stricată şi fierbe la 450. Sulfura de carbon fiind aprinsă, arde cu o flacară albastră: 

_05,+ 30, = 250, + CO, 
Amestecul de sulfură de carbon și oxigen, sai aer, face explozie în contact cu un corp aprins, .. - , a 
Sulfura de carbon este anhidrida aci 14247 sulfocardouic, CS, H, (comparabil cu 

acidul carbonic), cu cari se pot obținea săruri numite s4//o-carbouaf?, precum:i 
S= C< SE Atât sulfura de carbon cât și sulfocarbonaţii sunt întrebuințaț 
Sulfocarbonatul de potasiă, | 

în contra bâlei de vie numită filoxera. 

Familia a V. — Acâstă familie coprinde un, singur element: bo- 
rul. El e unul dintre -puținii corpi cu valența fixă = 3, în  tâte 
combinaţiunile sale. “ i 

7.
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_Bo=10,9 
Stavea ualurală, Există în natură sub forma de acid boric, borat de calcită 

şi borat de sodii. a CI - 
Preparaţia. El se obţine reducând prin potasiă sai 'sodiii anhidrida borică. 

Când metalul redus găsesce. un disolvant, cristaliseză. EI se presintă în două 
stări: amorf şi cristalizat, et m 

Proprietăţi fizice. Borul ainorf este o pulbere verdue,: care. înegresce dege- 
tele, e r&ă conducător de electricitate, fuzibil numai. la temperaturi înalte. Bo- 
rul cristalizat în sistemul hexagonal este incolor, transparent, infuzibil.la tem- 
peratura cuptârelor.. . A d | a 

Proprietăți chimice. Borul amorf arde: la aer transformându-se în BO, O, 
pe când cel cristalizat: arde incomplect. chiar la temperaturi forte înalte. La 
temperatură înaltă el descompune apa:.. . . a 

Bos3H, OB, 03, e i i 
Acidul boric. 

„Bo (OH, = 70, e 
Starea naturală. Există ca borat de sodiă (borax) întrun mare 

număr de iacuri și isvâre minerale, în Indii, Tibet, Ceylan. Crate- 
rele vulcanilor conțin câte odată cristale de acid borie Gazele eșite 
din fzumarole şi suffioni (Toscana) conţin acid boric. i 

Extracțiunea. Gazele și vaporii de apă ce es din suffioni sunt 
disolvate în apa din basenurile făcute pentru acest scop -(lagoni). 
Apele acestea sunt evaporate pe nisce table mari de. plumb, cari 
fiind puţin înclinate, conduc apele concentrându-le într'o căldare. 
In acesta se depune acidul boric. 

Proprietăţi fizice. Acidul boric se presintă în foițe albe sidef6se, 
unsurâse la pipăit, cu gust slab acid.. Densitatea lui e 1,48. El se 
disolvă în 25 părți de apă la 140, a 

Proprietăți chimice. Soluţiunile de acid boric daii o colâre roșie- 
tică slabă hârtiei de turnesol. -... | 

Acidul boric disolvat în alcool face ca acesta sa ardă cu flacără 
verde. “ . 

Întreduinţarea. El se întrebuințeză pentru fabricarea smalțurilor: ast-fel cu 
borosilicatul de plumb se acoper obiectele de faianţă. 

Fitilurile de la luminări de stearină sunt muliate într'un amestec de acid bo- 
ric și acid sulfuric, pentru ca să se îndoiască în afară în momentul arderci și 
ast-icl să ardă complect, El e un antiseptic puternic; în cantitate de una la 
mie împedecă fermentația laptelui. Din cauza acestei proprietăți se întrebuin- 
ţeză în medicină. 

/ “Grupul III. (Metale). | 
Familia £: Li, Na, K, (numite și metale alcaline) şi Ag. 

„ Metale alcaline. Consideraţiună generale. Caracterele generale ale 
corpilor din acâstă familie sunt rezumate în următorul tabel; . -..:
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, Li Na KR | Ag 

Greutatea atomică . ,... 7| 23 39) 108 
Densitatea. . . .-,:.. . . | 0,59] 097|: 0,86 10,5 
Temperatura topirei eee |... 4,1800 9596 „625|. 954 

Metalele alcaline, combinându-se cu oxidrilul, dai nascere la baze 
cari sunt cu atât mal stabile, mai puternice și mat solubile, cu cât 
greutatea atomică e mai mare; ast-fel hidratul sodiului este mai ba- 
zic, mai solubil şi mai stabil de câtal litiului; cel al potasiului se află 
în același raport de superioritate față cu cel'al sodiului, etc. : . 
„ Metalele alcaline descompun apa la temperatura ordinară cu o ener- 
gie, cuatât mai puternică, cu cât greutatea lor atomică este mai mare. 
Hidraţii formați în acest mod se numesc a/ca/ă, de unde şi numele 
lor de petale alcaline. i 

Aceştia sunt fârte stabili şi nu pot fi descompuși prin căldură 

Sodiul (Natriul). 

E | | Na = 23. | | 

Starea naturală. Sodiul nu şe găsesce liber în natură, este însă 
forte răspândit sub forma de săruri precum: clorurul, azotatul, car- 
bonatul, sulfatul, etc.,. de: sodiii. | - . Sa 

- Preparaţia. EL a fost izolat pentru întâia Gră la 1807 de 7. Dawy, 
electrolizând prin ajutorul unei pile puternice hidratul de sodiii (soda 
caustică), _ .....- se: - 

2Na OH = Na; + B, +0, 

Experienţa se “pote face în modul: următor: O bucată de sodă, 

  

  

Fig. 12. Prepararea sodiului prin electroliză. : 

scobită în partea superidră, unde se pune puţin mercur e, se așcdă 
pe o placă de platină 4, care se află în contact cu electrodul polului —+- 

/
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al unei pile. puternice, iar în mercuriti se află cufundat electrodul— (fig. 72). Davy şi succesorii săi s'a servit de o pilă făcută din 250 
eiemente. Sodiul devenit liber, se disolvă în mercur, formând un 
amalgam, și se scâte în urmă prin distilarea mercuriului în o atmos- feră de Ho Aa 

“ Sodiul se extrage topind împreună carbonatul de sodiă cu cărbune: 

; CO; Nas -F- Ce 3 300 Na 
LE „Carbonat de sodiă. i 

“Amestecul se pune în cilindrul de fier A (fig. 73). Productele vola- 
tile es prin T, sunt răcite în cutia: C și pe când oxidul de carbon: 
arde la partea superidră în 2, pe la partea inferiâră curge sodiul în vasul de tuciii V, plin cu olei de petrol. 

Sodiul se prepară acum în cantităţi mari prin electroliza clorurului de sodiă, , 
topitisub influenţa unui curent puternic, -! a i ! 

ar i 

  

Fi. 13. Prepararea sodiului. 

Proprietăți fizice şi chimice. Sodiul este solid, cu luciul ar- 
gintiii, când e tăiat de curând. EI se oxidâză cu ușurință -la aer,. 
acoperindu-se cu un strat de oxid, de colre albă cenușie, El păs;: 
treză luciul s&ii dacă '1 conservăm în aer perfect uscat saii în vid. 
La temperatura ordinară e mâle şi maleabil ca cra, iar sub 9 e 
dur și sfărămicios. EI se topeste la 95%6 și distilă la roșu, Dacă-l 
aruncăm în apă el plutesce pe suprafața acesteia, o descompune cu vio-. 

lenţă, transformându-se în hidrat de soditi și desvoltând. hidrogen:: 
, 

"2H, O Na, = 2Na OH-+-H, 

Chimia. , : "5
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Întrebuiuţarea. El se întrebuinţeză ca reductor la prepararea diferiților corpi 
precum; borul, siliciul, aluminiul,“ magneziul, etc. El e preferabil potasiu-" lui, în aceste operaţiuni, de Gre-ce e cu mult mai uşor de lucrat cu el, de cât 
cu potasiul, - i MI N cobai 

- Chrurul de sodii, Na Cl. Există fârte răspândit în 'natură sub, 
forma de stânci in interiorul pămintului: sare gemă, sati disolvat 
în apele de mare și în numerâse isvâre sărate (salamură). Se cu- 
nosc. lacuri sărate, cari aii.mai mult de 15%, Na Cl. 

Apa de mare conține în genere '27 la mie: 
Eziracţiunea. Clorurul de sodiii se pote scâte prin ajutorul mi- 

„nelor din stâncile de sare, -saă' prin: metode speciale din.apele să- 
rate, fie din puțuri, fie din mare. - | - E 

2) Minele (ocn6) cele mai îiisemnate sunt: . | 
Wieliczka și Bohnia (în Austria), Stassforth (Prusia), Dax (Franţa), 

Cardona (Spania). 
La noi în ţară avem ocne la: Tergul-Ocna (Bacăi), Doftana şi 

Slănic (Prahova), Ocnele-Mară (R.-Vâlcea), cari aparțin statului, iar 
în Vrancea (Putna), mai există o mică ocnă exploatată numai de 
moșnenii din localitate, | 

Stânca de sare, adese-ori e descoperită, precum la stânca sărei (Buzăi) şi are la noi o grosime de peste 400m. (Doftana); sarea se scâte sub forma de bucăți mari, (numite Zro4? saă formal). Sarea sctae cu ciocanul, afară de Slănic, 
unde se face acesta și cu mașini mânate cu aer comprimat. Tâte minele aă 
ascensor cu vapori pentru scâterea sărci și personalului. Doftana și Slănicul 
sunt iluminate cu electricitate, , 

d) Din apele sărate se extrage sarea în mo- 
“dul următor: Ia - 

Se iea sai apa din isvârele sărate saă apa 
sărată produsă în modul următor: Când sarea 
gemă se găscsce amestecată cu argilă ast-fel 
în cât nu se pâte scâte în bucăţi, se viră un 
tub cilindric de fer (sondă), în care se introduce 
altul cu un diametru mai mic; prin spaţiul 
inelar, ce rămâne între ele, se tâmă în jos 
apă curată. Apa după ce a disolvat sarea, se 
scâte prin țeva centrală, 

Apa sărată obținută în aceste moduri, e 
concentrată prin evaporaţie la vânt și s6re, . „fiind ridicată întrun sghiab şi lăsată să cur- 

Fig. î4, Extragerea sărel dintapele î: gă peste o grămadă de crăci de arbori, cari 
sărate, se întind pe o lungime de 300—500 m. a- 

! vEnd o lățime de 5—6 m..şi o înălțime de15 
m. (fig. 74). Totul e pus perpendicular pe direcția vânturilor constante din 
localitate. . ” 

Apa sărată se concentreză și se adună în basinul inferior, de unde e luată şi concentrată în căldări mari în cari se depune clorurul de sodiă. , 
6) Extragerea din apa de mare. Sarea din apele de mare se extrage în ţările 

de la nord (marea albă, etc.), prin înghețarea apei. Depărtând ghiața îndată ce 
se formeză, rimâne o apă, care concentrată prin căldură, depune sarea. In ţă- 
rile calde (Franța, Italia, Grecia, Bulgaria) apa se concentreză prin vent și căl- 
dura solară. Apa din mare este introdusă prin mici șanțuri în nisce rezer- 
vorii largi unde depune materiile ținute în suspensiune şi în urmă e dusă în 
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nisce mici rezervorii,.unde depune-clorurul de sodiă.. Cu el:se fac nisce movile „rectangulare, cari sunt spălate cu. apă, curată. Acesta e sarea de mare. care conţine 95%, clorur de sodiii. . ESI g pe Aceste exploataţiuni se întind de” la Hytres până la Pont-Vendres în Medi- terana ; în oceanul atlantic se. fac la: Croisic aprope de-Nantes..:. - i 

Proprietăți fizice şi chimice. Clorutul de, sodiii.e, corp solid inco- 
lor, transparent, cu, gust sărat. Ea cristaliseză în.cubi, . . . Stie 

Densitatea clorurului de sodiii este.2,15.Cu tâte că cristalele lui sun 
anhidre, el decrepită (plesnesce) când îl aruncăm pe cărbuni roșii, din 
cauză că conţine o mică cantitate de apă interpusă între molecu- 
lele lui. | _ a 

Clorurul de sodiă se topesce la 7720 şi se volatiliseză la roșu alb, 
Intrebuintarea. Clorurul de sodiii se întrebuinţeză la fabricarea acidului clorhi- ; 

dric, a sulfatului și carbonatului de: sodiă, la amestecuii răcitâre şi ca aliment; Ghiaţa pisată, amestecată bine cu sare fin pulverisată, răcoresce! până la —250, 
+ Flipocloritul de sodii Cl O Na, se obţine ttecând un curent de clor în hidratul de sodiă. a i A a 7 ti 
„m 2Na OHACI, = ClONa + NaCI+H,Oi îi e 

Soluţiunea de clorur şi de hipoclorit de sodiă pârtă numele de apa Iul Ladar- 
rague şi se întrebuințeză pentru albitul rufelor... - - aa NI 

Fidratul de sodiii, NaOH, e numit și sodă sai sodă caustică. EL'se 
prepară tratând o soluțiune de carbonat de sodiii cu hidratul de calciă. 

CO,Na, + Ca (OH), = CO, Ca + 2Na OH 
Carbonatul de calciă se separă prin filtrare. Soluţiunea de Na OH 

este concentrată, soda e topită, turnată pe o placă de argint, sdro- 
bită și pusă în vase bine închise. - 

Proprietăţi. E un corp alb, se topesce la roşu închis și se vola- 
tiseză la roșu, fără a se descompune. E fârte solubil în apă, arde 
pielea și țesăturile și atrage CO, din atmosferă, cu care formeză 
carbonați. : 
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Fig. 35. Prepararea sulfatului de sodiii, 

Sulfatul de 'sodin, SO, Na,, există în Spania în mine mari, în a-
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pele de mare și în numerâse isvâre minerale, precum la Bălțătesci, (Neamţu). El se pâte prepara tratând clorurul de soditi cu acid sul- furic: 2Na Cl + SO, H, = S0, Na, + 2H CL... . 
Amestecul acesta se pune în cuptore (fig. 76). Amestecul e pus în A întrun cazan de plumb, „acidul clorhidric se duce prin C în vasele de disolvare, pe când fumul ce înconjură cuptorul prin canalele „F,G,L, H,K, L, ese prin coșul M. Când înceteză disolvarea de acid clorhidric, substanța este împinsă din A: în' B, unde este calcinată, ": Sulfatul de sodiă cristaliseză cu 10 mol. H, O şi se numesce în comerț sarea Jul Glauber, (SO, Na, + 10H, O); el e fârte solubil în apă. Di Re | NE 

„Întrebuinţarea. El se întrebuințeză la fabricarea carbonatului de sodiu, a sticlei şi în medicină ca purgativ. - | 
Azotatul de sodiii. AzO,Na. Există în natură fOrte răspândit cu' deosebire în Chili și în deșertul Atacama. El e amestecat cu puţin sulfat, clorur și iodur de sodiă, purtând numele de: Salpetru de Chili sati Să/izră. EL este solubil în apă cu deosebire la cald, și se în- trebuințeză pentru fabricarea acidului azotic, azotatului' de potasiti şi pentru îngrășarea pămîntului. - 

„.Carbonatul de sodii, CO, Nas, numit în comerț sndă, se estrage 
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Fig. 36. Prepararea carbonatului de sodiă, 

calcinându-se împreună sulfat de sodiă, carbonat de calciii și cărbune, Acest amestec se introduce întrun cuptor A (fig. 76), făcut din „fier şi cărămidă refractară, care sc întârce împrejurul axului săi pe roțile GG și e pus în mişcare prin râta cu dinți DC. Substanțele Sunt ast-fel bine amestecate și încăldite prin focul din F. Reacţiunea se petrece în modul următor: 

SO, Na: +- CO, Ca -+- C, = CO, Na, + Ca S+- 2C0, 
Sulfură de calciă Ea se face în următârele dou& faze: 

1. SO, Na. <- C, = Na;S-+- 2C0, „mu 2 NaaS + CO, Ca = Ca S+ CO, Na,
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„Procedeul lui “Solvay. EI se mai prepară întrebuințând direct clo- rurul de sodiă : e ae „i 

Na Cl + 0=c <Q AH 0 C<O d AH, 
Carbonat acid de amoniiă, Carbonat acid de sodiă, 

Carbonatul acid de sodiă se calcin6ză și se obţine carbonat neutru: 

„2C0, H Na = CO, Na, + Co, + HO. 
Proprietăți fizice şi chimice. Carbonatul de sodii cristalisat CO, Na, + 10H, O, e solubil în apă şi este e/oresceut (perde apa de cristalizare, contrar celor deliguescente, şi se transformă în pulbere). 

„Potasiul (Kaliul). 

K = 39. 

Starea naturală. EL există în natură în diferite săruri '(clorur, azotat, silicat, carbonat, etc.) A Preparatia. El a fost obținut de H. Davy, la 1807, prin același -. mijloc ca și sodiul, și se prepară descompunnd carbonatul de po- tasiii prin cărbune la cald: 2CO,K, + 2C, = 2K, -+- 6CO. -- „Amestecul se pune în retorta de fer A (fig. 77), care se înfer- 

  

Fig. 72. Prepararea potasiului, , 

bintă întrun cuptor, Oxidul de carbon ese prin C, iar potasiul se condenseză în C.



-T0 

Propriități fizice şi châmice.. Potasiul e 'un corp solid alb, cu luciti 
metalic, msle -și. maleabil ca cra; sub 0 e dur. și :sfărămăcios. El 
cristalis€ză în octaedrii, se topesce la 62%5 și distilă la '720%, dând 

> vapori verdi, 
El atrage vaporii de apă și se 

oxideză cu înlesnire, perdându-și 
- „luciul metalic. Din acâstă causă se 

" păstreză în oleii de petrol. El des- 
“compune apa la rece, punând hi- 

“ drogenul în libertate. Hidrogenul se 
aprinde și arde cu flacără violetă 

„ (âg- 78). Di 

  

  

Fig... 18. Descompunerea, apei prin potasiă. 

Bromurul de pâtasiă K Br se prepară saturând cu brom o soluțiune de hi- 
drat de potasiă: 6KaOH-ţ- 3Br, = 5KBr+- BrO,K -+- 3H,0. 

Amestecul de bromur şi bromat se calcincză. Bromatul perde oxigenul şi 
se transformă în bromur, El cristaliseză în cuburi anhidre, fârte solubile în 
apă, cu gust sărat, şi se întrebuințeză în mediciră, 

Jodurul de potasii. KI, se prepară ca şi bromurul de potasii, R 
Întrebuințarea. Acestă sare e fârte intrebuințată în medicină şi fotografie. ; 

::Zdipocloritul de potasii. CLO K. 

Soluţiunea sa se numesce așa Zi Jaoelle şi se întrebuințeză pentru decolo- 
rarea țesăturilor şi ca desinfectant. N - 

Cloratul de potasii. Cl O,K, se prepară trecend “clor într'o solu- 
ţiune de hidrat de potasiu. AI 

GK OH + 3C1, = 5K CL+ CO, K+ 3H,0. 

Proprietăţi. Cloratul de potasiă cristalisâză în lame romboidale, 
se topesce la 3590, iarla o temperatură ceva mai superidră se des- 
compune în K Cl-și O. El e un oxidant puternic. Un amestec de 
sulf sai carbon cu Cl O, K (mai puţin de 1 gr.), învelit într'o hârtie 
şi lovit cu ciocanul, produce o esplosie puternică, Amestecând toți 
acești 3 corpi,-se produc explosiuni fârte puternice, 

Intrebuinarea. Cloratul de potasiii se întrebuințeză pentru prepararea oxi- 
genului, a capselor, fabricarea chibriturilor și în medicină. 

Zlidratul de potasii, KO H, numit și fo/asa caustică, se prepară 
tratând carbonatul de potasiii cu hidrat de calciă: 

CO, K, + Ca (OH), = CO, Ca +2KOH. 

Carbonatul de calciă se separă prin filtrare, iar soluțiunea concen-
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trată se usucă într'un vas de tuciă și se încălzesce până când po- tasa se topesce. Acesta. se târnă pe o a a suprafaţă 'rece de aramă,.e sdrobită în i bucăţi și păstrată în vase bine închise. | 
Adese-oră potasa ast-fel topită se târnă 
în tiparuri cilindrice (fig. 79). : - 

Proprietăți fisice şi chimice. Hidratul 
de potasiii e corp solid, alb, translucid, 
fuzibil la roșu închis şi volatil la roșu, 
fără a se: descompune. El e fârte deli- 
cuescent şi e un caustic energic. . 

Azotatul de potasii, AzO, K, numit și 
salpelru saiă silitră, se găsesce destul de 
răspândit la suprafața pămîntului în unele Fig. 39. Tipar pentru obținerea, câmpii din țările calde ca: China, Indii, potasel în cilindre. 
Ceylan, Egipet, etc., cari adesea-ori sunt acoperite cu un strat pulveru- lent și alb de silitră, precum și pe pereţii grajdurilor, latrinelor, etc.. "El se pâte prepara ficrb&ndu-se azotatul de sodiii cu clorurul de potasit:: AzO, Na 4- KCL== AzO,K -+- Na Cl. | . Amestecul acestor săruri se tratâză cu puțină apă, care disolvă numai azotatul de potasiu. i Proprielăți. Azotatul de potasiii este cristalizat în prisme rombice drepte, e anhidru inalterabil la aer, cu gust r&coritor și puțin amar. „ Solubilitatea lui în apă variază cu temperatura. . - 

Azotatul de potasii se topesce la' 340%, i 

    
   

      

Întrebuinzare, EL se întrebuințeză la fabricarea pulberei de pușcă, la focurile de artificii și în medicină. n - Pulberea de pușcă este un amestec de azotat de potasiă, sulf şi carbon. Ea a fost cunoscută cu mult mai înainte de secolul XIV, când se atribue călugărului ASchtariz, descoperirea ei. Iată compoziţia principalelor pulberi de pușcă: 

Pulberea de Pulberea de Pulberea de Pulberea de tunfranceză mine tran-  vînat (Anglia) resbel (Prusia) 
ceză -- 

Azotat de potasiu . . 75,0 62 76 76 Sul 12,5 18 10. 10 Cărbune ...., 12,5 20 14 - 14 

Carbonatul de potasiii CO, K, se extrage din cenușa plantelor te- Testre, în care se găsesce în diferite proporţiuni, 

Ast-fel lemnul de' brad conține 3,40%, cenușe cu 0,47%, carb. de potasită, » > » stejar » 13,50%, 22 150% 2 o > i > > > salcie » 28,00%, > 3 2859 2 o » » > » viţă >» 34,00%, Da 550 o. > 

Proprietăţi, El e un corp alb, delicuescent, puţin solubil în apă; „se topesce la roșu fără a se descompune și se întrebuințâză la fa- . bricarea sticlei şi a săpunurilor moi.
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Argintul 

Ag =108,- 

    

    
   

    

Starea naturală. E fârte răspândit în natură, atât în stare na- 
| „stivă cât și combinat cu 

CI şi S. e 
In stare nativă: se gă- 

sesce saii cristalizat, saii 
"în bucăţi masive. E 

„_* Extracțiunea. Procedeul 
de la Freiberg (Saxonia. Se 
ia piritele (1), cari conţin 
„25 la. mie argint şi cari 
nu pot fi întrebuințate pen- 
tru prepararea cuprului sati 
a plumbului. Se pulveri- 
s6ză bine, se amestecă cu 
sare '(1/,, din greutatea 
lor)şi se calcinâză într'un 
cuptor, . E 

Sulful din pirite, în pre- 
pa zența oxigenului din aer şi față cu sodiul din Nă CI, e transformat în sulfat de sodiă, iar clorul formeză clorurul de argint. 

"Acest amestec se introduce împreună cu apă și fer în nisce bu- tâie T, (fig. 80) în care sunt bine mestecate prin_vîrtejul_C,x 
__ Clorurul de argint e redus prin fer (se face clorurul feros Fe CI,), iar argintul se disolvă în mercuriul care se introduce mai la urmă 
în același butoiii. 

N Piz. 80. Butoiul de amalgamare (metodă saxonă), 

  

  

      i zl 
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Fig. 81. Distilarea amalgamului de argint. 

    

———— 

(1) Se numesc pinte sulfurile metalice, în special: sulfura de cupru şi fer,
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Amalgamul lichid de argint se pune pe polițele de fer Ș, & (fig. 81) cari sunt acoperite cu un con de fer e. Acesta e acoperit cu cărbuni şi infierbîntat. A | 
" Vaporii de mercuriă cad: în apa din vasul a unde se condenseză, iar argintul rămâne pe polițele Di 
Proprietăți fistce. Argintul e cel mat alb dintre metale, destul de mile pentru a fi lucrat și pâte fi lustruit, Densitatea lui este 10,5, . El se topesce la 9540 și se volatiseză între 15000 și 20000, dând va- pori verdi; este mat mâle de cât cuprul și mal dur de cât aurul. In ce privesce maleabilitatea și .ductilitatea, el ocupă locul al doilea, după aur. Cu 02r.,05 argint se pote face un fir de 130 m. şi s'aii * i. . 1 Ea făcut foi, cari ai o grosime de 5 mm. . 
Proprietăți chimice. Argintul nu se 'alter€ză în contact cu aerul, fie acesta uscat sai umed, cald saii rece. Clorul, bromul și iodul pre- cum și ozonul umed, se combină cu argintul la temperatura ordinară „tot ast-fel și acidul azotic, - -. SE 

2Ag-+ 2Az O,H=2Az.0, Ag-k-H, 
, ia  Azotat de argint. . 

Intrebuințarea. Argintul se întrebuințeză numai ca aliagiii amestecat cu puțin cupru, pentru ca duritatea lui să fie mai mare. : 
Medaliile și vasele de argint conţin 950 părți argint şi 50 cupru Monctele de 5 lei -: » >» : >: 900» >: » 100 » » » 2,1 și 0,50» > » 835 » 5. 2165 o» Giuvacrurile de argint ! » » >; 800 >» . '», >» 200 2 . . Conţinutul în argint al obiectelor casnice ce se vind la noi—linpurițe, tave, „ Solnițe, etc.— făcute din argint și cupru, se plătesce în raport cu zroba lor. Proba 12 corespunde cu 75%, Ag și 25%, Cu. Aceste măsuri sunt luate de la Germani, La ci unitatea luată ca tip e un zare (235 pr. 84) care cuprinde 16 loți (un lot = 14 gr. 615) — Argintul fin are marcul făcut din 16 loţi argint și se nu- mesce argint de proba 16.—Când aliagiul e făcut -din 12 părți (loţi) argint și 4 părți cupru, argintăria e de proba 12, | | . 

Azotul de argiut. AzO, Ag se obţine .disolvând argintul în acid azotic, | Di i 
Proprietăți. Azotatul de argint se disolvă fârte bine în: apă și în alcool. o a ia i a 
La 2180 se topesce și pâte fi turnat în tiparuri (fig. 79) pentru a fi transformat în cilindri. | MR 
Întrebutnţări. El se întrebuințeză în fotografie, la facerea Oglindilor și în me= dicină, ca caustic, Bastonaşele' (cilindrele) de azotat de argint pârtă numele de <piatra iadului». i . 

Familia II cuprinde corpit : Ca, Sr, Ba, Mg, Zn, Ca, Hg, Cu,Pb. 

Tote aceste elemente ai valența pereche, și sunt în genere biva- lente. Hidraţii lor sunt baze, pe când hidraţii corpilor din familia Il-a (grupul 1) sunt acidi, ast-fel:
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„it S (OH), = hidrat de sulf, aci2-hidrosulfuros. * 
m =. Ca (OH)z= hidrat de calciă,- bază. n ia 

„ “Metale alealino-terose ; - Ca. Sr. Ba. Aceşti - corpi se : numesc, al- 
calino-teroși din causă că oxidii lor se asemEnă și cu oxidii metalelor 

„alcaline: (familia 1).și: cu 'at celor terâse (Aluminiă, familia IV-a). 

E “Calciul: 

„Ca 399, - 

Starea naturală. Calciul e forte: respândit în natură cu deosebire 
ca carbonat, sulfat și fosfat de calcii, . a - 

Preparaţia. EL se obţine descompunând la roșu, într'un creuzet de fer, iodurul .de calciii anhiaru prin, sodiă:. | . 

Ca Il + Na, = Ca + 2Na L 

Proprietăți. Calciul e un corp de culsre galbenă, cu luciii meta- 
lic, cu densitatea 1,6. Umedâla "1 hidrateză. Incăldit în contact cu 
aerul, se aprinde și descompune apa la temperatura ordinară, 

Clorurul de calciii, CaCl,,se obţine tratând carbonatul de calciăi cu acid clorhidric ; 
“CO, Ca + 3H (= CO, +H,0+ Ca. | 

EI cristaliscză în romboedri, este delicuescent şi făcând un amestec de 3 părți Ca CI, cristalizat și două părți zăpadă, temperatura scade la—489, 
Pee Ap - A : „ Ozidul de calciil, Ca O, (varul nestins) se obţine calcinând marmoră 

întrun creuzet de pămint la roşu deschis:: 

CO, Ca = Ca 0 + CO, 
In industrie se obține în stare nu tocmai pură și se numesce <var 

nestins». Pentru acest scop se calcinâză pietrele de var în cz//ore 
7ntermitenite saă continue. 

„. Cuptărele intermitente sunt făcute din zidărie ordinară (fig. 82). 
Ele se umplu cu bolovani mai mari la partea inferidră, peste cari se 
pun alții mai mici până la gura Superidră, 

Cuptârele sunt încăldite cu lemne și mal rar cu Zigniți. Cam după 
o s&ptămână calcinarea e complectă, „cuptorul e lăsat să se răcescă 
și e descărcat pentru a fi umplut din noi. Aceste cuptâre sunt destul 
de răspândite la noi pe valea Prahovei în susul Câmpinei, la' Ter- 
goviște, Câmpulung și Hărl&ă. 

Cuptorele continue (fig. 83) ai forma conică, sunt mai înalte (10 m.) 
şi se încăldesc printr'un focar lateral 4, Se încarcă ca și cele d'intâii 
cu pietre de var și după câte-va dile, când calcinarea e complectă, 
se scot pietrele arse prin trei deschideri inferiâre c, pe când pe gura 
de sus se adaogă din noii pietre de: var. Ele lucreză necontenit, | 

Proprietăţi. Oxidul de calcit e corp alb, amorf, infuzibil la 30000,
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„El atrage umedâla' şi CO, din aer, se „crapă şi se transformă în o 
-.. pulbere albă, care € un.amestec. de hidrat?și carbonat de. calciii. . 
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, „» Fig. 83. Cuptor continuă. 
Fig. 82, Cuptor intermitent, 

Pus în contact cu apa o absârbe cu putere, se crapă, se umflă 
și se pulveris€ză desvoltând atâta căldură în cât temperatura lui se 
ridică în 300%. Dacă în oxidul de calcit s'a scobit maj dinainte o 
mică gaură, în care se pune pulbere de: pușcă, acâsta se aprinde de a sinc; din causa temperaturei ridicate, 

Acestă hidratare a oxidului de calciii se numesce stingerea va- tului. Când apa conţine în suspensiune o: cantitate mai mare de hidrat de calciă, ea e colorată în'alb și se. numesce lapte de var. 
Varul. Sunt mai multe varietăți de var. " a) Varul gras se obţine prin calcinarea unci petre de var curate. Când îl hidratăm cl e unsuros la pipăit și formâză în varniță o pastă albă și legată. Acestă varietate se obține la Târgoviște și la Câmpulung. » b) Varul siad se obţine calcinând pietre de var, cari conțin argilă, oxid de fer sai de magnesiă. La stingere nu desvoltă atâta căldură ca primul ; pasta obținută e mai puţin albă şi nu atât de: legată ca o celui diîntâiă. La noi se: prepară pe valea Prahovei, - - c) Parul hidrauli. se face prin calcinarea unei pictre calcare ce conține 10—30%, argilă (marne calcarâse). Tratat cu apă se împetresce imediat şi se întrebuințeză pentru facerea: temeliilor la case şi la construcții sub apă. Se fa- brică pe valea Prahovei și la Brăila. De d) Cimentul se obține calcinând pietre calcare ce conțin 30—60%/, argilă. E] se întăresce în apă ca şi ipsosul. și. pâte fi întrebuințat la bolte, pavagii, etc. Tencuclă se numesc amestecuri de var ordinar sati hidraulic și nisip, destinate a uni pietrele saii cărămidile cu cari se fac construcțiile. Se crede că duritatea mare a tencuelelor se capătă prin transformarea hidratului de calciii în carbonat
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prin acțiunea bioxidului de carbon din atmosferă, iar argila în varurile negre (hidraulic şi ciment) s'ar combina cu hidratul de.calciă pentru a da un silico- aluminat de calcit insolubil și f6rte dur, : ! : i Beton. Când tencuiala cu var hidraulic e pusă pe pietriș cu pictre mari, cu cari formeză un bloc compact şi solid, se numesce beton, ! 

Sulfatul de calciă, SO, Ca, există în natură atât 
anhidru numit az/hidrită cât și hidratul cu 2 mol. H,O, 
numit gips. , 

Anhidrita se găsesce fârte adese-ori la noi, la basa 
masivului de sare. In aerul umed se hidrateză. 

Gipsul este fârte răspândit în natură în terenurile 
terțiare şi în apropierea sărei geme (Câmpina, lângă sa- 
linele Doftana). El cristaliseză în prisme rombice oblice 
grupate în formă de fer de lance. Câte odată are struc- 
tura sacharoidă din causa grupării de mici cristale. 
Când masa e albă și perfect translucidă se numesce 
alabastru. 

Fig. 84, Cristal de Ppoprietăţi, Sulfatul de calci e puțin solubil în apă. gips. : . a: : Incăldit la 1350 gipsul perde apa de cristalizare și se transformă într'o pulbere amorfă -de coldre albă numită sos. Acesta pâte să reia apa de cristalizare desvoltând căldură și trans- formându se într'o masă compactă. Incăldit la roșu el nu se mai hi- drateză, iar la roșu alb se topesce și prin răcire se presintă sub forma unei mase cristaline, 

  
   să trecă peste 1600 (fig. 85). El se macină în urmă și la facerea tencuelelor saă a diferitelor ornamente, când se pste turna în forme. SStuc. Ipsosul muiat cu apă, în care s'a disolvat puțin cleiii, formeză o ten- cuială compactă și dură, care se pote lustrui. Dacă la acesta se adaogă oxidi metalici, cari pot să o coloreze în diferite „moduri, ca servesce la facerea co- ISnelor, imitând marmura. - | 
Carbonatul de calcit, CO, Ca, este fârte răspândit în natură. Există în stare amorfă: ca/car Și cretă; saă cu aspectul cristalin ca: pray- ora sacharoidi ; sai cristalisat în romboedrii ca: spatul de Islanda, sai în prisme rombice drepte ca: aragonita. El se mai găsesce com- binat cu carbonatul de magneziii în do/orie,
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Carbonatul neutru de calci se disolvă f6rte puțin înapă, e mult mai solubil când apa conține CO,. Acesta explică pentru ce apele de isvâre sunt mai avute în carbonat de calciă și de ce în grote se formeză stalactite și stalagmite. Da 
In acest caz se tormtză carbonat acid, de calciă, care în contact cuaerul se împarte, în CO, H,O și CO, Ca, cari se depune adese-ori-sub forma cristalină: OH. : 

„CO | 
N | Da 
_0> CaCO, Ca+ CO, +H,O: 
LL | 
„CO 
NOH 

Carbonatul fiind. calcinat se descompune în CO, și Ca 0. 
Întrebuințarea. Se întrebuințeză în construcțiuni, la facerea pietrelor litografice, la facerea ornamentelor, când'are structură cristalină (marmora) şi la prepararea varului și a bioxidului de carbon (apa gazosă). E Silicatul de calciii. Si O, Ca, se găsesce în natură în mase albe cristaline și se numesce JPollastonită. Ele o parte constitutivă a unui: mare număr de si- licați naturali și ai sfic/ez, care e un silicat artificial. - Strcla, Silicații de potasiă și sodiă se topesc f6rte ușor 'la cald şi se disolvă în apă. Silicatul de calciă, aluminiă, fer și plumb, se topesc fârte grcă ati ten- dință de a cristaliza prin răcire și sunt insolubili în apă. Dacă amestecăm însă un silicat alcalin cu unul teros sai de plumb, obţinem.o rasă insolubilă în apă, transparentă, care se topesce la o temperatură mijlocie şi e f6rte puţin altera- bilă prin apă și acidi, acesta este sticla. | ” Ea e cunoscută din timpurile cele mai vechi, 

     
Fig. 87, Diferitele faze de fabri- Fig. 88. Interiorul unei fabrici de sticlă. caţiune ale une butelii, 

Pentru a obține sticla se topesce într'un cuptor special nisip fin saă curat pulverisat împreună cu cretă saă.var şi carbonat de sodiă sai de potasiă, iar pentru sticla greă fuzibilă cu minium. Lucrătorii prin ajutorul unor țevi de fier găurite în lungul lor, ieaii din sticla topită o cantitate 6re-care, în care suflă aer și "i dai ast-fel diferite forme după tiparul in care o pun. Geamurile sunt făcute aprâpe în același mod: lucrătorul sufiă nisce cilindri lungi de sticlă, cari sunt retezați la capete şi tăiați în lung pe o parte. Pus pe o placă caldă de fer, cilindrul se desface într'o placă de sticlă (geamuri) 
/



"178 

  

„Se deoscbese următârele. varietăți de sticlă:.;. d a Sticla de sodiă, e un silicat dublu de calcit și sodiii; e'uşor, fuzibilă, 'puțin cam. verdue cândo. privim în spărtură şi se întrebuințeză pentru gemuri și oglindi.: Sticla de potastă, e un silicat de calciă şi potasiii ; e perfect incoloră și trans- parentă, uşcră, grei fuzibilă și puțin alterabilă. Acesta se: mai numesce și sticlă de Boemia și sc întrebuințeză pentru pahare, sticle şi vase de laborator. : Crozou- | glas este o sticlă. de Bocmiă curată, mai avută în potasiă și' calciă şi se între- trebuințeză pentru fabricarea instrumentelor optice. n. A Sticla de plumă, este un silicat de potasiii și plumb. Crista/u7 este sticla cea mai puțin avută în plumb. Flintglas conţine mai mult plumb de cât cristalul, e fârte limpede și mult mat refringent de cât sticla ordinară. Din el se fac in- strumentele optice (lentile, prisme) iar cristalul se întrebuințeză pentru diferite obiecte de artă. E ÎN N 
Smalţul e o sticlă de plumb făcută netransparentă prin amestecarea bioxidu- lui de staniiisai fosfatului de calci în masa ci, sai colorată prin diteriți oxidi metalici, 

Magne zi u 1. 

Mg =— 23,9. 

Starea naturală. Există sub formă de clorur în apele minerale și. -. în minele de la Stassfurth. Mai. există: ca: carbonat (Gioberţita) sat ca carbonat de magneziă. şi calcit (dolomia), ca sulfaț în Gre-cari ape minerale precum la Epsom (Anglia) și la not la Cozla (Piatra). 
„ Preparaţia. Se prepară topind împreună clorurul de magneziă an- hidru cu sodiă: 2Mg Cl, -+- 2Na, = Mg, + 4Na Cl. 

„ Metalul se purifică distilându-se întrun curent de hidrogen. . '. 
„ Proprietăfi. Magnesiul e alb, ca argintul, maleabil și ductil, cu den- sitatea 1.75. E se topesce la 800% şi distilă la 10000, La cald arde. în contact cu aerul sai oxigenul, producând o lumină intesă. Un - fir cu o grosime de Omm., 297 desvoltă o lumină egală cu lumina a 74 lumînări de stearină. Din acestă causă este întrebuințat pentru 
semne în timpul nopței și pentru fotografia grotelor, templelor, etc. Sulfatul de magneziii, SO, Mg 4- 7H, O, numit și sare amară, este eflorescent, iar la 210% pierde tâtă apa de cristalizare. El e fârte solubil în apă, căreia "1 dă gust amar şi se prepară tratând carbo- natul de calci și magneziu (Dolomiu) cu SO, H, : 
CO, Mg-- CO, Ca-ţ-2S0, H, = S0, Mg 4- SO, Ca -+2CO,-+2H, O | 

Solubil. Insolubil, 

Fiind cu mult mai solubil, sulfatul de magnezii se separă prin. filtrare, soluţia se concentreză și se depune în cristale, 
El e întrebuințat ca purgativ în medicină, 

“Zincul. 

Zn = 469 

Sarea naturală. Există în natură sub forma de: oxid (zincita), sulfur (blenda), carbonat (calamina)..



79 

  

„Preparaţia. Din-cauză că. zincita este fârte. rară, se întrebuințeză. 
pentru prepararea zincului calamina şi blenda, Ambele acestea sunt: 
mai întâiii calcinate la aer. Calamina se descompune în oxid de zinc 
şi CO,, iar blenda se transformă în oxid. de zinc și SO. - 

a. CO, Zn = CO, -KZa O 
- Calamina, : - : . . 

b. 2Zn S+- 30, =2S0;:+27n 0 - 
Blenda * i i : 

Oxidul de zinc, ce se formeză. este calcinat cu: cărbune. 

Zn 0O+C=7Zn + CO 
Modul în care se face acestă calcinare diferă după localităţi, . In Silezia amestecul e: pus întrun vas de fontă M (fig. 89), iar zincul distilă prin A și se condensâză. în vasul O, : Proprietăţi. Zincul e un me- , - 

tal alb-albăstrui, cu structură... 
cristalină. Când e pur e puțin | ductil și maleabil şi se pote trans- S A Sie forma în foi subțiri cu deose-.. E : bire la 150%, Densitatea luie 6,37. | i: 
El se topesce la 4150 şi ferbe. 
la 1040. 

Zincul nu se oxidâză în aer. 
uscat la temperatura ordinară, în . 
aer umed se acoperă cu un strat . 
subțire de carbonat bazic care 1 E Se 
opresce a se oxida mai departe. . SSN 
Incăldit la roșu în contact cu 
aerul, se-ozidâză, arde şi dă o- 
xidul de zinc alb și uşor care se ridică în aer, - 

Acidii "1 atacă producând săruri și hidrogen liber: 

SO, H, + Zn = SO, Zn + H, 
. . ” 

Intrebuințarea. El servesce pentru acoperișuri sub forma de table, cu o grosime de 0mm., 87 de asemenea pentru facerea multor vase, ornamente, statui, etc. El intră în compoziţia alamet şi sc întrebuințeză pentru facerea «ferulul galvanizat». Oxidul de zinc numit şi ală de zinc, Zn O, se prepară calcinând cârbonatul de zinc, sa ardând zincul în contact cu aerul atmosferic, 
” Pentru acesta zincul se înfierbiîntă în vasele de pămînt C (fig. 90) iar vapo- ii sei se oxideză ardend într'un, curent de aer G. Oxidul format se condens€ză într'o serie de cutii M, : 

    
    

  

  

    
      

  

Fig. 89. Prepararea zineului în Silezia. 

Oxidul de zinc se îngălbinesce prin căldură și-și reia culârea albă prin răcire. ta | 
Întrebuinţare. Oxidul de zinc se întrebuințeză cu succes în pictură în locul al- bului de plumb (CO,Pb). El e mai bun de cât acesta, căci nu se înegresce nici
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odată. Fiind fiert cu olcă la 2000 el servesce la văpsirea lemnelor, pietrelor, pereţilor, etc. . : Nea ca . | 

N 

  

  

    

  

Fig. 90. Prepararea oxidului de zinc, 

Sulfatul de ziuc, SO, Zn 4 7H, O, se prepâră calcinând sulfura de zinc (blen-: da) sai disolvând zincul în acid sulfuric. Este eflorescent și 'se disolvă în 2!/, părți apă, dându-i acesteia un gust acru, Se întrebuințeză în medicină. 

Mercuriul = Hidrargirul 

Hg = 199,8. | 

„Starea naturală. Există în stare nativă și din acâstă cauză a fost 
cunoscut încă din anticitate. Cu deosebire se găsesce ca sulfură (z- 
nabru). Este cunoscut la noi sub numele de cargiut viii», 

- Frebaraţia. Mercurul se prepară la: A/maden (Spania) și la J7ria 
(Stiria) calcinând cinabrul în contact. cu aerul: A 

"HgS + 0, = SO, + Hg. 

  

       
Fig. oi. Prepararea mercuriului la Idria (liria). 

- Instalaţiile mai nout, ca la Jdrza în Iliria, calcin€ză cinabrul întrun 
cuptor mic, de unde SO, și vaporii de mercuriii tree pentru a se 
r&ci printr'un tub de fier puţin înclinat, în 4 camere și de acolo prin



  

SI 

din cauza acesta--mercuriul se adună în.camere, - ....., a Proprietăți. EL e singurul metal lichid la temperatura ordinară, are luciii metalic densitatea 13,59 la 0”, La-—400 cristalisâză în octaedri, grupați în dentrite, iar la 3600 fierbe dând vapori otrăvitori, Mercuriul se oxideză cu încetul la aerul'umed, dând o câje subțire de suboxid (Hg, O) iar la temperatura fierberei se oxideză cu multă ușurință, dând oxidul roșu. In aceleași condiţii se obține o sulfură ncgră prin acţiunea sulfului, care prin sublimare dă cinabrul artificial, Clorul atacă 'mercuriul la rece, dând Hg CI sai Hg CI, Acidul sul: furic și clorhidric nu-l atacă la rece. 
“Fierbendu-l cu acid sulfuric se disolvă dând sulfat de mercur și bioxid de 'sulf, E ia ” i Mercuriul disolvă multe metale, formând cu ele nisce aliage nu mite amalgame. Cu potasiul și sodiul combinaţia se face cu desvoltare de căldură și lumină. * 

alt tub prin coș. Cele două tuburi de fier sunt răcite prin apă rece, 

Întreduințarea. Este metalul celumai întrebuințat în fisică, El se întrebuințeză în metalurgie la extracţiunea argintului şi aurului. El se întrebuințeză în indu- strie și medicină şi e un corp otrăvitor. i ti | 
După cum el e monovalent saă bivalent, formeză două feluri de săruri; acelea în care e monovalent se numesc săruri niercurdse, iar cele în care e bivalent sunt săruri me7corice,- o. Clorurul mercuros = Culomel, Hg. CI, se obţine încăldind într'un - vas de sticlă sulfatul mercuros cu clorur. de sodiă.. : a: 

SO, Hg, + 2Na Cl = SO, Na, + 2Hg Cl 
Calomelul se sublimâză la partea superidră a balonului. Acesta e un corp incolor și trânsparent, cristalisând îri prisme pătrate drepte. E insolubil în apă, alcool şi acidi diluați. Clorurile alcaline la o tem- peratură înaltă '] transformă în modul următor: 

“2He0=Hg CU rhg 
Acelaș lucru se 'întîmplă când "1 introducem în stomac, sub in- fluenţa sărei de bucătărie. Din cauza acâsta când se iea calomel tre- bue să se evite clorurul de sodiă, de 6re-ce clorurul mercuric (Hg CI,) ce se fOrmeză e fârte otrăvitor. E - Calomelul se întrebuințeză în medicină. - NE i 
Clorurul mercuric = Sublimatul corosiv. Hg CI, se obţine încăl- dind sulfatul mercuric: cu clorurul de sodiă; a 

„SO, Hg + 2Na CL= SO, Na, + Hg Cl. 
Este corp solid, incolor, se topesce la 265% și se sublimă la 2950; apa, alcoolul și- eterul "1 disolvă. e o 
El e f6rte otrăvitor: câte-va centigramme omsră un om. 
Întreduimza: ea. Se întrebuinteză pentru conservarea colecţiunilor de sciinţe na- turale sai de anatomie, din cauza proprietăţilor sale antiseptice forte pronunțate. 

Chimia. 1 Cp O 6 EI Da De se lap! = ST pp a Pi TA II
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Se mai întrebuințeză și în medicină. In cazuri de otrăvire se dă ca contra otravă albușul de oă cu care Hg CI, formeză un compus insolubil saă sulfura de fer . prâspătă, care precipită mercuriul şi prin clorurul feros,.care se formeză irită stomacul și produce vărsături: Hg CI, +YFe S=Hg S-+Fe CI. . 

| Cuprul (Arama.) 

Cu = 63,2 

"Ele cunoscut încă din anticitate cu deosebire aliat cu staniul (bronz). 
Sarea naturală. Se păsesce în 

„natură în stare nativă cristalisat în 
octaedril sait cuburi în: Bolivia, La- 
cul Superior, Suedia, etc, i - 

„_ Există. de asemenea ca suboxid 
(cuprita) şi ca carbonat (inalachita, zi azurila). Combinaţiile cele mai r&s- ae mere / - pândite ale cuprului. sunt: sulfura iz. 20 Cuptor pentru opteze. CUPIOSă ( Calcosina) Cu, S și sulfura “”  piritelor Duprosea "dublă de cupru şi fer (calcopirita) | _ a „ CuS, Fes. ae Preparaţia. Din oxid și carbonat se scâte cuprul calcinându-t pe aceștia cu cărbune întocmai ca k zinc. i DE 

  

  

"Din pirite sc scâte cuprul în modul următor: a , Se sdrobesc piritele și se calcineză într'un curent de acer. Arsenicul, stibinl, fosforul și o parte din sult se oxideză și se depărteză. . În acest timp o parte din sulfura de cupru se transformă în oxid. Calcinate fiind în urmă, cu nisip, ferul se depărteză sub formă de sgură (silicat de fer); 
| “CuO+FeSs+si0,=Cus+sio0, Fe, E - . „Sulfura .  Silicatde ” . cuprică fer. 

După depărtarea sgurei rămâne o masă mai avută în cupru, numită pasa cu- Brosă. Acesta fiind calcinată din noi în contact cu aerul (întocmai ca la plumb metoda prin reacțiune) se oxideză parțial și în urmă calcinată fiind fără aer, Sulful” din sulfura rămasă, se oxideză luând oxigenul oxidului, iar metalul remâne liber: 2Cu O -+- Cu Ss = 3Cu + SO, ” 
_ Proprietăţi. Cuprul e un metal roșu-gălbul. Densitatea lui este 8,3. El se topesce la 10540 Dacă îl frecăm dă un miros particular. „Este f6rte maleabil, ductil şi cel mai tenace după fer. :: Cuprul conduce bine căldura și electricitatea. E | Aerul umed "1 acopere cu un strat verdui de carbonat bazic, care'] opresce a se oxida mai departe, 
Acidii slabi, grăsimile şi chiar clorurui de sodiii uşureză oxidarea cuprului prin oxigenul din aer saii din licide. Toţi metaloidii afară de azot și carbon se unesc direct cu cuprul. ... : Acidul clorhidric dă clorurul cupros Cu, Cl, 
Hidrogenul sulfurat ”] înegresce transformându-l în sulfură. 
Întrebuinţarea, Din cupru se fac: vase de bucătărie, căldări, îmbrăcămintea co-
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răbiilor, sirme de telegraf, etc. Aliat cu Sn dă bronzul, cu care se fac monede, statui, tunuri instrumente muzicale, etc, “ : . Aliat cu Zn dă aliagiul numit a/amă, din care se fac instrumente de fizică, di- ferite obiecte de artă, instrumente muzicale, etc. E 
lată principalele aliage ale cuprului; 

  

Cu | Au | Ag | Sn | Za 
  
  

Monete de aur .... . . .| 100 900 
Medalii și vase , ..... .| 84 916 
Giuvueruri cal. 1......1| 80 920 

» DL... +. [160 840         » > II... . , 1250 750 
Monete de 5 lei .... , .[ 100 —| 900 

> .de 2,1 și0,50. , , .1165  —| 835 
Medalii și vase... . . . . . .| 50 |* —| 950 
Giuvaeruri.. .... e +] 200-. —| : 800 
Medalii şi monete, . .. . .| 95 — | 41 
Tunuri | ee | DOL —| =: 99|... 
Alamă. ci | 167 | [i 83,           

Sulfatul cupric, SO, Cu4+-5H, O (piatră vinătă), se prepară calci- 
nând piritele cuprâse sai sulfura de “cupru, în contact cu aerul. Se 
mal pote prepara încăldind întrun vas de plumb acid sulfuric con- 
centrat cu resturi de cupru. Sulfatul de cupru obţinut prin ori-care 
din aceste procedee este disolvat în apă și cristalizat, : .. 

El e de o colsre albastră. a 

Plumbul. 

„„. Starea naturală. Plumbul există rar în starea: nâtivă şi forte rar 
în starea de oxid.În cantitate mai mare se găsesce sulfura de plumb 
(galena) Pb S și carbonatul (eerusita) CO, Pb. a 

__ Preparaţia. Din carbonat se extrage întocmai ca zincul. Cantitatea 
mai mare însă se scâte din sulfură, Sc 

Ea se calcină în aer, pentru a o transforma parţial în oxid. Cal- 
" cinaţiunea se continuă in urmă fără aer și ast-fel sulful de la sul- 

fura rămasă neoxidată iea oxigenul oxidului de plumb. . 

a). 3PbS+ 30, = PbS-+ 2Pb O + 280), (calcinând în aer). 
D).  PbS+-2PbO = 3Pb +-.SO, (cacinând fără aer)... - 

Reacţiunea se face calcinând galena în cuptorul E (fig. 93), în- 
căldit prin focul făcut în A și. în curentul de aer ce intră prin des- 
chiderile D. Bioxidul de sulf ese. prin coșul F cu productele com-
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bustiunel. Când galena este oxidată cam! 2 din:3 părți, ceea ce se | 
-cundsce după coldrea cenușie a amestecului, 'se închid deschide. - 
rile D și se continuă calcinarea fără aer, .. : | 

  

  

           
az S Ii Ă N              
    

Fig. 93. Cuptor pentru prepararea plumbului prin reacțiune. 

Proprietăţi. Plumbul este un metal de colsre cenușie, albăstrue, cu 
densitatea 11,37. EI se topesce la 3250 şi distilă la 17000, Este mâle, 
se sgârie cu unghia, lasă urme pe hârtie, e maleabil şi e cel mai 
puţin tenace dintre metalele uzuale, 
"Aerul umed "1 acopere-cu un strat de carbonat bazic care '] îm- 
“piedică a se oxida mai departe. . A ” 

Sulful, fosforul și elementele halogene se combină direct cu plumbul. 
Acidul clorhidric diluat "1 disolvă prin fierbere, acidul azotic diluat 
este adevăratul disolvant al plumbului.. DI 

Plumbul e un metal otrăvitor. El produce colici (numite colici sa- 
turnine), tremurături și paralizii, la persânele cari lucr&ză cu el, precum 
tipografii, etc. . 

Intrebuintarea. Se întrebuințeză la facerea caracterelor de tipar, aliat cu stibiul -(80 p. Pb şi 20 p. Sb); la facerea glSnțelor de pușcă și a tuburilor pentru apă, etc, Tuburile de plumb pot fi întrebuințate pentru conducerea apei, căci apa de gârlă și isvâre, care conţine mici cantități de cloruri și sulfați, nu disolvă plumbul ci-l acopere pe dinăuntru cu un strat subțire de sulfat de plumb (insolubil), pe când apa distilată sati de ple dă un hidrat de plumb care pote produce otrăviri. 

»  Ozidul de plumb, Pb O, se obține calcinând plumbul la roșu în „aer. El. se numesce zasicot şi e o pulbere galbină şi amorfă. Dacă "] topim capătă o coldre roșietică și cristaliseză; în starea acâsta se numesce i/argă. - 
E o ZOpou 

Miniul= Plumbatul de Phund, PbiV = Pb, O, numit TOspu O -. 
„ȘI ozid roşu, se pâte prepara calcinând plumbul saii litarga la o. temperatură de 6000 într'un curent puternic de aer. Ele o pulbere



85. 

  

roșie, se întrebuințeză ca vopsea, și. pentru facerea cerei roșii. Cu minium se face sticla de plumb şi diterite smalţuri. a _ Carbonatul: de plumb CO, Pb. există în natură sub numele de Ceruzită şi se pote obținea precipitând azotatul de. plumb cu carbo- nat de amoniii, e : 

(Az 0); Pb + CO, (AzH,), = 2Az 0, AzH, + CO, Pb. 
Dacă precipitarea se tace cu carbonat de sodiă sai Potasiii, se „obțin carbo- nați bazici, a căror compoziţie variază după temperatura și concentrațiunea so- luţiunilor. Între aceștia cel mai bine cunoscut şi cel mai întrebuințat este: 

O—P—0H O =cC Sed, —S A 
Ceruza = | Op Pb (albul de plumb). 

0=Cc Cop on a 
"Ea e corp alb, insolubil în apă, solubil în acidul clorhidric și a- zotic. Hidrogenul sulfurat o. transformă în sulfură de plumb nâgră. "Ea e otrăvitâre și e bine ao înlocui cu albulde Zinc (Zn O). Cal- cinată fiind, dă un minium de coldre portocalie fârte întrebuințată în pictură. PRE „i - - 

Familia a III-a, — Au. 

- Aurul, 

Au = 19646. 

Starea naturală. EL există adese-ori în stare nativă în fil6ne sai nisipuri, ce resultă, din sdrobirea stâncilor aurifere. Din acestă causă 
se găsesce adese-ori și în nisipul riturilor, precum la noi în nisipurile Ol- . tului, de unde ţiganii aurari "1 scoteată până acum câți-va ani. Une- ori se găsesce în bucăți mari numite Zepite, între cari unele pota- vea o greutate de mai multe kilograme. Cea mar mare pepită găsită până acuma cântarea 84 kgr. (Australia). _” 

Estragerea aurului. Pentru a-l estrage se pis€ză bucăţile de stânci aurifere într'o piuă specială, amestecându-se cu mercuriii. Acâsta . disolvă aurul dând un amalgam. . e 
Amalgamul de aur ca: și cel de argint este distilat la 'cald; mer- 

curul se distilă și se condenseză în o cameră r&cită, iar aurul r&- 
mâne liber. | 

“Proprietăți. Aurul e un metal de colre galbenă. Dacă razele de 
lumină se reflecteză de mai multe-ori pe suprafața lui, el ni se pre- zintă colorat în roșu. Foile de aur. vădute prin transparenţă, aii o co- ISre verde-albăstrue. Densitatea lui este 19,32; se topesce la 10350, „transformându-se într'un lichid verde. EI este cel mai ductil și mai maleabil dintre metale; se fac foide aur cu o grosime de 1/.509 mil. „Numai clorul liber și apa regală "1 disolvă transformându-l în Au CI.
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“ Aurul fiind fârte mele se useză repede, din causa acesta se aliază 
cu cuprul sai cu argintul formându-se ast-fel aliage mai tari, din: 
cari se fac monede, etc. (Vedi tabela de la pagina 81)... 

Familia IY: Cr, Mn, Fe, Ni Co, Pt. | 
Cousideraţiună - generale. Corpii din: acestă familie aă de comun 

proprietatea de a da nascere la compuşi, în cari ei sunt Gi-fezra, sa 
hezavalenți, d. e.: | 

Fe! O, Mn O, Cr! O,. 

“Aluminiul, cromul, manganul și ferul se deosibesc de platină prin 
faptul că atomii lor pot să se grupeze împreună îndată ce funcţio- 
n€ză ca tetravalente, ast-fel în cât formeză molecule hexavalente în 
f6rte numerse combinaţiuni: 

LN NI Cl OH | 
AI ALO Fe ON Cr=0 

„INCL N OH 0.. | d: | on > 3 
AL ALO pe OH Cr=0 

S/ NC NOH RE 
1 moleculă de aluminiă Clorura de Hidratul feric. "Oxid de crom, 

hexavalentă aluminiă. 

Hidraţii lor AL, (OH), , Fe, (OH), ctc., aă caracter bazic destul de pro- 
nunțat şi daă săruri cu acidii, precum: (50,), AL, , (SO), Fe,. 

Faţă cu bazele puternice, acești hidrați au caracter acid şi dai săruri: 

„Al, (OK), CORK, Fe O, K, - 
Aluminiă de potasiă, . Cromat de potasiii.  Ferat de potasiă. 

Aluminiu. 

Al 27. 

E! a fost izolat pentru întâia Gră de IPâjfer la 1827, descompunend clorurul 
de aluminiă prin potasiă. Da , | ” " 

- Starea naturală. Aluminiul este unul dintre corpii cei mai răs- 
pândiți în natură. Se găsesce cu deosebire ca :oxid și ca silicat, 

- Preparaţia. El se obţine topind clorurul de aluminiă cu sodiă și 
cu criolită (fluorură de aluminiă și sodiii). 

AL Cl, 4 3Na. = 6Na CI +--Al, 

In Elveția și Franța, pe cale industrială, se prepară în cantități 
mari prin electroliza oxidului de aluminiii. Aluminiul se âdună la 
polul negativ pe când oxigenul se combină cu carbonul din care 
e făcut electrodul positiv, Metalul ast-fel- adunat pâte să se între- 
buințeze pentru diferite lucrări, | | 

“ Froprietăți. Aluminiul e un metal de colsre alb-albăstrue, fârte - 

*
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ductil și fârte: maleabil. El pote fi bătut în fol și tras în fire forte subțiri, ca şi aurul și argintul. Densitatea lui e 2,6 — 2,7, aşa dar e ușor ca sticla, de 3 ori mai uşor de cât metalele uzuale și de 4 ori mai ușor de cât argintul, fiind în același timp tot atât de dur şi tenace ca acesta. El e fârte sonor, conduce bine căldura și elec- 
tricitatea, se topesce la 6250, | i 

Din punctul de vedere chimic ocupă locul de mijloc între metalele 
comune și preţise. El. nu se oxidâză la rece, nici în aer uscat nică în aer umed, nu deseompune apa și nu se înegresce prin hidroge- 
nul sulfurat, prin urmare e superior argintului din acest punct de 
vedere. Adevăratul lui disolvant, chiar la rece, este acidul clorhidric. 

Intrebuintarea. Din el se fac obiectele, cari trebuese să fie ușdre, precum lu- nete; telescâpe, etc. Cu 10%, Cu dă bronzul de aluminiă, | , Tâte aceste aliage se disting prin o duritate și rezistență marc, fiind în ace- laș timp ușcre; ast-fel dacă se adaogă numai 0,20%, aluminiă la fer, rezistența acestuia cresce cu 25%, E ” Din acestă causă el se întrebuințeză forte mult în industrie și e menit a de- veni metalul cel mai întrebuințat în viitor. e Chorus ul de aluminiil. AL, CL a fost obţinut de Oersted făcând să trecă un cu- rent de clor uscat asupra oxidului de aluminiii amestecat cu cărbune și calcinat, 

AI 0, + 3C + 301, = AI, Cl, + 3C0. 
Obţinut fiind în modul acesta, el e cristalizat, puțin colorat în galben prin urmele de fer ce le contine (e, Cl). 
Aruncat fiind în apă, produce un sunet ca al fierului roșu și dă hidrat de aluminiă şi acid clorhidric: - e ! 

AL C, + GH, O = AI, (OH), + 6H Cl. 
Intrebuingarea. La 1877 Friedel și Cra//s ai introdus elorurul de aluminiii ca mijloc de sinteză în chimia organică și cu ajutorul lui s'a obținut și se obțin încă un 'mare număr de compuși noui, ma! cu scmă în seria aromatică (vedi chi- mia organică). . Si . 

Sfatul de aluminiii, (S0,), AL + 16H, O, se obţine “tratând silicatul de alumină cu acid sulfuric: . o Mae 

(Si 0,), Al + 350, H, = (SO), A, + 3Si 0, H, 
| Sulfat de aluminiă, Acid silicic, 

„EI e solubil în apă și are formula de constituţie: 
/ O | Sulfatul de aluminiă pote să dea săruri du: 

“AJ 0> SO,  ble cu sulfații de: potasiii, sodiii, etc.; aceste 
O „săruri duble se numesc a/azaui, Ei cristaliseză 

| > 9 "SO, :cu câte 24 H, O în octaedri. Astfel avem: 
A 2> SO, E (S0,), A1,.50, K, -k 24H,0 

Sulfat dublu de aluminiă şi potasiii = Alaun potasic, 

„Constituţia acestor corpuri este următorea:
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02 i Mat însemnat dintre aceştia este q/aunul AI—0> SO, „1 zotasie, numit și ala ordinar (piatra acră) 
| 0—S0,—OK . (S0,), Al, K, + 24H, O; se prepară tra- - O S0:20£ tând sultatul de aluminiii sai sulfatul bazic “Al—O „de “aluminiă şi potasiii: (Alrnita) ce se gă- „N 92 SOz „„sesce lângă Roma (la Tolfa) și în Ungaria, 
“Alaun potasie = Piatră dcră. CU sulfat de potasiu, IM : i ae Alaunul sait piatra acră este un corp incolor solubil în apă și cristaliseză în octaedri mari, La 920 se - (îi . : “topesce în apa sa de cristalisare, pe care e o perde cu totul la roșu închis, transfor- 

mându-se în o masă spongidsă, care ese 
afară din creuzetul în care s'a calcinat (fig. :- 
95). In acestă stare se numesce a/a4n cal- £> 
cîntat. 

) Intrebuiuţări. EL se întrebuințeză în 
văpsitorie și în medicină. Ni 

- Fia, 9, Cristale de . “St/rcafit de aluminii. Există în natură nume- Fig. 95. Ala- - ““alaun, roşi silicați, atât anhidrii cât și hidratați, cară con- un calcinat, țin adesca afară de aluminiu și fer, potasii, etc. se cunâsce bine Caofinul întrebuințat la faccrea obiectelor numite de Borcelau, 

    
    

ia "+ La aceștia putem adăoga tâte varietățile de si- Z/ OH - licaţi de aluminiă impuri, amestecat cu silicat de AL— OH! | fer, carbonat de calciă, etc., numite în genere ar- , gzle (luturi). N O-—$iO „. Materiile argilâse (caolinel și argilele ordinare) | / O-sSi0O > sunt i6rte răspândite la suprafata pămîntului. Dacă AU__OH le pulverisăm bine, le udăm cu apă și le frămîn- OH tăm, formeză o pastă plastică, cu care se pot face N a diferite obiecte (vase de porțelan, faianțe, 6le, că- rămidi, etc.). ” Pasta acesta fiind uscată și arsă bine se întăresce. Dacă pasta s'a făcut din caolin, feldspat și nisip, ea se topesce prin căldurăi căpătând o structură cristalină prin faptul că feldspatul topindu-se umple pori, argilului. Masa dură, translucidă şi impermeabilă, ce rezultă, se numesce Zorfelau. Ea pote fi ornătă cu diferite desemnuri făcute cu oxidii metalici colorați şi a. coperită cu un smalţ transparent. EN : Când pasta e făcută de argilă, care nu este atât de curată ca caolinul, și ni- sip, ca devine dură și albă prin calcinare și se numesce fatauţă ; acesta pote să fie acoperită cu un smalţ sticlos, colorat sai nu pentru a .o face imper- meabilă. . A - Când argila este fârte ferugin6să şi amestecată cu nisip și marne (argilă ames- tecată cu CO, Ca) se obține o pastă din care se fac Sle ordinare. Smalțul cu care se acoper acestea este un silicat de plumb și aluminiă, 
Argilele marnâse amestecate cu nisip se transformă într'o pastă din care se fac cărămidi, olane, dle de flori, etc. Ele sunt de colSre! roșie, din causa oxi- 

e făcut a fost bine pulverisat, amestecat, comprimat cu putere și calcinat la o temperatură înaltă în cât o parte din silicați să se topescă, se obţine daza/fu? artificial, | - Ă Ori-care ar fi natura pastei din care se fac vasele, lucrarea ci se face cu mâna
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„Pe 0 masă, ce se învirtesce cu piciorul saă cu-o. maşină de vapori, după tre- buință. Figura 96 arată dispoziția unui atelier de olărie. - 

  

  

Fig. 96. Interiorul unul atelier de olăric. 

Ferul 

Fe = 55,9. 

Istoricul. După Gre-cari scrieri ale poeţilor greci este sigur stabilit că ferul se cuudsce cel puțin cu 1000 ani înaintea erei creștine, Lia începutul imperiu- lui roman întrebuințarea lui cra răspândită și se practica călirea oţelului. 

Starea naturală. Ferul e forte răspândit în natură atât în stare nativă cât și în diferite combinaţiuni. În stare nativă se găsesce d'im- preună cu nichelul în pietrele meteorice și în nisipurile aurifere de lângă Ekaterinburg în Urali. Intre combinațiuni mai însemnate avem oxidii, carbonatul și sulfura de fer. E 
Fe, O, Oxidul magnetic de fer, de colsre ncgră, se găsesce în Suedia şi B Norvegia. Din el se face fer de calitate bună. Te, O, sesguzoaxidul de fer anhidru și cristalizat numit fer oligist, există i în insula Elba și în Vosgi. : i > Sesguioxidul de fer anhidru compact şa roșu cu structura fibrâsă, numit /ematiță roșze, saă cu structura pămîntâsă numit acrz roșu, Fe, (OH), sesguioxidul de fer hidratat; pulberă galbenă numită Zimonită, sai brună numită Zemati/ă brună. - CO, Fe carbonatul de Jer numit și sideroza sai fer spalic, se găsesce în ” Pirinei, în Anglia și în Stiria. i 
re $, bisulfura de fer numită Birită,.
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“ Metalurgia fierului. Ori-care ar fi mineralul de fer, ce se întrebuin- țEză pentru prepararea ferului, el este mai întâită sdrobit într'o piuă B (fig. 97) care e pusă în mișcare printr'un curent de apă ER. Ace. stă apă spală în acelaș timp minereul de pămîntul cu care e a- mestecat. Spălarea se continuă și pe cutiile înclinate (fig. 98), 

          ț Fig. 97. Sdrobirea mm Fig. 98. Spălarea minereului de fer, 

<A Preparaţia ferului se baseză pe reducerea oxidilor săi prin cărbune: 7 

Fe, O, (sesqui oxidul de fer) + 3C= Fe, + 3CO Fe, O, (oxidul magnetic de fer) + 4C = Fe, + 4CO 
Cărbunele întrebuințat pâte fi sai cocş saii cărbune de lemn. ceste operaţiuni se fac prin următârele dou& metode: n 
1. Aetoda catalană consistă în a reduce ses- za qui oxidul de.fer prin cărbune de lemn. Ea Si întrebuințeză numai în localităţile unde pădurile sunt ieftine și minereul fârte avut în fer, precum „în:. Corsica, Pirinei și în Bulgaria la Somacoff ' (lângă Sofia). Minereul se introduce. întrun cre- uzet pătrat L., în care e amestecat. și acoperit cu cărbuni (fig. 99). Se aprind cărbunii și se “> o suflă un curent de aer prin suflătorul S. *  Fip. 99. Prepararea ferutur Acest suflător se compune din o cutie cu aer (metodă catalană). C. în care intră apa din sghiabulB prin tubul de lemn T. Aerul e împins prin S în cuptorul L. Cutia C. se umple necontenit cu aer care e absorbit prin deschiderile din T, cândlăsăm să cadă apa, ridi- când dopul prin manivela P, -. . - ” "In cuptârele catalane reducerea se face în modul următor: Aerul transformă- carbonul în CO,, care trecend peste cărbune "înroşit se transformă în CO. Acesta reduce minereul de fier, îliea oxigenul și se transformă în CO,. . Da . 
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Ferul topit la scâterea sa din fiindul cuptorului este bătut bine cu: ciocanul pentru a se separa sguza lichidă (silicat de aluminium și fer), | cu care este amestecat. Ast-fel se obține un fer mâle, maleabil și te- nace, Prin acest procedeii însă se perde jumătate din ferul minereului sub forma de sgură,. . a 

  

    

  

Fig. 100. Prepararea, ferului (metoda cuptârelor înalte). 

2. Metoda suptorelor înalte. Cea mat mare cantitate de fer se scâte astădi prin descărbunarea zzcîu/u după cum vom vedea mai în urmă. * Tuciul acesta se obține prin cuprorele înalfe, Da Cuptârele sunt făcute dintrun con DE cu baza în' sus, construit din piatră silicissă infuzibilă (acâstă parte se mai numesce etalaje); De asupra acestuia se află un alt con mai larg cu baza în jos CB, terminat la partea superidră prin deschiderea A, numită gura cupte- rului, pe unde .se introduce minereul și cărbunii de pămînt. La par- tea inferidră se deschide intrun cilindru EF făcut din cărămidă re- fractară, în care se .petrece reacţiunea (numit orajiul). Dedesuptul acestuia este un' creuzet mare, care are la partea inferidră o deschi- dere, prin .care curge tuciul, iar la partea anteri6ră are un brâti de zidărie numit: damă, pe deasupra căreia se scâte sgura. Intre creu- zet și cilindru pătrund suflătârele. 
-. Cuptârele acestea. ati o înălțime cam de 18 m. Ele se încarcă își mod alternativ cu minereii și coc (sai cărbune de pămînt). | Cărbunele în apropierea suflătrelor e transformat în CO, care ri- dicându-se în sus peste cărbunele înroșit e transformat în CO. Acesta întâlnesce minereul înfierbântat pe care-l reduce transformându-se iarăși în CO,, care ese prin ţevile GG. 

Ferul sub influența temperaturei- înalte se combină cu cărbunele : şi fonta formată. se scurge în creuzet, de unde e lăsată să curgă în forme. Sgura este: depărtată în timpul acesta prin deschiderea, ce se află de-asupra damei, . - ERE 
Gazele, ce es prin A conţin încă 23,375/, CO; 2,060; 'H, ca gaze combus: tibile, pe lângă CO, și Az, cari amestecate cu aerul, ard trecând prin o serie de |
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camere R/, de unde prin N. sunt duse în coșul S. Când camerile R/, făcute de -: cărămidă. refractură, sunt înroșite, aceste gaze sunt trecute prin H în camerile R și de aeolo prin N în acelaş coş S; ast-fel camerile R și R/ pot fi alternativ înroșite pentru a înfierbînta acrul, ce se află în cuptor; de aici rezultă o mare economie de combustibil. Pentru acesta pe când gazele ard în R/ se introduce prin R deja înroșit, acrul care trece la suflătârele TI” ; când R s'a recit se con- duc în cel gazele și aerul sc înjecteză prin camerile R/. In ambele casuri curentul urmâză un drum invers cu curentul gazelor ce es din cuptor, Aceste camere se numesc vecuperătore. 

Tuciul (schija) sat fonta e o combinațiune a carbonului cu ferul. Se cunosc mai multe varietăți de fontă cari se deosibese prin can- titatea de carbon, siliciăi, fosfor şi mangan, ce conţin. Mai principale între acestea sunt următârele. | : 
Fonta albă conţine aproximativ 5%, carbon. Ea e albă argintie, sfărâmiciosă, dară nu pâte fi pilită și se topesce pe la 11000, Ea se întrebuințeză la facerea obiectelor turnate în tipare precum: col6ne, etc. și cu deosebire pentru prepararea ferului și a oțelului, Fonta cenușie conţine o cantitatea mai mare de carbon de cât acea necesară ferului pentru combinaţiune. Excesul de carbon este disolvat în masa el,'iar la rece se depune sub forma de grafit cristalizat în. interiorul masei, ceea ce face ca fonta acesta să aibă coldre cenușie, . "Acestă fontă e grăunțosă, se pâte găuri și pili, și se topesce la 1200, „? Din ea se -se fac o: mulțime de obiecte turnate. aa - - Descarburarea = (afinagiul) fontei pentru Prepararea ferului indle- (ordinar): SN Ma E 

În procedeul engles (pudlaj) acesta consistă în a descarbura fonta înferbîntându-o la roşu deschis într'un cuptor special prin flacăra căr- bunilor de pămînt. Fiind că masa trebue amestecată necontenit, fonta a _ "se pune în cilindru A 
(fig: 101) care se învir- 
tesce împrejurul axului: 
s&ă, iar flăcările cupto- 
rului F trec asupra ei, 

Proprictăii. Ferul e 
alb, puțin violet şi când 
structura lui este fibrâsă, 
el este maleabil, ductil. 

„. Şi cel mai tenace dintre 
„Fig. 101, Cuptorul Dauks. .- metale; un fir cu diame- a a Ra trul de 2mm. pâte ținea 250 kgr. fără a se rupe, Densitatea lui este 7,84. El se topesce la: 1500 înmuindu-se și devenind pastos înainte de topirea complectă, „ast-fel în cât se: pâte' lucra cu înlesnire. : a “Cu timpul structura lui devine granulGsă și el capătă un aspect luciă, atunci e sfărămicios şi tenacitatea lui e mult scădută, Din a- cestă causă construcţiile de fer trebuesc schimbate după cât-va timp pentru că ele nu mai ai resistența necesară. 

„EI se combină direct cu toţi metaloidii afară de azot. La tempe- 
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„ratura ordifiară nu e atacat de aerul uscat; aerul umed și bioxidul de carbon îl oxideză dând rugina, care e'un hidrat de sesquioxid de fer conţiind puţin amoniac. Acestă rugină se propagă încetul cu încetul de la suprafața lui către părţile din lăuntru și.le distruge.” 
Pentru a apăra ferul de ruginire se acopere la suprafaţă cu un strat de zinc (fer galvanizat) sati cu. un strat de staniă (tinichea). 
Ferul combinat cu 0,70/,—1,5%, cârbon se riumesce oțel. Acesta 

este alb, lucitor, mai fuzibil, mai maleabil și mai ductil de cât ferul. Dacă "1 r&cim cu încetul după topire, se -pâte pili ca 'și ferul. - Oţelul răcit brusc (călit) devine forte elastic, dur și se sparge ușor. Duritatea lui e atât de mare în cât -sgârie sticla și nu se pâtepili. 
Oţelul se pste căli turnându-l brusc în apă rece, oleti saii mercur, Fabricarea otelului. EL se prepară sai descarburând în mod in- complect fontele sai carburând ferul. *: ii Oșelul Dessemer se obține descarburând ..: . 

fonta, pentru acesta se introduc până la 
10.000 kilogr. fontă într'un creuzet (fig..102) 
de fer căptușit cu cărămidă refractară, care . 

"se pote mișca împrejurul axului săi de sus- 
pensiune Hm, și se numesce convertisorul 
lui Bessemer. Prin partea inferidră se intro- fa 
duce un curent de aer care oxideză cat- zf 
bonul, etc, e aaa ca isorul Lat Deaiene Orelul de cementație se prepară înferbân- ie: 202. Convertisorul Iu mer tând 12 dile la rosu drugi de fer, înveliți în cărbune, materii ani- 

    
3 Îi 

male, cenușe și sare, 
Ferul, luciul, oţelul sunt atât de întrebuințate în industrie în cât 

fără ele nu ar fi posibilă civilisația. Sa gis cu drept cuvint că o 
Zeră consumă fer cu alât mai mul, cu cât civilizația ei este mal 
înaintată. : a 

Întrebuințarea. Oţelul cu deosebire se întrebuințeză pentru un mare număr de obiecte necesare. Din el se fac arcuri, instrumente mecanice sai chirurgicale, arme, cuțite, şine, topâre, etc. ă 

Ferul are două feluri de săruri; /erăse în care avem Fe” şi ferice în care a- vem (FeY—Fe'') vi, . 
Ciorurul feriu, Fe, Cl se obţine trecând un curent de clor peste bucăţi de fer. Combinația se face cu incandescență și se obțin lamele hexagonale de co- ISre roșie prin transparență. E! e fârte solubil în apă alcool și eter, Clorurul feric închegă albumina şi sângele și se întrebuințăză în medicină, pentru oprirea hemoraşiilor. Apa cu clorur ferie (sesquiclorur de fer) trasă pe nas, opresce sângele. - 

Oxidul feric, Fe, O, este forte răspândit în natură. Ele de colâre roşie brună. * se numesce și co/cotar şi se intrebuințeză pentru fabricarea văpselelor și pentru lustruirea metalelor, . N i - ia ” 
Sufaltul feros, SO, Fe -+- 7H, O (calaican verde), se obţine calcinând piritele la aer, saă tratând resturile de fer cu acid sulfuric impur. Este cristalizat în prisme rombice oblice, de colâre verde ca smaraldul. Calcinat la 3000 perde tâtă apa luând o colâre albă. -



94 ” 

  

"EI se întrebuințeză pentru fabricarea negrelei (cernelei), pentru desinfectarea latrinelor, în văpsitorie, etc. , 
- Carbonatul feros CO, Fe. există în natură cristalizat în rombocdri și se nu- mesce fer spatic sai sideroză. Se găsesce mai cu scmă în Anglia pe lângă depo- sitele de cărbuni și este exploatat pentru prepararea ferului, EI se p6te prepara precipitând sulfatul” feros prin carbonat de sodiă, . a 

„SO, Fe «+ CO, Na, = CO, Fe -- SO, Na, | 
„. Acest precitat e alb și amort, . : E . EI se întrebuințăză în medicină şi se găsesce ca bicarbonat în apele ferugindse. 

- Platinul 
1 Pt== 1943, 

„ Starea naturală. EL există în natură în stare cristalină, Este a- mestecat cu: nisip, argint, aur, cupru, etc. Se găsesce în Brasilia, Borneo, California, Australia și pe amindou& câstele Uralului, 
reparația. Minereul se tratâză 'mai întâiit cu mercur 'peutru a disolva aurul şi argintul. In urmă se topesce într'un creuzet de pămint cu părți egale de Plumb și galenă (Pb $). Ferul și cuprul se transformă în sulfure pe câud platinul şi cei-l'alți corpi cari o însoțesc se disolvă în plumb. Amestecul acesta se cal- cincză întrun cuptor de var pentru a depărta excesul de plumb, în urmă se disolvă în apă regală. Soluțiunea acesta se evaporeză și rezidiul ci se calcineză Se disolvă apoi în apă şi soluțiunca se trateză cu clorur de amoniă. Se obține un precipitat galben roșietic de 2AzI, Cl + Pt Cl. , : - Amestecul acestor două săruri 'se calcin€ză și se transformă într'un Corp ce- nușiii poros care este. plafinul SPougios, , Platinul curat se obține topind pe cel spongios întrun cuptor A fig. (103) făcut din Ca O, cu ajutorul suftătorului cu gaz de iluminat și oxigen (E), Me- talcle străine se oxideză și intră. în oxidul de calciă, iar platinul rămâne curat și se t6rnă în tipare de fer, „... | | . 
Pa Proprietăţi. Platina e un metal alb ce- | nușiă, fârte mâle, ductil, maleabil și te- i „nace, Densitatea lui este 21,4. EL se to- 

pesce la 1770, . 
Cel mai bun disolvant al ei este apa 

regală. 
  

„+ AVegrul de platiu (care se obține precipitând 
==. clorurul de platin prin potasă și zachar) con- NE _ i denseză până la 250 volume oxigen și 745 vo- Fig. 103, Creuzet de Ca O pentru * lume hidrogen. a. o. a topirea platinulur, +. Temperatura lui se ridică atât de 'mult în 

cât hidrogenul se aprinde (vedi fig. 10). Alcoolul, picat pe negrul de platin, se aprinde oxidându-se prin oxigenul absorbit de “platin din aer. De . 

          

Platinul nu se oxideză la nici o temperatură în contact cu aerul sai oxigenul. - - ia



CHIMIA ORGANICA o 

Noţiuni preliminare... . 

"Corpii organisați, fie plante sati animale, în timpul vieţei. lor produc în mod normal numerâse combinaţiuni, cari nu se produc în alt mod în natură și se numesc corpi organici, e i Acești corpi (vedi pag. 3) sunt compuși din. carbon, pe lângă „ Cari se mai află hidrogen, oxigen, azot, sulf, fosfor, clor, fer, sodii, potasiii, calciă, etc, 
„- In total în corpii organici şi chiar în corpii organizați, cari le-ati format, nu s'a găsit până acum, afară de carbon, de cât cel mult 15 elemente din cele 66 bine cunoscute. Partea chimiei care se. ocupă cu studiul corpilor organici se nu- „mesce chimia organică. DR ae Prin mijl6cele de sinteză fârte numerdse, de cari dispune chimia organică, s'a putut face din elemente nu numai corpii organici naturali, dar și numeroși alții cari nu sunt produși :de plante și animale. Aceștia pot să . conțină în molecula lor pe lângă carbon, nu numai corpii simpli citați mai sus, dar pe ori-care din cele 66 elemente cunoscute până acum. | a lată de ce chimia organică pârtă de obiceiti. numele de chimia carbonului, de dre-ce prin studiul corpilor organici atât “naturali cât şi sintetici, nu facem alt-ceva de cât a ne da sâma despre mo- durile variate în cari carbonul se combină cu unul, două sati mai multe elemente de-odată, din cele trei grupe, care formâză chimia neorganică, a a Pentru: a înțelege bine modul cum aceste combinațiuni variate „pot să se formeze, trebue' să studiăm cu deamănuntul carbonul care e punctul de plecare şi fără care nu pâte să existe nici un corp organic, 

Carbonul ca element a fost studiat în grupul IL familia 1V, iar în
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ce privesce modul de a se combina, am vădut că este în tot-d'a-una 
tetravalent. : 

Dintre compușii principali at săi se studiază de obiceii în chimia 
neorganică acidul carbonic, oxidul și bioxidul de carbon, 

“Elementele, cari intră mai des în composiţia corpilor organici, 
sunt: C, H. O și Az. 

Carbonul pote să se combine cu fie-care în parte sai cu mai 
multe dintre ele de odată; ast-fel avem: 

CH, CAz H Az H, (CH, OH 
'Tetrahidrura de carbon Metan nitril=  Hidratul de amoniă monometilic=Hidrat (letan) Acid cianhidrie de metilamonii. 

Toţi corpii organici sunt împărțiți în mai multe familii după 
functiunea lor, adică după modul cum funcționeză. în diferitele lor 
reacțiuni. E 

Aceste familii sunt: destul de numerâse și se înmulțesc încă ne- 
contenit prin cercetările noui, care prin sinteze reușesc a lega ace- 
leași elemeute în mod.cu totul diferit;'de unde resultă și corpi 
cu alte funcțiuni. | 
Principalele funcțiuni cunoscute în chimia organică sunt urnă- 

t6rele: . o o - 

1., Hidrocarbure. “5, Chinone 
2. Alcooli-și fenoli... -6, Acidi 
3. Aldehide 7, Amine 
4 Cetone N „8. Amide 

| Hidrocarbure, . 
Prin /idrocarbure înțelegem corpii, cari sunt constituiți numai 

din carbon și hidrogen. Acesti corpi sunt fârte numeroși și ser- 
vesc ca schelet tuturor celor-l'alți corpi organici, cari sunt formaţi 
prin. substituirea Gre-căror radicali simpli sati compuși în locul hidro- 
genului din: molecula lor. N 

Numărul mare al hidrocarburelor este posibil numai din cauză că 
carbonul e tetravalent şi că pâte să se combine cu el însuși de mai 
multe ori pentru a da nascere la molecule din ce în ce mal avute 
în carbon. Modul în care atomii de carbon se legă între dinșii pen- 
tru a da molecule este următornl: ai e 

C E ACB (on H—C—H 
C  C—H OH—C-H O H-—C-H H 

3 H 
O moleculă  Etina - * Etena (Etilena): Etan . „Metan de carbon (Acetilena) ) hi : “ i 

- z
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Ast-fel carbonul în metan se combină cu 4 atomi de hidrogen din Cauză că tâte cele patru valenţe ale sale sunt libere. In etan fie-care atom de carbon are câte trei valenţe libere ; din causa acesta ambii se combină cu 6 atomi de H. [n ereuă Și ezină, atomii de C fiind legați prin dou& şi trei valențe, nu mai rămân libere de cât 4 sai 2 din valenţele lor, ceea-ce face că molecula etenei are numa! 4 atomi de H și a etinei numai doi. . .: E a Pentru ca doi atomi de carbon să fie legaţi între ei se perd cel. „Puțin două valențe; pentru a putea forma molecule cu.trei atomi de, C, se vor perde. cel puțin 4 valențe; cu pâtru atomi. de C se vor perde 6 valențe, cu 5 atomi de C, 8 valențe, etc,  -- „= 
H 

H NE “H |. H—C—H | H BCR [i H “| H—C-—H |.  H—C—H | H—C-H [i HCl H-—C—H | H—C—H IE H—C—H | H—C—H BCR H [HCL H—C=u i = E | - H—C—H pe o H. | OOH—C-n. 

Metan Etan Propan Butan Pentan 
Observând aceste formule putem vedâ că, pe când în metân car- bonul are tâte patru valenţele satisfăcute cu H, în etan cei 2 atomi de C perd câte o valență pentru a se lega: între dinșiă şi nu le ră- mân libere de cât6 valențe pentru a se combina cu 6 atomi de H. In propan atomii de C terminali perd câte o singură valență pe când atomul mijlocii perde 2 valențe pentru ca toți trei să pâtă fi le- gați împreună, ast-fel în cit grupării întregi i mai rămân libere opt valențe, cari sunt satisfăcute cu [, In butan și pentan găsim 2 şi 3 atumi de C mijlocii, cari a perdut câte două valențe, ceea-ce face ca aceste grupări ai perdut € și 8 valențe pentru a se forma, r&- mânendu-le libere numai 10 şi 12 valenţe spre a se combina cu H. „Dacă un atom de C cere 4 atomi H pentru a-și satisface valenţele sale, ar trebui ca 7 atomi de C să ccră 4 z atomi de H. Perderile de mai sus în H sunt pentru etan 2 (adecă în raport cu numărul atomilor de. carbon: 2 X.2— 2); pentru propan 4 (2 X 3.—. 2); pentru butan 6 (2 X 4 — 2); pentru propan 8.(2.X 5 —2). Prin ur. mare pentru o hidrocarbură cu 72 atomi de C: numărul valențelor perdute ar fi. 2 X n — 2, 'iar numărul atomilor de -H, care. intră în combinaţiune este: 4 n — 2Xn—2)=4n—2n + 2 = 2n+42. Formula corpului cu 7 atomi de carbon va fi prin urmare::Ca H 2n+2, Dacă dăm lui + diferite valori întregi, vom avea un.număr nesfirșit de hidrocarbure, s. e: _. .. i i, pa sar Chimie. | . 

LA
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n=1. CH, n= Co Ha 
n=2 CH n=6 CH, 
n= 3 C, He n=10 Co Has 
n= 4 CC, Ho “| etc.  - etc. 

„ Hidrocarburele cuprinse în formula generală Cn H2 n -L- 2 ai- mai 'multe caractere comune; ast-fel ori-care dintre ele conţine cantitatea: cea mai:mare posibilă de H și numai pot să primescă: alți atoini de hidrogen în plus fără ca să se desfacă legăturile dintre atomii de C. Din acestă cauză ele 'se numesc hidrocardure saturate. “Se mai observă de asemenea că numărul lor pote să crescă la in- finit, pentru că lui 2 putem să-i dăm ori-ce val6re întregă de la 1 la infinit, a 
„ Fie-care dintre corpii acestei serii diferă de cel precedent sai de cel u:mător prin rațiunea CH,, ast-fel: C, Hs diferă prin + CH, de corpul precedent C,.H, și prin — CH, de corpul următor C, Ho; de aceia el se numesce Homologul superion al celui d'intâiă și Joma- lagul inferior al celui de al doilea. : Totalitatea corpilor homologl tepresentați prin formula generală Cn Han -+ 2 formeză o serie homolagă, | 
Atomii de carbon, după cum am vădut mai. sus, pot fi legaţi şi prin două sati chiar trei legături, ast-fel încât putem să prevedem posibilitatea de a forma alte serii de, /zomologi mai puţin avute în hidrogen, d. e.: - : 

CH ca, CH o CH Th bi 
CH, a CH, . CH 
dei — au, la . | la ml - 
da Ă La | la, hau 
C, Hs — H, = C, H,, IG Ho — HG Hi 

| 
Cn Hsn -+2—H, = CnH2n CnH2n — H, =CnH,n--2 

Putem, prin urmare, să formăm în acest mod o succesiune de serii cu termeni homologi:. - 
Cn H2n-+2, Cn [Hzn, Ca H2n—2, Cn H2n—4, Cn H2n—6, etc. : Tâte aceste serii homologe afară de prima, pârtă numele de serii Hesălurate, din cauză că a tot-d'a-una două, patru sai z valențe (tot-d'a-una un număr pereche) disponibile, care pot să fie satisfăcute cu hidrogenul sai alți radicali monovaleuți, fără ca ultima legătură . dintre atomii de carbon să fie desfăcută, s. e.: -
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CH CH, CH, CH, CI N += AC CH CH, CH, CH, Cl Etina. Eten. . Eten. Etan. biclorat 1, 2. 

In fie-care din aceste serii diferința între homologi este tot ra- țiunea CH,, d. e.: 
IE 

C, Ho, Ă C, Hs, C, i Cs Huo, Cs Elo 5 He, GH . CH, C Hs C; He, Ce 10 Ce Hs, Ce He 
n Ca H2n+2 Cn H2n H2n—2 Cn H2n—4 Cn H2n-—6, 

Ast-fel: C, H, diferă de C, H, cu + CH, şi de C, H, cu — CH,. Nomenclatura hidrocarbureloy. Nomenclatura hidrocarburelor are “de bază numărul atomilor de carbon, terminat prin un sufix special pentru fie-care serie homologă;.ast-fel pentru homologii din. seria saturată Cn H2n-+2 avem sufixul a, pentru cei din seria Cn Han: sufixul e, și pentru cei din seria Ca H2n—2 în, s.e.: 

Hs, C, He CH 

H 

C H, Protan sa Metan — " - C, He Deutan sai Etan; C, H, Deutensai Eten C, H, Etin sai Acetilena C, H, Tritan sai Propan » H, Triten sau PropenC, H, Tritinsa Metilacetilena C, Hs Tetran saă Brutan C, H, Tetren saă Buten C, H, Tetrin . C, Ha, Pentan C, Ho Penten - C; H, Pentin Ce Hi Hexan Ce Ha Hexen Ce Il Hexin Cin Haa Decan C„oHo Decen CsoHsg Decin etc. etc. etc. etc. etc. etc, 

Hidrocarbure isomere. Până acum am vEdut că atomii de C se află legați ast-fel în moleculele hidrocarbutelor în cât formeză numai șiruri (catene) drepte. Dacă numărul atomilor e mai mare, aceștia pot fi aședaţi și în alte moduri în moleculă, dând nascere “la. corpi, cari de și aii același număr de atomi de carbon și hidrogen, a proprie- tăţi fizice şi chimice deosebite. Ast-fel de corpi, se numesc isomezi. 
Pentru seria saturată Ca H2n-ţ-2 avem următorii. isomeri: 

Isomerit 

"cunoscuţi posibilr CH a a 1 NIN 
Cu, 

. 
Ci. a 
CI
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* 
” | Isomerii 
îi . - o ” cunoscuţi posibilr 

CH, CH, 
| | 

CH, HC-—CH, 
. 

| 
CH, CH. „2 2 
CH, 
| 

CH, CH, CH, 
ÎN O AI a “CH HC—CH, HC—C-CH,. i 33 

| | - e CH, CH, CH,. 
IRI IRI 
CH, CH, 

„ Ce He 5 5 CH ci 5 9 106 75 Cos a 1 799 
etc. . - Da Pi 

Prin „urmare afară de cei d'intâiii trei termeni ai seriei, la toți cek-lalți avem doui sai mai mulți isomeri. . A 
Numărul isomerilor cresce fârte mult la moleculele cu mulți a- tomi de carbon. | 
Resultă dar că numerile date hidrocarburelor ca: butan, pentan 

hexan, etc. nu sunt ale unui sigur corp, ci sunt comune la mai 
mulți, căci avem doui butani, 3 pentani, 5 hexani, etc. 

Acești isomeri se deosibesc în numire, după cum atomii de car- bon sunt înşirați în linie. drâptă saă în linii frînte. In casul întâiit 
hidrocarbura se numesce /jnzea7ă sati normală, în casul al doilea este 
nenormală sai arborescentă. i 

In acest ultim cas se procede la numirea hidrocarburei în modul 
următor. Se numeroteză carbonii catene liniare, pentru a putea in- dica carbonul la care se face substituţia, înlocuind H prin grupurile, metil, etil, etc. Ast-fel avem: 

1. CH, 1. CH, 
| 

] . 

2. Ce 1. CH, 2. CH, ” 
| 3. CH, 2. CH—CH, 3. CH—CH,—CH, 

| | 4. CH, - 3. CH, 4 CH, 

5. CH, Butan linear. Mitil 2 propan= - IN Putăn arborescent. Etil 3 Pentan=Heptaa arborescent.
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Afară de catenele lineare și arborescente mai avem la hidrocarbu- rele nesaturate și catene închise numite şi catene ciclice, pe când cele - lineare și arborescente se numesc și aciclice. In casul acesta, isome- rii sunt mai numeroși, Ast-fel d. e. la hidrocarbura Cs His avem următorii isomeri. mai principali. 

1). Hidrocarburi: aciclice i : 2). Cielice   lineare : A E arborescente CH, CH CH, CH; CH, CH, -B ] o] |] N IRE „C CH CH CH, CCI, CH CH N | IL] | | | H+C ::CH, CH, CH CH CH, CH, CH,—C-—CH, IL] | |] | | HAC n CH CH, CH, CH CH, CH-—CH, . CH, NL | | | „| Big 2 C CH CH, CH, CH, CH, H, | | , | Metil 2 Metil 2 a Cielohexan (2) ten 1. t 1. (1) 
CH, CH, CH, penten penten i, ( 

„Hexen 1, Hexen 2. Hexen 3, 

Din acestă cauză hidrocarburele și corpurile cari derivă din ele Sai împărțit în două grupuri mari: 
Grupul ], cuprinde hidrocarburele seriilor Cn H2n + 2, Cn H2n Cn H2n—2 și Cn H2n-—4, precum și corpurile, cari derivă din ele. 

Intre aceste corpuri se află şi grăsimile, din care cauză multă vreme acestă parte s'a numit seria grasă. - 

Grupul II, cuprinde hidrocarburele din seriile Cn H2n —6 și cele 2 a AY SUITA următâre în genere ciclice. 
N 

Între aceste se află şi esențele plantelor aromatice, din care cauză grupul a cesta s'a numit seria aromatică, o at | 

Radicali hidrocarbonai. Ori-care hidrocarbură lineară sai arbores- centă, ciclică sai aciclică pâte să p&rdă unul, doi saă mai mulți a- tomi de H :pentru a da radicali mono-, bi-, tri-, etc., valenți. Acești radicali nu pot exista: de cât în combinațiuni. Numele lor. se formeză din al hidrocarburelor în modul următor: 
CH, — H = CH, metiz 
GH, — H = CH, et 
C Hs — H = CH,, propi/ 

aa 

(1) Se indică ast-fel la al câtelea carbon are loc dubla Ictătură. (2) Tâte hidrocarburele cu catena închisă, ce jâcă rolul de hidrocarburi saturate 'vor purta prefixul Cielo, pentru a reaminti că catena e închisă, şi sufixul a pentru a arăta că jocă, zolul unor hidrocarburi saturate.
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| Hidrocarburele saturate. 

Cn Hanna 
Starea naturală. Păcurile şi gazele ce se desvoltă în regiunile pe- 

trolifere sunt amestecuri de hidrocarbure din acestă serie de la CH, 
până cel puțin la Cs, He conțiind și puține hidrocarbure din seriile 
cele-l-alte. : | | | 

Preparațiunea. Ele se prepară prin mat multe metode: 
1. Prin descompunerea acidilor, carl corespund acestor hidrocarbure: 

3 
4 

"[ESOH' = CH, + CO, 
Acid aceric—Etanoic Metan Bioxid de carbon | 

  
  

      

  

Fig. 104. Prepararea metanului. 

Acestă descompunere se face distilând împreună sărurile de potasiă saă de calciă ale acestor acidi cu hidrat de calci. Reacţiunea se petrece în modul următor: : : 
- CH, A 

| OH . : > 20box +a OH = 2CH, + CO, Ca + COE, 
Acetat de potasiă= — Hidrat de Ca. Metan Carbonat...  Carbonatde K.: Etanoat de potasiă. | | de Ca. „ Ă 

2. Unind împreună radicalii hidrocarbonați identici saii diferiţi: 

CH, 1 CH, 
Nas= | E 

CH, 1 „CH, 4 2Na I (la 200% în tub închis). 
2 mol. metan monoiodat (iodur de metil). Etan 

Proprietăţi fizice. Cu crescerea numărului atomilor de carbon din 
moleculele acestor hidrocarbure, se schimbă în mod f6rte regulat și 
densitatea, temperatura de fierbere și temperatura lor de topire.
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Fe 

Pe Pi Ast-tel, pe când densitatea pentanului este numai 0,627 la 17%, densitatea 
pentatriacontanului (Cs H..) se ridică la 0,781 la —- 7407 A Temperatura de fuziune Temperatura de fierbere * Densitatea „C -H . & — — C. - H — â — — CH; a — E] — 1%, — GC Ho În 3 10, ui 

Ce Ha a 380, 0,627 la 170 C Hu — 516, | 14905 0,733 > >. Co  Hrua -— 320, El 1730, 0,746.» » o Cu E» 40, & 2520,5 . „10,775 a: Cs Ha 200, S| 27005: e opaz5 | 
Cao Ha O 3607 25] 205, 0,777 [ 53 Cs Hi, 740,7 22) 310 - 0,781 | 53 

SS: E: 
„ Temperaturile de fuziune ca și cele de fierbere variază pe o scară forte în- 

tinsă; ast-fel, temperatura de fuziune, a nonanului fiind de—510, cresce până la 
ultimul termen cunoscut cu 1250, căci acesta se topesce la -1- 740,7. Tot ast-fe] 
temperatura de fierbere, de la propan — 170, cresce cu 287%5 numai până la 
pentadecan, care fierbe la 270%,5. ia | i 

Proprietăți chimice, Tote aceste hidrocarburi, fiind saturate nu pot să mal primescă în „molecula lor nici un alt atom, ele însă, pot da nascere la producte de substituire, adică la “corpi, cari se formeză 

influențate de diferiţi agenți. , a 1. Clorul, bromul și iodul, puși în contact cu vaporii ori-căreia din aceste hidrocarburi, cu deosebire sub influența razelor solare, pot să se substitue în locul hidrogenului, dând compuși de forma următâre: 
CH, + CI = CH, C+HC, | Metan Metan monoclorat saă | Ciorura de metil. 

„- CH, 4+- 3C1, = CH CI, + su Cl 
Metan triclorat sati 

Cloroform. 

este desfăcută în. altele mat simple. Corpul din urmă care se formeză prin oxidarea lor este CO,. Termenii inferiori, în special metanul, Sunt transformați prin oxigen în CO, şi H, O; reacţiunea se face cu explozie: CH, + 20, -— CO, + 2H,0. 

CH, == Metanul (gazul bălților). 
Starea naturală. Metanul se găsesce destul de rEspândit în natură, In România el se găsesce în gazele eșite din pămînt în regiunile pă- curilor și în salzele vulcanilor de noroiii de la Lopătari (Buzăă)..
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'“ EL se produce în malul bălților puţin adânci, se află şi în minele de 
cărbuni de pămînt din care causă adesea se întâmplă explozii. 

- Preparațiuul. Afară 'de procedeele generale descrise mai sus s'a 
mai făcut sinteza metanului plecând de la sulfura de Carbon: 

CS, + 2H,S 4-4Cu = CH, + 4Cu$. | 
Proprietăţi. El este un corp gazos, lichefiabil, fără coldre, fără gust, fără miros, _ 
Elărde în contact cu aerul cu o flacără albăstrue, puțin luminsă, transformându-se în CO, 'și H, O. Acestui fapt se datoresce explo- siile în minele de hulie, . 3 

i __ Hidrocarbure nesaturate. 

Seria: Cn H2n. , Starea naturală. Etena se găsesce împreună cu metanul în gazele „ce es din'pămiînt în regiunile petrolifere, iar câți-va din termenii su- 
periori ai seriei mai ales cu catena ciclică, se găsesc în. petroleii. Preparația. Met6da generală pentru prepararea acestor hidrocar- bure consistă în deshidratarea alcoolilor corespundători :" 

CH, “CH, 
| —H0=)] CH, OH CH, 

Alcool etilic=Etanol . - Etena (Etilena) 

Propiictăţă fisice. Şi la aceste hibrocarbure putem observa aceleași fapte ca și la hidrocarburele saturate. Temperatura .fuziunei și a fier- berel. cresce în: mod regulat cu înmulțirea atomilor:de C în mole- culă. Principalele sunt: 

Temperatura ferberey. Etena CH, =CH, ap MBORA — 1030 Propena CH, = CH — CH... e. — 909 "Butena CH, == CH — CH, — CH. — 50 Pentena CH, = CH — CH, — CH, — CH... 370 
Proprietăţi chimice. Aceste proprietăți aă ca punct de plecare le-. gătura prin câte două valențe a atomilor de carbon. Două din aceste 4 valențe pot: să se'desfacă cu ușurință și pot fi satisfăcute cu di- feriți radicali monovalenți ; :corpii, cari se formeză în -acest mod “ se numesc compuși de adițiune. Următârele: exemple ne dovedesc acest lucru: C, H, + H, = C, H; 

Propena * * Propan 

Același lucru se petrece cu clorul, bromul sai iodul: 

CH, CH,Br 
| FB | CH, CH,Br 
Etena | . Etan dibromat 1. 2, 

(Bromura de etilenă).
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* 

Din aceiași causă ele se combină direct cu acidii : 
1) _ CH -+HC=c, H, CI 

Etena Etan monoelorat 
(clorura de etil) 

a CH, ZOH: oC, H, 2) | A+ 0, = SO, CH, - NOH NOH - 
Etena Sulfatul acid de etil. 

C, H,. = Etena (Etilena)., 

- Pentru.a prepară. ctena, în cantitate :mai' mare, deshidratăm eta- nolul (alcoolul: etilic) prin SO,: H,.. Pentru acesta se amestecă 1 vol. 
a 

  CH, OH LOCH a) ok  S0, = 50, Ho CH,OH . NOH O NOH - | ” - Sulfat acid de etil, LOCH, | b) SO, = GH, + so, 
NOH Etena. . 

Proprietăți. Etena e corp gazos, fără gust, fără culdre, cu miros eterat particular, lichefăcută ferbe la — 1050. IE
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Etena pusă întrun balon cu .iod, dă etanul diiodat 1. 2, [iodura de etilenă), sub influența luminei solare: 

CH, 1 | 

CH, 

| le = 
CHg, CH, 1 

Etanul diiodat 1, 2, i i Ftanul diiodat 1. 2. ip - (lodura de etilenă) 

Etena este un gaz combustibil, arde în aer cu flacăra albă, lumi n6să, producând CO, și HO. “ . . . aa 
Seria: Cn H2n—2, | Hidrocarburele din acestă serie aii proprietatea comună. de a pu- 

  

aa 

trebuințate în plus pentru a lega „atomii. de carbon prin câte 2 legături mai mult de. cât la seria Cn H2n+2.. | După modul cum sunt dispuse în moleculă aceste două legături, avem două feluri de homologt; 
. 

ni îe 
C | -C 

| n] 
Propina (Metii ăcetilena) „ Propadien 2, 2 (1). 

Ac6stă structură influențâză asupra proprietăților fizice și chimice ale acestor corpi. . - | Preparaţia. Câţi-va dintre acești corpi se produc la distilațiunea cărbunilor de pămînt și etina se mat produce de câte orj ardem în mod necomplect materiile organice. | Proprietăți. Temperaturile lor de ferbere şi de topire cresc, ca și în seriile precedente, cu îngrămădirea atomilor de C în moleculă. Principalir corpi cu structura lineară din acestă serie sunt următorif: 

Temperatura de : ! Să . o „Fuziune Ferbere Etina. . .CHECH, e. — „gaz Propina . , CH=C—CH, ea a "paz Butina. ,, CH=C-CH,—CH, i n... — PF 180 Pentina , , CH=C—CH,—CH,- CH, Pee — 480 
; De asemenea pentru isomerii cu constituție deosebită de a acestora: 
Propandien 1. 2, CH=C=CH, — —A- gaz Butandien 1 3. CH,=CH —CH= CH, e... — + 18 

Proprietăți chimice : Proprietatea principală a acestor hidrocar- bure este dea da compuși de adițiune cu 2 și 4 atomi monovalenți. 
e. 

(1) Propan C, H,, care aro dou lezături duble prin perderea a 4 hidrozenr.
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CH. : CH CH - CH, 
a). CH CH, b). CH CH, Etina Etena Etina Etan 

  

Ca: halogenii și cu acidele halogene combinaţiunea se face cu ve- hemenţă, mai ales la lumina solară: , 
CH CH CI, CH CH, + 20 = ] | _+Ha=| “CH CH Cl, CH CH Cl. Etina „ Etanul tetraclorat 1,2, - Etina „Etena monoclorată. " Prin acţiunea amestecurilor oxidante ele se transformă de obiceiă . în acidi, ast-fel: Sa 

CH Ia CO.OH 
| : + 20, = | i CH E , CO.OH Etina | Etandioic (Acid oxalic), 

    SS ee 
* Fig. 106 Berthelot născut la, 1927, Profesor la Collăge de France (Paris). 

“i 

CH, = Etina (Acetilena). - 
Jeforicul. Ea a fost descoperită de Daoy la 1836. Sinteza ei din elemente a făcut'o Berthelot la 1848. Acesta este întâia sinteză directă făcută în chimia organică, .. ..: . , 

Prepavaţia. Etina se găsesce în mici cantități în gazul de iluminat. „Ea se prepară făcând să: ardă în mod -necomplect gazul de ilu- minat într'o lampă specială, * e „ Sinteza etinel (Berthelot) se face trecând scîntei electrice între căr-
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- bunii CC (Fig. 107) care se află în vasul de sticlă A, umplut cu 
hidrogen. 

  
  

  

Fig. 107. Sinteza etiner. 

Hidrogenul intră prin 4 iar etina formată trece prin vasul D în 
care este reținută prin soluțiunea de Cu, CI, în amoniac. 

Proprietăţi. Etina e gazâsă la temperatura ordinară și a fost liche- 
făcută la 0” sub presiune de 48 atmosfere. 

Sub înfluența căldurei etina 
se condenseză, transformându- 
se în benzen (Berthelot 1865, 
fig. 108): 3C.H, = Co He. 

“Seria: Cn H2n—4. 
In acestă serie hidrocarbu- 

rele cu catenă ciclică sunt cele 
“mai bine cunoscute. Se cun6s- 
ce ast-felo grupă întregă dintre 
cari unele există în natură și 

"se numesc zerebeutene. 
Terebentenele ati tâte aceeaşi 

composiţie: Cs Hg și sunt des- 
tul de numerâse. Între ele avem: 
esența de terebentină, de ienu- 

per, de cuișre, de lămâie, de portocale, de bergamot, etc. 
Ele sunt lichide și mal tote fierb între 1-+40 și 1800. 
Terebentena (esenta de Terebentină). se obţine prin distilarea tere- 

bentinei. 
Terebentina este productul care se secreteză de arborii rășinoși. ca: 

bradul, moliftul, etc. Prin distilare ea se imparte în ferebentenă și 
colofoniit (Sacâz). 
"Ea e lichidă: și fierbe la 1610, 

Lăsată fiind la aer, absorbe oxigenul, se întăreşce + şi se transformă 
cu timpul în colofoniă. 

  

  

Fig. 108. Polimerizarea etinet,
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Cu HCl gazos de. doi compuși cu aceeași formulă: C,, H,, HCI, dintre cari unul lichid și altul cristalizat, i 
Acesta din urmă se. numesce camfora artificială, din cauza mi- rosului săii care semEnă cu al camforei.. ; 

Seria: Cn H2n—6 da Acesta este una din seriile cele mai importante. Corpii cari o formeză sunt f6rte numeroși și bine cunoscuți. 
Primul corp dintre ele este bensenul, de la care derivă tâte. Pentru a putea fi studiată acestă grupă de hidrocarbure, e necesar a se cu- nosce bine formula de constituţie a benzenului, Da Constituţia benzenului şi a hidrocarburelor din seria Cu IHou--6. RE     

Fig. 109, Kekule născut Ia 1829, profesor la Bonn, Germania, 

La 1865 Kekule bazat pe tetravalența carbonului și pe formula brută a benzenului, propuse ca formulă de constituție a acestuia.ur- mătrea, cunosută sub numele de hexagonul lui Kekule: 
H- ! 

  

C. 

ud Ne H. Bensen=Ciclo hezantrizu, căci de- 
o | „rivă de la Cielo hezanul Ce Has, 
H-—C C—H care perdend 3 H, are trei duble , 

S/ legături. 

7 | 

H . ,



110 

La 1866, în urma sintezei benzenului făcută de Berthelot, prin po- 
limerizarea etinei prin căldură, acestă formulă căpătă o valâre mat 
mare, prin faptul că ea arată modul de grupare al celor trei mole- 
cule de etină în timpul polimerizării (reunirii) lor. 

Benzenul are numeroşi termeni homologi, carl diferă între ei prin 
rațiunea CH,,. NR o ” i 

Prin formula de mai sus putem să ne explicăm constituţia lor, 
pentru acesta nu avem de cât să substituim în parte saii în total 

„hidrogenul benzenului prin radicali manovalenți: metil, etil, propil, ete 
Ast-fel avem următorii corpi: 

"Ce H, Benzen.. | 
C, Hs: = CH, — CH, metil-benzen = toiilen. 
Cs Ho = CeHs — C,H, etil-benzen. 
Ce Ha = CH — CH, propil-benzen. 

etc, Pa ă 

In ce privesce metilbenzenul, un putem avea de cât un singur corp,. 
de dre-ce nu avem alt'radical hidrocarbonat monovalent maj puțin 
avut în carbon de cât metilul. 

In ce privesce însă etilbenzenul și homologii s&i superiori, “ușor 
putem vedea natura isomerilor lor, căcă în loc de a seâte un atom 
de H de la benzen și a-l înlocui prin etil, propil, etc., putem să sc6-: 
tem doui saii mai mulți atomi de H şi să-i înlocuim prin radicali 
mal puțin avuţi în C și H, cari însă prin suma atomilor de carbon 
şi hidrogen din moleculele lor să compenseze pe aceia ai etilului, pro- 
pilului, etc. Corpii, cari se nasc ast-fel sunt îsomere Prin compen- 
safiune, d. €.: 

0, Hs — CH; - CH, —GH, CH, —CH. : Etilbenzen. Propilbenzen Butibenzen, . 

Ce Hs —(CH5), CH, —(CH,), CH —(CH + Dimetilbenzen, 'Trimetilbenzen 'Țetrametilbenzen 

CH CH(CH,). 
CH, <a șEle(Ca Ho) ? 

Etil Metil Benzen 

Numărul acestor isomeri este mult mat mare prin faptul că în mo- 
lecula benzenului îndată ce avem 2 atomi de hidrogen substituiți, 
obținem trei corpi diferiți după posiţiunile, pe cari radicalii întro- 
duși le ocupă în moleculă; ast-fel se cunosc trei dimetilbenzeni, cari 
ai proprietăți cu totul deosebite, - 

„ C—CH, C—CH, - „ C—CH, 
OZN ZN LN 
HC  C—CH HC CH HC CH 
Ep col lil HC CH „HC CH—Cib HC CH 
N NZ S/ 

C—CH; 
H H .
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In adevăr, toți atomii de C din molecula benzenului ai aceeași * însemnătate, ceea ce explică pentru ce derivații monosubstituiți nu ai nici un îzower prin pozițiune. - ” i : Dar dacă un al doilea radical, identic sai nu, se va substitui în laceeași moleculă, el va putea să ocupe poziţiunile indicate: mal sus a dimetilbenzen şi să dea nascere la trei corpi deosebiți. Pentru a explica aceste fapte, se numeroteză. atomii de C din moleculă în modul următor: E | Aaa 
H i Când primul radical este substituit „d. e. în po- N ziţia I și al doilea într'o poziție imediat vecină, - C adică la 2 saă 6, corpul ce va. rezulta va fi ace- . ZIN. lași, căci pozițiile 1.2 și 1.6 sunt identice. Acest H—C6 20—H mod de substituire se numesce 0740 (Fig. 1). . . ” Când radicalul al doilea este substituit în 3 H—C5 - 3C—H sai5,elseaflă depărtat de radicalul substituit Ss 4 / în poziția 1 la aceeași distanță prin atomii de Co C 2 şi 6. In acest caz substituția se numesce o meta (Fig. II). - H Când al doilea radical ocupă poziţia diametral 

_„_ OPusă 4, avem substituţia para (II). Ast-fel pentru dimătilbenzenul de sus vom avea numirile următâre: Ortodimetilbenzeu (D, mefadimetilbenzen (CU), paradimetilbenzeu (LII), 
Numărul isomerilor prin pozițiune devine din ce în ce mai mare, cu cât sub- stituirea este mai înaintată, mai ales când radicalii substituiți sunt diferiți. 
Starea naturală. Câte-va dintre aceste hidrocarbure s'a găsit în * petrolurile de la: Rangon (Siam), Caucaz, România etc. A - Preparațiunea. 1. Aceste hidrocarbure se obțin în cantitatea mare din productele de destilație ale cărbunilor de: pămint. Ele pot fi se- parate unele de altele prin distilație fracționată, iar productele su- periGre prin cristalizare. Da aria 2. Se mai pot prepara încăldind clorurele, bromurele saă iodurele hidrocarburelor saturate împreună cu aceeași derivați ai benzenulut și cu soditi. E | 
CH. Br —- CH, Br —- Na, = CaHs — CH, + 2Na Br Benzen monobromat. Metan monobromat. Metilbenzen (Tolueny . 

3. Prin distilarea uscată a acidilor corespundători acestor hidro- carbure cu hidrat de calcit, . | 

CH, —CO.O GH;—CO.0 > Ca + Ca 105) = 2, H, + 2C0, Ca 
Metil benzenoat de Ca (Benzoatul de calciă) 

4. Procedeul cel mai practic, cu care s'aii obținut fârte mulți ho- mologi ai benzenului â fost introdus de Prizge/ și Grafis la (1877). El se baseză pe acţiunea ce o are clorurul de aluminiit asupra corpurilor din acestă serie. 
Ce Hs + CH CL ++ Al, CC, H CH, -- H CI--Al, Cl
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Reacţiunea acesta se face în dout faze, 

a) C, HetAl, Cl, = CH, — ACI, + H CI 
b) CH, — AICI, + CH, Cl = Ce H—CH, 4 AICI. 

„In! acest mod se pot obţine toţi homologii de la toluen până la hexametilben- zen: C„(CH,),.. Nae MR | | Mea 

Proprietăți fizice. Aceste hidrocarbure sunt, în genere, lichide. Tem- 
peratura lor'de ferbere cresce de la 80,5 pâna peste 300% în raport 
cu grămădirea atomilor de C în moleculă. Densitatea celor inferidre 
ca benzenul, etc., este” mai mică de cât apei (0,85), iar a celor 
superiGre este cu mult mai mare. Ele sunt insolubile în apă, solu- 
bile însă în etanol (alcool); metanol (alc. metilic) și în etan oxi etan 
(eter). Principalii corpi din acestă serie sunt: 

Temperatura 
” Ă , . “fopirer fierberei Benzenul. ....,... CH... — 60  8sm5 Metilbenzenul=Toluenul . CH—CH, — 1080 Etibenzenul. ....., CH—CH ec — 2134, Dimetilbenzenul=Silenul . CH, . (CH). meta . . . 2 — 740 1890 

i " > >. > orto .,.,..,. „=—280 1430 > . > para e... —-13% 1380 Trimetilbenzenul ... . . . CH (CH, 123 — 1169 - „ii mas m 18,4 (Pseudocumen), — 1632 
„2 . .» » 1.3.5 (Mesitilen). . , —- 1630 Hexametilbenzerul , . . . CA(CH ph... “1099 26340 

“Proprietăți chimice. Corpii din acestă serie ati proprietăţi  fârte 
variate din cauza constituțiunii lor; ast-fel vom avea de studiat două 
feluri de producte ale lor: de adițiune şi de substituțiuue. o 

Produsele de adițiune se fac din cauză că moleculele acestor hi- 
drocarburi ai: câte 5 valenţe disponibile prin cele trei legături dub!e ? 

„dintre atomii de carbon. 

Ast-fel, supunend benzenul la acțiunea clorului, sub iefluenţa razelor solare, se pot obține compușii următori : . n 

Bielorure eu ee Ce Telzacio trait, Cea 1exatieriie Chienzen 

Ultimul dintre acești corpi va avea ca formulă «de constituție următârea : 

Hi | | 

N | 
A LN H  Hexaclorura de benzen=Ciclo-" 
E > c<a hexan hexaclorat C, 11, CI, 

|] iai C. € 
NL 

C 

H H 
a> <a 

(N 
HI Cl
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Acidii azotic şi sulfuric, dai producte de substituire numai în lo- 3 

cul hidrogenului din radicalul benzenului, numite deriva/! nitrici. 
CH, + Az0, H = CH, AzZO0, +H,0 | , Nitrobenzen | 

In acest mod s'ai putut obţine derivați nitrici cu mal multe gru- puri AzO, substituite în moleculă precum: C. H, (AzO,), trinitro- benzenul. | 
Cu SO, H, se obţin derivații sulfonici 2 

Ce Hs + SO, H, = C, H,—S0, OH + HO: 
-  Derivatul sulfonie . - că i : al benzenului = Acidul fenil-sulfonie i 

Benzenul nu dă producte definite prin oxidațiune; homologii săi se oxideză în grupurile substituite: m - 

2C6 Hs—CH, + 30, = 2C, H,.—CO OH -- 2H, O 
Metil benzenoic = Acid benzoie 

Ce H; = Benzenul (Ciclohexantrien) 

Starea naturală. Benzenul există în mici cantități în unele păcuri, 
Preparaţia. Gudrânele, ce resultă din distilația cărbunilor de pă- 

mânt sunt distilate în aparate speciale, punându-se de o parte por- 
țiunile ce distilă intre 800 și 850, Din aceste porțiuni se scâte prin 
o a doua distilație şi cristalisație benzenul. 

Proprietăţi. Benzenul este un lichid mobil, incolor, cu miros plă- 
cut, cu densitatea 0,85. El se topesce Ta + 65 și fierbe la 80%, 

—— Aprins fiind, arde cu o flacără fuligin6să și vaporii sti, arși în 
un curent de hidrogen, produc o lumină vie, | 

Benzenul încăldit la 4000, într'o țevă închisă, perde o parte din hi- 
drogenul stii și se transformă în d;fezi/: 2C5 Hs=Cs Hs—Ce H--H,. 

Întrebuingarea. Benzenul și unii dintre homologii sti, ca metilbenzenul, sunt fOrte întrebuințați ca materii prime pentru prepararea materiilor colorante, 

Principalele hidrocarburi din seriile următâre sunt: Naftenul= Waf- 
talia Co Hs, care are aceași însemnătate față de homologii din 
seria Cn H2n—12 ca și benzenul în seria Cn H,n—6. 

Formula de Constituţie a naftenului este următârea: 
H AH 

„.C e 
OZ N/ N Sa — HC CC CH CH=CH | - || |. Ce'se pâte scrie şi: Ce BC | 

HC .C CH. - - CH=CH 
SAN / 
C6 

H H 

3 ” 8 - Chimia,
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"Cu naftenul se pot obținea derivați de substituţiune, ' ca și cu benzenul, numărul isomerilor însă este cu mult mai mare. Preparația. Naftenul se găsesce în gudrânele rezultate din distilația cărbunilor de pămini şi se extrage lăsând să cristaliseze productele ce distilă între 1800 și 2200, Aceste cristale se purifică: prin subli- mare. Pa i - 
Sinteza naftenului a fost făcută de Berthelot trecând ctina (acetilena) prin o ţevă de porțelan înroșită: SC H, = CaoH+H - 2 

„Proprietăți. Naftenul este corp solid cristalizat, cu aspect sidefos ; , ; PL ——_— se_topesce la 790 și fierbe la 2185; | Naftenul se combină direct cu 2 sai 4 atomi de (clor formând corpii, Sa 

Co Hs Cl OCHI, 
Nafienul hielcrat, ;  Nafrenul tetraclorat. 

  

Fig, 110. Adolf Baeyer, născut la 1535, profesor la Miinich. 

Berthelot şi Baeyer, ai hidrogenat naftenul ca și benzenul, trans- formându-le în produse hidrogena'e până la complecta saturațiune: 

(95 He „Ca [Hs „Ce Ho... Co Has C Hu Cielohexan-trien Cielohexan-dien Ciclohexan-ien Ciclohexan * Hexan - : , Cio Hg Co Hio Co His Co Has Co Has Mt Naftenul Dihidronaftenul Tetrahidronaftenul Decahidronaftenul Decanul. MAUA | 4 MA A ,
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Oxidând naftenul obținem dimeti] benzendioicul=< acidul ftalic(orto); | aci = CH o Coon . 2, HI | -k90=20, BC î 4co, 20, > en curTe e Scooppt 109 + i Dimetilbenzendioic = Acid ftalic, * Întrebuințarea. Naftenul se întrebuin lorante și ca insecticid. : 
Antracenul din seria: Cn H2n — 18. 

CH H CH . Zeboricul, Antracenula fost descoperit | . de Dumas şi Laureni la 1852 în gudrd- H d N L 4 Ne nele din distilaţia cărbunilor. de pămînt. 

| E E |] _Preparaţia. Antracenul se iso- HC C—C-—C CH lIzăprin cristalizări fracționate din 
, porțiunile de la distilația gudronu- NZ H I NL lui, cari trec într& 3000 și 400», 

Antracenul 

țeză pentru fabricarea unor materii co- 

    
  

   
Fig. 111. Jean Baptiste Dumas, 1800—1S84. 

Proprietăţi. Antracenul cristaliseză în lame, se topesce la 2130 și ferbe la 3600. Oxidat cu trioxidul de crom (Ci 0,) dă o chinonă: 
CH | | ! | 2, Hi | => CH, + 30, =2c, H,<Co>c, H, -- 2H,0 

| Antracen, 
 Antrachinona. - ” 

- Cu acidul sulfuric dă derivați sulfonici. . 
Întrebuiuţarea, Antracenul se întrebuințeză la prepararea unor materii co- lorante șiin special a alizarinei = roșul de garanță, ,
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Petroleul brut (Păcura = Țiţeii), 
EI este forte răspândit în natură. Ast-fel se găsesce în: Alsacia, Germania, Franţa, România și Rusia; în Asia se găsesce în: Asia mică, Siam și Persia; în Africa: în Algeria și Egipet şi în America de nord: în Statele-Unite. Cele mai mari cantități de păcură se scot la 0;7- City în Statele-Unite, la Batu în Rusia. iar în Țara românescă la: Solonţ şi Moinesci (Bacăii), Sărata și Tega (Buzăă), Băicoiii și Câmpina (Prahova) și Glodeni (Dâmboviţa), Exploataţiunea păcurei din țara nâstră este fârte veche; ast-fel se scie cu siguranță, ca la 1640 existaă numerâse puțuri. | i 
Proprietăţi. Petroleul este lichid, de coldre brună negrici6să, cu reflecte verdui. De multe ori se găsesce şi incolor saă puțin coloral în galbeu ca la Câmpeni (Bacăă) şi Govora (R.- Vâlcii). Densitatea lui variază între 0,777 și 0,957. El este format din C și H și conține adese-ori urme de sulf. Petroleul este format dintr'un amestec de hidrocarbure din seria Ca H2n+2 cu puţiue din seria Cn H2n (ciclice) și Ca Hon-2 ȘI Ca Hon-6. „.„ Prin distilaţie el se împarte în :. 

Oleură ușore a... 3 cari distilă de la 00 până la 1500 Oleuri pentru lămpi . > »- - 5 1500 2  » 8000 Oicuri grele... d » » 3000 o  » "4009 şi resturi numite sa sai păcură. - Oieuri ușăre se împart prin distilațiune în: 
Eter de petrol. ... . . „care distilă dela 400 până la 700. Gazolina ....,.. cc...» p. » 700 » o» 900 Benzina .. cc.» » 2 800 » » 1100 Ligroina (esență minerală). . » > » 800 » » 1200 Terebentina artificială ., .. 3 > » 1100 » » 1700 

Acestea sunt amestecuri de hidrocarbure saturate de la butan C, H,, până a Cu - ” Eterui de petrol se întrebuinţeză “pentru a disolva resinele. Gazolina pentru fabricarea gazului de luminat artificial și pentru extragerea oleului de rapiță și alte oleuri vegetale, : „Benzina sc întrebuinteză pentru curățirea petelor și disolvarea cauciucului, Fsenţa minerală se întrebuințeză pentru luminat în lămpi speciale, iar tere- bentina artificială servesce la fabricarea văpselelor și lacurilor ordinare. Oicul de lampă (fotogen, kerosen) trebue să fie incolor, să nu aibă miros displăcut și să nu se aprindă mai jos de-|-25% C (Aparatul Abel Penschy) (1). Oleurile grele se întrebuințeză la ungerea osiilor. Din ele sc scote: 2) Vaselina, care e un corp mole, unsuros, incolor, cu densitatea 0,34 și se topesce la 35%. Ea se întrebuințeză în medicină ca antiseptic. d) Parafina, care e corp solid, cu densitatea 0,87, se topesce între 450 și 630, Ea este un amestec de hidrocarbure: Ca, Hso până la Cu, Hyg și se întrebuințeză 5 a fabricarea Zuîudrifor. Cu ea sc falșifică cera de albine. Păcurile n6stre sunt dintre cele mai avute în oleii de lampă, după cum se vede din alăturatul tabel: . . . 
  

Productele Pensilvania 

    

Galiţia | România | Alsacia | Baku 

    
Oleuri ușdre. | 10—20% 3—609| a op — | 5—10,6% 

? 
0 o > de lampă. 60—75%, 55—65%, 60—70%, 35—40%/a 32—53,50/, Resturi ,, 5—10%/,| :30—40%, 25—35%|  55—60%, 36—60, %, Dn ON 

„_(1) Pentru a.ved€ dacă un petroleăi nu e primejdios, trebue cel puţin să nu se aprindă mat jos de 250 C, pus fiind în o ceşcă de cafea ncarâ-—pe jumătate —- în care se află un termo- metru şi de care se apropie un chibrit.—Ceşca se încă] esce până la 230 înd-o î ceșcă maj mare cu apă firbinte, Ai deeco până Ia 25 Ca punend-o în o
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Gazul de luminat, 
EI a fost fabricat pentru întâia ră de Philipe Zedou, inginer frances, la 1785, In urmă, inginerul englez „1/urdoc (la 1792) indică procedeul practic pentru ilu- minarea fabricilor cu acest gaz. La 1815 profesorul /Piudrop formă prima socie- tate pentru luminarea Londrei. Parisul s'a luminat în parte cu gaz la 1820, iar Bucurescii la 1871. 

- Gazul. de luminat se Produce în mai multe moduri : La 1. Trecând un curent de aer prin gazolină, obținem un gaz de luminat, cu o intensitate lumindsă destul de mare, . 2. Calcinând resturile de la distilația păcurei întrun cilindru de fer, se obține un gaz cu o putere luminătâre mare, care are avantagiul de a nu da SO, prin ardere, Acest gaz este fârte eftin şi ar fi bine să sc introducă în țara nâstră. 3. Gazul preparat prin . : ' distilaţia cărbunilor, El se 
prepară calcinând cărbuni 
de pămînt, de cea mai bună 
calitate, în cilindre de gresă 
C (Fig. 112). In timpul cal- 
cinării lor gazul produs se 
ridică prin tubul T în va= 
sul spElător B, umplut pe 
jumătate cu apă. Din acesta 
trece prin ţevile D şi ajun- | 
ge în K. De aci se scobâră 
prin jumătatea din drepta 
a turnului O umplut cu coc, 
se ridică prin jumetatea din 

. stânga a acestuia și ese prin Fig. 112. Fabricarea gazului de luminat din cărbuni de pămînt. I. In ţevile C și turnul O ga- : ” zul e curățit in mod fizic, prin faptul că el răcindu-se, productele volatile (apa. hi- drocarburele lichide şi solide, fenolii, etc.) duse cu dinsul, se condenseză şi se adună „în vasul E de unde se culeg apele amoniacale şi materiile gudronâse. Din 1 

  

  

  

                      

  

  

aici st duce la gazometrul G. In M, el este curăţit din noă, pe cale chimică, prin faptul că e silit să trecă prin nisce grătare suprapuse, deasupra cărora se pune rădetura de lemn amestecată cu Fe, O,. Hidrogenul sulfurat 'este reținut - formând sultura de fer, Tot aici se depune şi naftenul care, fiind fârte volatil scapă în parte la purificarea fizică. E Gazul de luminat este un amestec compus' din corpii următori : 
Metan O CH, .. 

  

. + 85% Hidrogen... . . 40%, Etina CH... „urme CO... 70/10 Etena GH e... 4 Azi... 1% Propena : CH, .., .urme HAS... „urme Butena Ca e... 10% CO. .,.. . urme Hexena CH -. . . urme E Benzen CH .,.. . urme 
Gudr6nele conţin: . 

Hidrocarburi 
Solide - Lichide Naften . .... CH Hexen e e cp... CH, Antracen ,. . . . CuHg Benzen .. cc... CH Metilantracen . , - Cs Ha „. Metil benzen=Toluen ...:. CH C 

Dimetil benzen 1.3==Xilen (meta) CH, 
Afară de aceste hidrocarbure se. mai găsesce fenol C, H; OH, dimpreună cu homologii săi precum și fenilamină = anzlină, piridină, cete, .
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Compuşii hidrocarburelor cu Cl. Br. şi ]. 

Derivaţii monosubstituiți a hidrocarburelor ca: CH, CI, C HI, C, Hs Br, etc., se mal numesc și eferi simpli? saă eteri haloigi, din causă că ei se formeză când tratăm hidrații hidrocarburelor (alcoolii și fenolii) cu acidii hidrogenați ai halogenilor. 
Printre acești corpi mai: întrebuințați. sunt următorii : Metanul monoclorat. (Clorura de metil), CH, CL, a fost - preparat de Dumas şi Pe/ligot. EL se pote obține tratând metanolul (alcoolul metilic) cu acid sulfuric în presența clorurei de sodiu: 
CH,OH + NaCl + S,0H, = CH,CI -+- SO.HNa + HO. 

Metanul monoclorat e corp gazos la temperatura ordinară, cu culsre 
>. etgrată. Lichefăcut fierbe la—230,7. Eva: 2 ouă 

op i 

    

porat brusc, scade temperatura sub—400 
“Cu ajutorul lui putem să solidificăm mer- 
curiul. Pentru scopul acesta punem” mer- 
curiul în tubul B (fig.:113) care e cufun- 
dat întrun vas cu metan monoclorat A. 

Evaporaţiunea se face printr'un curent 
“de aer, ce intră prin S și ese prin t, 
Vasul A e introdus în sticla C, în care 
s'a pus clorurul de calci anhidru pentru 
a usca aerul din cu și a împedica ast- 
fel condensarea vaporilor de apă pe so- 
prafața vasului A, | 

_ Metanul monoclorat se întrebuințeză ca 
zecilor da Jaboratărele de chimie si în 
medicină ca anestezie. 

| - Metanul triclurat= Cloroformul, CH CI, Fig, 113. Solidificarea mercuriului a fost. preparat la 1832 de Sonbeiran 
prin Cl a. „ în Franţa și Lielig în Germania. | EI se prepară în cantităţi mari tratând etanolnl cu cloro-hidratul de calciă (Cl —Ca—OH) „și hidratul de calciă, la 802. Reacţiunea se petrece în modul următor: 

   
) E CC 

a 4 CI = .5BACL CH,OH : no +58 
Ă Etanal tricolorat 

i (Aldehida triclorată—Cloral.) 

CC H-CO.0 b) 2] A. CalOH,=2CHCI, + ca. 
_CH.O | H-CO.O Aa 

Cloroform Metanoat de Ca 
Formiat (de calciă). 

Cloroformul e corp lichid, cu miros aromatic plăcut şi cu gust
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dulce. Densitatea lui este 1,5. EI se topesce la — 8305 Și fierbe la 610,2. Se întrebuințeză ca anestezic în medicină .și ca disolvant în chimie, | Re 

    | d "SS 
Fig. 114. lustus Licbig. 1S02-—1573, 

Metanul triiodat == Jodoformul, CH I, S€ prepară încăldind etano- lulşcu iod și carbonat de sodiii la 800, Reacţiunea. este-acecași ca la metanul triclorat (cloroform). a ” El e corp solid, cristalisâză în table hexagonale, galbene ca sulful, cu miros pătrundător, Se topesce la 119 și se volatiliseză cu în- lesnire. 
N E EI se întrebuințisă în medicină ca antiseptic. 

Hidraţii hidrocarburelor (Alcooli şi fenoli). 
Radicalii mono saă polivalenți ai hidrocarburelor pot să fie satu- raţi cu unul saă maj mulți oxidrili pentru a da nascere la /idragz. Numele. lor se formeză, terminând numele hidrocarburei prin sufixul ol odată, sai de mai multe ori, S.E.: Metan-ol, Etan-ol, Etân-di-ol, Propan-tri-ol, etc. Aceşti hidrați, considerați. din punctul de vedere - al fuucționării lor, pot fi comparaţi cu hidrații metalelor, Ast-fel: 

E. OH-FAZOOH = AzO.0K 40 CH,.OH-FAzO,OH = AzO,.O(CH,) LH-O
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Intocmai” ca aceştia, prin deshidratare pot 'să formeze oxidi, d.e: 

  

= = O-+-HoO 

CH. OȚH] GEN 
i — = O H, O GEO B| > cp OF 
2 mol. etanol, Etan oxi-cten = Eter ordinar 

-Hidraţil se împart în două grupuri mari: 
1. Alcoolii, sunt hidraţii hidrocarburelor aciclice. 
2, Penolil, sunt hidraţii hidrocarburelor ciclice. 

Alcoolii, 

Istoricul, Acestă funcţiune a fost cunoscută la 1836 de Dumas şi Pelicot studiind spirtul de lemne (metanol). , . 

Clasificarea alcoolilor. Alcoolii se impart în diferite grupe, în ra- port cu numărul oxidrilor ce at în moleculă și după locul pe care îl ocupă aceștia, a 
Numărul oxidrililor în molecula unui alcool este variabil; ast-fel avem: ă ia - 

CHOH, . C,H,OH),, C, (OH) Metanol, alcool monoacid Etandiol, ale. diacid,- Propantriol, ale. triac d. 

EX se numesc întocmai ca bazele, Când alcoolul are un singur 
oxidril, el este: pzonoaczd,; când are doi: biacid; cu 3: triacid, etc. Acestă numire se bazâză pe proprietatea ce o ai dea putea forma cu acidii monobazici, compuși în care radicalul acestora să se gă- sescă de atâtea ori, câți oxidrili are alcoolul, d. e.:. 

Alcoolul monoacid: CH,.OH -FAzO,.O0H= CH,.0.Az0,-F-H,O. 
„ Aletanol „ Metan azotat (alcoolul metilic) "(azotat de metil). 

/ OH / OAZ0O, Alcoolul triacid: G Hs —OH--3AzO,. OH=C,HOAz0,-+3H,0 NOH 2 NOAzO, 
Propantriol 1, 2, 3 = Glicerina Propantriol triazotie = Nitro-Glicerina 

„Este: fârte important a se sci din punctul pe vedere al isome- rilor și al derivaţilor ce se pot obține, locul pe care oxidrilul îl ocupă în moleculă. “El pote. să fie substituit numai în locul unui atom de H de la următrele trei grupuri, cari: formeză hdirocar- burele lineare sai arborescente; 

| | |] C CH, și O —CH 3 -
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* dând nascere la următârele substituțiuni : - 

| | | (us.on oi și To 

Presența acestor grupuri în moleculă ne indică tre! alcooli diferiți. Acei în cari se găsesce grupul—CH,.OH se numesc a/coo/i Primari, > > > > » > =CH.OH » > alcooli secundari. >> > 3 > » ECOH > >» alcooli Zertiari. | 1. Alcoolii primari, dati prin oxidațiune, dou& feluri de corpui. Deshidrogenându-i prin oxigen obținem a/dehida (a/cohol zehidro- genatum). a 
CH, CH, . 20 +0, = 2 | + 2H,0 
CH,.OH cao | 

Etanol = Alcool etilie, - Btanal = Aldehida etilică, 
Inlocuind 2H prin O obținem acizii : 

| CH, CH | | + O = | + HO CH,.OH CO.OH . Etanol = Alcool etilic, Etanoic = Acid acetic 

2. Alcooli? secundari. dată, deshidrogenându-se (prin oxidațiune) un singur fel de corpui, numiți cezone: : . 
CH, . CH, 

PI „| 
2 CH.OH + 0, = 2.C0 + 2H, 0. 

| | A , CH, CH, Propanol 2 = Alcool propilic secundar, Propanon = Acctona. 
3. Alcooli! terțiari nu dat nici aldehide, nici. cetone, nici acidi ci se discompun prin oxidațiune. 
Sintesa alcoolilor.- Sunt numerose procedeele, prin cari se pote face sintexa alcoolilor, Principalul e următorul: Inlocuind halogenii, substituiți în molecula hidr oxidrili (Berthelot şi Wiirte 1854—1856). Reacţiun ea 'se face în mo- dul următor: 

- CH, i - CH, - DCI = hagi 0.0 Ag COO CH, Etan iodat Etanoat de arpint : Etanoat de etil : - - 
(lodură de etil) “= Acetat de argint = Acetat de etil Iodura de argint * CH, CH, 5) „+ .KOH = CH, OH f % „COO0(GH,) „COOK 

Etanoat de potasiă 
Etanoat de etil = Acctat de etil : Etanol = Alcool etilic Acetat de potasiă - 

ocarburelor, prin: -
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Proprietăţi generale. Alcoolii primari ai temperatura fierberii mai înaltă de cât alcoolii secundari corespundători, și aceștia mai înaltă de cât cei terțiari. Alcoolii primari și secundari puţin avuţi în carbon, “sunt lichidi la temperatura ordinară, pe când alcoolii terțiari sunt solidi. Ast-fel avem exemplele următâre: 

CH CH 

CH CH CH CR 
„CHa  CH—CH - . : CHOH: CH,—C-—OH | "| | ] L_. CH„.OH  .. CH.OH CH, | CH, Temperatura fierberii: 1 160,4 1080, 4 970 S10(fusibil4+290) Butauol (Alcool butilie "Meti] 2, Propanol 1 Butanol 2 (Alcool Metil 2 Propanol 2 (Alcool primar lincar) (Alcool batilic pri- butilie secundar). - butilie terțiar) mar nenormal 

Proprietăţile chimice principale sunt următârele : | 1. Prin oxidaţiune grupurile alcoolice, ori cât de numerâse ar fi într'o moleculă, daă nascere la compușii următori: a) Alcoolii primară dai aldehide și acidi, precum: 
CH, | CH, CH,.OH " .CO.OH | +O,= | + HO |: 20, =  +2IL0 CH,.OH CO.OH CH,.OH - O.0H Etanol= Alcool  'Etarioic = Acid acetie Etandiol 1. 2, Etandioie = Acid oxalic. 
b) Alcoolii secundari dati cezhy$e, după cum Sa vădut mai sus. C) Alcoolii cari conţin“ grupuri terțiare, se discompun. 2. Prin deshidratare, alcoolit dati oxidi, (vedi pag. 118). 

3. Acidii organici și acidii neorganici oxigenați, dai cu alcoolii, compuși comparabili cu sărurile minerale, numiți erery compuși : 

CH, 

a) CO. O]HI] _ [as + 0, Sa CHIOH|  co.o cu,  * “ Câte o moleculă Etanoie şi Metanol Etanoatul de metil = Acctatal de metil 

CH, -/ OH LOCH, — CH, | i b) | - S0,: = 56, FHO, CH. OH N OH NOH | Etanol, * - . Sulfat acid de etil, 
ă 2 4. Putem înlocui hidrogenul oxidrilului alsoolic printr'un metal: 

CH, - CH, 2] R=210 n „CH, OH CH,.OK CH,.OK 
Etanol = . Etunol petasie Alcool etilic, (Alcool mono-potasic) 

. . = Etilatul de potasiă,
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5. Oxidrilul alcoolic, ori-care ar fi grupul din care face parte, pote să fie în- 

locuit prin CI, Br saiă I, cu ajutorul derivaţilor cloraţi, bromați saă iodați ai 
” fosforului, Reacţiunea se petrece în următorele două faze. 

CH, CH ” a) | + Ph Cl =] PRO CI, + HCI,  CHOH 1. $ o Cucy "YPhOCI Etan clorat = Clorura de etil, Oxiclorura de fosfor, CH, CH, 3 - : b) 3| PhOCI, = 3] Cuor” ” 
: PRO, H. “dara th OH 

Acid fosforic, 

Alcooli monoacidi. 

Metanol (alcool metilic) CH.OH... î.. | ferbe la 660, 
= |Etanol ( » ctilic) CIO. iii: >» 79%4 
€ Propanol (» propilic)  CHOH i: a» 9704 

_% IButanol £ » butilic) CHOU. Co a 116%,4 Pentanol (» amilic)  CHOH mea 9 a 18704 “zi2 | Hexadecanol ” (alcool cetilic) Cu 1,s0H fuzibil -- 50 se descompun £ 54 Ileptadiacontanol (o cerilic) C4HsON » 700 » > 3 & | Triacontanol (> miricic) CHAO. o: 88% » > 
etanol = Alcoot metilic, CH,OU, numit și spzrt de Jemuc, se găsesce în 
natură în - frunzele de iarbă, urzică, porumb, ctc, Se prepară prin distilarea 
lemnelor în vase. închise (vedi acidul pirolignos), cari. daii. de a 0,50 opână la 
1,5%, metanol, Da e iai 

Metanolul e corp lichid, incolor, 'cu miros Particular spirtos, cu "densitafea 
0.814. EI ferbe la 66%, este fârte solubil în apă și aprins fiind arde cu flacără 
albăstrie, puțin luminătore. 

Prin oxidaţiune dă metanal (aldehida formică) și metanoic (acidul formic): 2CH,O0H + O, = 2 [1 — CH.O + 2H, O 2 mol. metanol, Metanal — Aldehidă formică, 
CHON + 0, = — CO.OII + H, O 

Metanoic — Acid formic. 
EI se întrebuințeză la lustruit (cu lacuri) din causă că se usucă curind, : Ftanol = Alcool etilic. (spirt, alcool): C, H,OH. PE ia 
Îsforicul, Descoperirea etanolului se atribue lui Adu- hazis, chimist arab (care a întrodus și alambicul în chimic), care Va numit al-ba-hal, adecă «spirt ușor», Starea naturală. Sa găsit etanolul în corpul animalelor și chiar la Gmeni precum și în laptele erbivorelor, cari. nu bei lichide al- coolice. S'a găsit de asemenea în pămînt, în apele de pldie și în zăpadă. Fructele dulci: prune, struguii, etc, conţin etanol când încep să putreziască, - i Ma : NR Preparaţia. Afară de preparaţiile sintetice descrise maj Sus, eta- nolul se prepară în cantități mari în industrie, prin. fermentația al- coolică a diferitelor substanțe cari conțin glucoză (vedi fermentația), Proprietăţi. Etanolul este un corp lichid, fârte mobil, incolor, cu miros plăcut, cu densitatea 0,792 (a 20%), EI fierbe la 78%4. Apa 1 disolvă fârte bine. i , aa



124 

Întreduințarea, Etanolul este unul dintre corpii cei mai întrebuințați în in- 
dustrie și în laboratbre. Cu el se extrage fârte mulți alcaloidi, acidi organici, etc, 

El servesce la prepararea materiilor colorante, la fabricarea văpselelor, la- 
curilor, etc. Oamenii consumă o cantitate: mare de etanol sub forma de vin, 

-bere, rachiuri, licoruri, ete. Abuzul de ctanol altereză stomacul și arterele și 
duce în mod fatal la sterilitate şi la nebunie. In genere griminaliă şi.idioții sunt 
fii de alcoolici. 

  

Fig. 115. Charles Adolgho Wârtz 1817 = 1884. 

"Alcooli biacidi = Glicoli. 

Îstoricul, Glicolli aă fost preparaţi de IViirta, 

NVomenclatura “glicolilor. Glicolii fiind alcooli biacidi, cel doi oxi- 
drili ai lor pot aparține grupului primar, secundar saii terțiar. În 
modul acesta putem să avem șâse varietăţi deosebite de glicoli.. 

Când cele două grupuri alcoolice sunt primare, avem un n giizo/ primar. 
> > > > > SE - glicol secundar 

saă zsog/zcol, 
Când cele două grupuri alcoolice sunt terțiare avem un g/zc07. terțiar sati 

Pseudosicol, 
Afară de aceștia mai avem următârele trei varietăţi: 
Cu un grup primar și altul secundar, 
>>. 3 > > 3 terțiar. - 

> 2. -secundar .» > 

Etandiolul 1, 2=—Glicolul etilenic: C, H, (OH), se topesce la 11,5 
și fierbe la 197%,5.'4D=—1.125). 
„Se prepară cu multă înlesnire ferbând etanul dibromat 1. 2 cu apă: 

CH,Br CH, OH 
| _—F2H,0=|  —+2HBr. 
CH,Br CH,OH 

„EL a fost găsit de Heuminger în vin.
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Priu oxidație glicolii pot da compuși cu funcțiuni mixte, Ast-fel de la ctan- 
diolui 1, 2 (glicolul etilenic) avem compușii următori: 

CU,OH CH.OH CH.O CH.O CO.0H 
| | | 

H.OH CD .OH CO.OH CH.O CO.O0OH 
Etandiol 1. 2, Etanoloie Etanaloic Etandial - Etandioie 

= Glicol, = Acid glicolic = Acid plioxilie = Glioxalui = Acid oxalic 
(alcool şi acid),  (aldehidă şi acid). (aldehidă). (acid). 

Alcooli Triacidi. 

Se cunosc până în prezent puţini alcooli din grupul acesta. Cu 
constituția bine definită avem: ” 

CH. OH : 
le OH Propantriolul 1. 2. 3. = Glicerina. 

| ” Istoricul. Glicerina a fost extrasă pentru întâia Gră de Sche- 
CH,. OH ele la 1179, care a numit'o principiul dulce al unturilor. 

  

Fig. 116 Charles Friedel, Profesor la Sorbhona-Paris 1$32—18399, 

Starea naturală. Glicerina se găsesce în cantitate mare în plante 
şi animale. Există în stare liberă în oleul de palmier, în vin și în 
alcoolul (spirtul) de sfecle. o ” 

Tâte materiile grase vegetale saii animale nu sunt de cât eteri ai glicerinei 
resultați din combinaţiunea ci cu diferiți acidi derivați -din seria Cn H2n 4-2 
şi Cn H2n. 

Freparaţia. Sinteza totală a glicerinei a fost făcută de Friedz] și 
Silva plecând de la propena, obținută pe cale sintetică, care. tratată 
cu H I a dat propanul iodat 2. Cu acesta s'a făcut sinteza gliceri- 
nei în modul următor: :
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CH. o CHACI 
| | i 

TTL 20 == 2CH.CL + 2H Cl + Il. 
| | ÎN CH, CH, i 

Propanul iodat 2 Prupanul biclorat 1. 2, 
(lodura de isopropil). 

Pentru a se obține derivatul triclorat să trateză în vase închise 
cu I Cl. 

CBC: CH,CL | 
| | 
CH Cl + 1 CI, = CHCI + IC1+ HCL. 

Sa „| | | 
CH, CH,Cl 

Propanul triclorat 1. 2. 3= Triclorhidrina 
„ glicerinel, 

Derivatul tricloric, fiert cu apă sub presiune, ne dă glicerina: 

CHU " CH>.OH | 
| _ | CH Cl 3H, O = CHOH + 3H Cl 

| „i | 
CH, Cl -. CH,.OH 

Propanul triclorat 1, 2. 3. Propan triol 1. 2. 3—Glicerina. 

In: industrie se prepară glicerina tratând materiile grase cu KOH 
sai chiar cu apă la 150 sub presiune. Acestă descompunere se numesce 
Saponificare. 

Materiile grase: sunt amestecuri de diferiți eteri ai glicerinei, Ast-fel, seul con- 
ține“ cu deosebire stearină; untura conține margarină; untul conţine margarină 
şi butirină, iar unt-de-lemnul conţine oleina. Formulele acestor eteri sunt ur- 
mătârele: - 

CHzO.CO-CH, CH, CH, CHO.CO—(CH,)—CH, 
Cu „0.CO—CH,-—CH,—CH, CH .0.CO—(CH,),,—CH, 

| CH,.O.CO—GH,—CH,—CH,  .,.  CHO0.CO—(CH,)—CH, 
Butirina (tributiratal glicerinel)— Margarina (trimargaratul glicerinei)— - Propantriol tributanoie. - „ Propantriol triheptadecanoic. 

Saponificarea lor se face în modul următor: 

-. CHLO.CO—(CH)s—CH, CH,.OH | CH, 
CH .0.CO—(CH,), CIT, CH.OH + (CH), 

| ] , CH, 0.CO—(CH,)s—CH, CH,.OH „CO.OH 
Stearina (tristearatul glicerine)— Glicerina— Acid stearic.— Propantriol trioctodecanoie, Propantriol 1, 2. 3. Oetodecanoic. 

- După răcirea vasului, în care s'a făcut saponificarea, apa conține glicerină, iar 
la suprafața ci plutesce acidul stearic în stare solidă. :
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Cuvîntul <sagonzficare» s'a născut prin faptul că acestă descompunere a ma- teriilor grase se face de regulă cu sodă, saă potasă, ast-fel în cât apa conţine ” glicerină și octodecanoatul (stearatul) de sodă sai potasiu, Stearatul de sodiă se precipită din 'apa cu glicerină prin clorura de sodiă, Stearatul de sodiă și potasiă este sdpunul. Acidul stearic servesce la facerei lumînărilor de stcarină. 
| 

Proprietăți. Glicerina este un corp lichid, puțin mobil, incolor,cu gust dulceag. Ea cristaliseză în prisme clinorombice, se topesce la 170 și fierbe la 2905, descompunendu-se parțial. Pentru a fi solidibe ficată ea trebue păstrată mat multă vreme la o temperatură sub-—30o Prin oxidaţie s'a obţinut cu glicerina corpii următori: 
„_Propantriolul trinitric 1. 2. 3. = Zrinitrina glicerinel (numită 7rini/roglicea rina) a fost preparată de Soârero la 1847, . 

CH,.OH | „2 CHOAzO, | | , 
CH.OH + 8470, 0H  CH.OAzO, + 3H,0. | - |: CH,.OH CH,.O.Az0, 

Propantriol trinitric 1. 2, 3. 
(Triazotatul glicerinei). 

Ea este un corp lichid, fârte explosibil, Cu acestă substanță suedezul Aozez prepară dinamita (1862), amestecând-o cu pulberi inerte cas pulberi de silicați (Kieselgur) sau cu rădătură de lemn, cu care s'a făcut aualina. Întrebuințarea. Glicerina se întrebuințeză în medicină, în parfumerie și la 

Alcooli tetraacidi şi poliacidi. 
Se cundsce în natură un singur alcool tetraacid: Zritriţa == Bu- tantetrolul 1. 2. 3, 4, C, H (OH). ua " Eritrita este corp solid, cristaliseză în prizme pătrate incolore, se topesce la 120% și ferbe la 300%, descompunându-se. Eritrita nu fer- menteză.: - ! Prin oxidaţia ei s'a obținut acid tartric: 

CH,.OH Dintre alcoolii poliacidi se cunâsce ână acum cu si- | 
2 P șI S p __ guranță: Cs H, (OH), manita. | o CH .O0H Manita se extrage din substanța numită în comerț pană. 

du OH Mana este o substanță zaharâsă, care se scurge din tăeturile fă- r . cute în cja arborelui fraxiuus saeharzfera din Sicilia. 

CH .0H 
Manita se maj găsesce în ţelină, măsline, mustul de mere CH .OH şi de câpă și în câte-va ciuperci. * Si Freparaţia. Mana se disolvă în apă și se decoloreză cu CHAa.OH cărbune animal. Soluţiunea se filtrâză și manita se depune, Hexâă bexol. prin concentrarea acestei soluțiuni. Ea se disolvă în etanol, din care cristaliseză în prizme pătrate subțiri, cu aspect -mătăsos.
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- Ea a fost obținută pe cale sintetică prin hidrogenarea manosci, saii a levulozei 

CH,.OH CH,.OH CH,.OH 
| . | ] 

CH.OH CH .O0H CH .0H 
| l | ! 
CH .O0H CH .0H CH .0OH 

| sai | +H= A 
CH.OH.: CH .0H CH .0H 

| | a] 
CH .0OH CO CH .O0H 

| ! a] 
CH .O - CHOH - » - CH,.OH 

Manoza=—Hexan pentolal  Hexan pentolon 2.—Mani-  Hexan hexol.-—Manita 
(aldehiaă şi alcool). - toza oa, (cetonă 

și alcoo 

Proprietăți. Manita este solidă, se topesce la 660 « și ferbe la 2000. 
Prin oxidația manitei se obţin corpii următori: 

CH,.OH 
| . 

(CE OH), CH,.OH CO.OH . 
| | | 
CO (cu OH), (CH.OH), 

| .. . | - . 

- CHs.OH | CO .0H  CO.OH 
. Hexanpentolon 2. Hexan pentoloic= Acid Hexan tetrol dioic. 
= Manitoza (levuloză). mantie, =âAcid zacharie. 

Etan oxietan==Oxid de etil (Eterui ordinar) 

Acest corp se numesce impropriă şi eter sulfuric saă efer.. 
Preparaţia. Etanolul tratat cu acid sulfuric dă sulfatul acid de etil:, 

C, H,. O0H-+S0, H a— so, H, C, H; + H, O 

Etanol Sultat acid cleetil. 

Sulfatul acid de etil pus în contact cu etanolul, dă nascere la 
etan oxi etan (eter). 

„SO, HC, H, + C, H.OH=—C, Hi), O y S0, H, 

Pentru a prepara eterul ordinar facem un amestes de 5 vol. etat 
nol cu 9 vol. SO, H, la rece, și-l punem într'o sticlă cu robinet 
(fig. 117), din care "1 lăsăm să curgă încetul cu încetul printr'nn tub 
într'o retortă, în care se încăldesce același amestec până la 140. E. 
terul distilând trece prin r&citor și se condensză în balonul din drepta- 
„Proprietăţi. Eterul e un lichid 'mobil, cu miros caracteristic, cu 
densitatea 0,336 (la 0%). EL fierbe la 350 și nu se solidifică la—805, 
Se disolvă în 10 părți apă și e forte solubil în etanol. 

Intrebuinjarea, Eten ul se întrebuinţeză ca disolvant şi pentru diferite sinteze în
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temperaturei scădute ce se obține prin evaporarea lui este un bun anestezic local. - „- . 

chimie. Se întrebuințeză de asemenea în medicină ca stimulant şi din cauza 

      

  

  

  

  

  

  

Fig. 117. Prepararea etan oxictanulul (eterului ordinar). 

Fenolii, 

Se numesc fenoli corpii, cari resultă din substituirea unuia Sai mai multor oxidrili în locul hidrogenului dintr'o hidrocarbură cu catenă inchisă., Aşa dar ei sunt hidraţi ai hidrocarburelor ciclice. Er pot A ono-acidi, diacidi, triacidi, etc., după numărul oxidrilor, ce aii în 
moleculă, d. e.; 

C—OH C—0OH * C—OH 
LN AN AN „HC CH i! îi HC CH 

HC . CH BC CH it "CH-oÎ4- 
SL S/ NL CH C —OH € H 

Fenol monoacid  Fendiol [; 4=Hidrochinona, Fentriol 1. 3. 5=Floroglu- al benzenului Fenoldiacia al benzenului cina, Fenol triacid al benzenului. 

Chimia. , Ă 9.
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„Preparaţiunea. Intre -procedeele generale, prin” cari prepară ! fe- nolii, mai însemnate sunt următârele; e PA iai 1. Prin descompunerea derivaţilor sulfonici at hidrocarburelor prin „KOH (Wiirtz, Kekule și Dusart):; 

Ce Hs SO, OE-4- KOH = SO, KH + CH: OH Benzen sulfonic (Derivat Sulfit acid, Fenol. * sulfonic al benzenului). de potasiă, . : 

2 Calcinând acidii fenoli cu oxidul de calcit. 

(Coon + von 
Ce He O 4 + Ca0=CH, —OH2.+- CO, Ca 

OH 3. NOH 5 NS Metill 1. benzen trioloic 3. 4. 5= Fentriol 1, 2. 3. = Pirogalol (fenol Acid galic, triacid al benzenului). 

Proprietăți. Fenolii sunt, în general, solidi, cu miros particular pă- trundător. Ei se alterâză la lumină și înroșesc hârtia de turnesol. Reacţiunile generale ale lor sunt următârele ; 
1. Cu hidraţii metalelor dati corpi cristalizabili, comparabili cu sărurile minerale: 

C, EH. OH + KOH = CH OR-+-H, O 
Fenol. Fenatul de potasiă 

2. Acidul azotic și sulfuric dai cu fenolii producte de substitu-. ţiune numite derivați nitrică şi sulfonici, ca și cu hidrocarburele ci- clice, lăsând neatins oxidrilul fenolic: 

a) C, EH. OH + Az 0. OH = G, <a +H0 
Ă Fenol nitric (Sitrofenol), 

OH 1 b)'C, Hs. OH + So, (OH), = Ce H.<so,, oa HO. 
| Ia Fenol sulfuric orto = Aseptol. . 

* “Se cunosc numeroși “fenoli monioacidi; dintre! cari unii: există - în natură. Ei se estrag din gudrânele distilațiunei cărbunilor'de pămînt . şi cu deosebire din smolele, ce resultă din distilația lemnelor în vase închise. a o Principalii. fenoli cunoscuţi până acum sunt următoril: 

se topesce la  ferbe Ja Fenolul comun... C, H,. OH 420 1830 Metil fenol (cresilolul) orte . . „Ce H<S 1 310 "1880 
> > > meta. , > F 50 2010 
> » para... 3 i 360 1980
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Propil metil fenol (timolui) . . . . C, BC 
Naftol. ..,,.., Cao E 940 : 27822800 
-Fenolul' (acid; fenic) C, H,.. OH, se estrage distilând gudrânele (smâlele). rămase de la fabricarea „gazului de iluminat. Porţiunile, .. cari. trec între 1809 și -2200 sunt tratate cu KOH. Se formeză ast- fel săruri de potasii, cari tratate cu SO, H,.daă fenoli, Aceştia se prepară în urmă prin distilație și cristalizare, Proprietăţi. Fenolul e corp solid, cristaliseză în prisme lungi, in- colore, se topesce la 420 şi ferbe la 1830, El e solubil în apă și e frte solubil în etanol și eter. 
Cu acidul azotic se obțin următorii trei derivați. nitrici: 

, aq 2300. 

C
O
N
 

D
T
 

n
o
a
 

3 
/ OH. OH ZOH = Az0, C, HA, 0, » Ce Ha Az O , C H, — Az 0, 

Az 0, N Az O, Mononitrofeno!. „ Dinitrofenol, - Trinitrofenol=Acid Picric, 
Trinitrofenolul este substanță solidă, cristaliseză în lamele galbene, se topesce la 1220 și se descompune cu explozie prin' căldură, Cu bazele dă săruri explosibile; ast-fel. avem : 

CH, (Azi E C, H, (Az Oa)s-OK . H, HE. (A Ga 9> Sr. 

Picratul de potaaiă, Picratul de stronţiă. 
Amândouă aceste săruri se înlrebuințeză în pirotechuie pentru pre- Pararea fulminatelov ezplosibile și a focurilor de artificii, Acidul picric e corb otrăvitor, cu gust amar ȘI are o mare putere de a cobra în galben. i | 

Îutrebuiuțarea. Fenolul este un antiseptic puternic; din causa acesta se în- trebuințeză în medicină; el este otrăvitor, Se. întrebuințeză forte mult în in- dustria materiilor colorante, 
| 

Aldehidele. " ST AK 
Aldehidele sunt corpi, cari rezultă din alcoolii primari prin des. hidrogenare. Numirea lor se formeză din numele hidrocarburet, ter- minat prin sufixul a2—Când funcțiunea aldehidă se repetă 'de mai multe ori, se adaugă sufixul dial, trial, etc. 
Acestă deshidrogenare se face luându-se douj atomi de hidrogen de la grupul. alcoolic: CH,.OH, d. e. - 

CH, 
” .CH Ce Hs. CH. OH—H,=C,H CHO. , —H,= Fenil pustanol=:To- caii metanat (Foluenal= ii iuenol (Alevol ben- Aldehida ehzoică, sai e- 

CH.OH : O = C—H i (Alea senţa de miwdale amare). Etanol = Etanal = . . Alcool etilic, Aldehida acetică. | e . , SS
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In aldehide nu se află oxiăr| de.și avem O și H la acelaș atom 
de carbon; amândouă aceste elemente sunt legate direct de car-: 
bon, pe când în oxidril hidrogenul e legat de oxigen și prin acesta 
de carbon. | a | 

- Starea naturală. Câte-va aldehide există în stare naturală sub for- 
-ma. de oleuri esenţiale sai în combinațiuni ce conțin şi g/ucosă nu-. 
mite g/uosidi. - Act-fel aldehida benzoică se pote extrage din glu- 
cosidul amzgdalina, care se! găsesce în migdalele amare, 

Preparajia. Sunt mal multe metode generale -pentru prepararea. 
aldehidelor, 'principalele sunt următârele : -. 

1. Prin oxidaţia alcoolilor corespundătoră: . 

CH, OH 

2. | +0,=2 | * +20 
"CH,OH CH.O 

, Etanol=Alcool, Etanal=Aldehida etilică. 

CH,.OH CH.O 

| CH,.ONH. ae CH.O.. :: 
Etandiol 1. 2.=Glicol, . * Etandial=Glioxal (dublă aldehidă). 

2. Prin calcinarea sărurilor de calciă ale” acidilor organici, ames- 
tecate cu mftanoat (formiat) de calciiă : 

  

  

CH, i H 

| | CH [ES.STe] _ CO o 3 cope + EE.o>Ca = 2 Lao + 2CO, Ca 

CH, H Ma 
Etanoat de Metanoat de Ca , Etanal, Ca=Acetat de Ca =Formiat de Ca, | 

Frobrietăți generale. Aldehidele în genere sunt corpi lichidi, cei cu catena lincară ai temperaturile de ferbere mai sus decât cei cu catena arborescentă, 

Tabelul următor ne arată variațiunea temperaturei de ferbere 'la principalii corpi din acestă grupă: * : 

Se topesce la: Fierbe la Metanal -.  (Aldehida formică). H .CH O „— + gaz FEtanal ( »  acetică), CH, .CH.O: — „210 Propanal ( » propionică) Ca H, .CI. O — 490 - Bulana . (» butirică) C, H, CH. O — 73 Jexadecanal ( > palmitică) Cs H,.CH. O 580,5 1920 (Ie 22 mm.) 
Principalele proprietăți ale aldehidelor sunt următorele : 
1. Aldehidele dai alcooli prin hidrogenare: .



133 
———— 

CH, 
a "CH: 

CH.O "CH, on 
Etanal ” Etanol 

i ! 2. Prin oxidaţie aldehidele dai acid: 

2 Ce H;—CH.O + 0,=2C, H,—CO.OH . 
Fenil metanal=Toluenal - Fenil metanoic—Acid benzoic, (Aldehida benzoică,) * 

3, Acelaș lucru se produce prin acțiunea hidraţilor alcalini : 

CH, CI, 
| l 

CH, + EOH = GE + H, | 
CH O „CO. OK 

Propanal=Aldehida propionică. PropanaotBde potasiiă (Propionat 
. ” de potasii) 

Etanal = Aldehidă acetică . 

CH,—CH.O. 
Bloricul, Etanalul (Aldehida etilică) a fost preparat deshirogenând prin o- xidaţie alcoolul (alcoko? dehidrogezatum), | , 

- 

„ Seprepară în cantități mari oxidând etanolul (alcoolul prin Cr, O, K, și SO, H,. Amestecul de etanol, apă și acid sulfuric se pune în sticla F (fig. 118), de unde curge picătură cu picătură în retorta A, în care se află o soluțiune concentrată de bicromat de potasi! (Cr, O, K,) încăldită pe o bae cu apă. . Etanalul (Aldehida) d'impreună cu alte Substanțe, cari se formâză în același timp, trece prin vasul B și recitorul C, In acestea se con- denseză și se adună substanţele cu care este amestecată (precum e etanoatul de etil), iar aldehida se condenseză în vasele D și E răcite prin ghiață cu sare, 
LL Proprietă/l. Etanalul (aldehida) e un lichid fârte mobil, cu densi- tatea 0,807 (la 0%), Ea fierbe la 210, se disovă în apă, etanol şi eter. Fenil metanalul= Toltenalul (Adzhida benzoică, Esesiţa de migdale amari), C, H;— CHO, se prepară discompunând amigdalina prin apă: 

Co Ha. Az.Ouut-He 0=C, H,—CH.O —-CAzH-+-2C,H,,0, Amigdalina (glucosid ce Fenil metanalul Metan nitril Hexan pentolal există în migdalele amari) , Acid cianhidric =Glucoza
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Este corp uleios cu miros plăcut de migdale amari fierbe la 1800 se disolvă în apă, etanol şi metan oxi etan (eter). 
Ea dă miros fuicel și Kir-șulul (rachiu de cirese). 

LI 

  

  

  

    

  
    

    
  

  

Fig. 118, Prepararea etanalului (aldehiden). 

Cetone 
Cetonele sunt corpi cari se formeză prin deshidrogenurea alcoo- lilor secundari. Numele lor sa formeză, din acel al hidrocarburei, ter- minat cu sufixul Ox. Când e o dublă cetonă, se adaogă sufixul dion şi așa mal departe Zrion, etc, a a „Acestă doshidrogenare se face scoțend 2H din grupul== CH.OH al alcoolilor secundari, precum: : 

CH, CH, | CH, . CH, 

CH.OH —H, =CO „e CHLOH—H,=C a Ţ pi ES CH, CH,. CH, CH, 
tt  Propanol 3 Propanon=Acetona) Butanol 1 „+ Butanon 2, (Aleool isopropilic) - (alcool isbutilic). (Metil-etiicetona) “Preparaţia. Cetonele se prepară::. Se 

1. Prin oxidațiunea alcoolilor secundari (Zriedel, 1858); 

[__ | 2 CH.OH + 0, = 20 + -2H,0. 
| 

, 

“CHs CH, 
Propanol 2. Propanon—Acetona 

i
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2. Prin distilarea sărurilor de calciă ale acidilor organic: 

| CH, 
C, Hu ICOLoS cal |. , 

Ca H,— COJO Să i + o Ca ia | !. 
Fenil metanoat decta - .; A =Benzoat de calci CR, 

Difenimetanon 

  

Proprietăţi generale. Cetonele sunt corpi lichidi şi solid, la cari se observă aceiași. crescere regulată a temperaturei. fierberei,. ca și la aldehide, alcooli şi hidrocarbure, ' 

Teinperatura 

Principalele cetone sunt: 
- - Topirel  Ferberej : Propanon (Dimetilcetona=acetona) CH,.COCH,. ..., — 56% Butanon (Metiletilcetona) . . «CH COCH, ... a. 810 Pentanon 2 (Metilpropilcetona) CHCOCH, i = 1030 Pentanon 3. (Dietilcetona) , , (CHACO. i a "1014 Difenil metanon (Difenilcetona) ; . (CHs.CO . 480-490 : 2950 

Dintre reacțiunile cetonelor principalele sunt următdrele: | 1. Prin hidrogenare cetonele daii alcooli secundari: - 

CH, ce, 
| 
CO + H, = CHOH 

CH, CH, 
Butanon (Metiletilcetona). Botanol 2 (Alcool isobutilic). 

2. Cu Ph CI,, oxigenul cetonelor este înlocuit prin clor,. întocmai ca la aldehide: - 
po 

G H; e Hs 
“o + Ph = d + PRO CI], 

CH, CH, 
Difenil metanon (Difenilcetona). Difenilmetan diclorat. Oxiclorur de fosfor, 

Propanona= Acetona (CH,), CO, a fost preparată prin destilația etanoatului de calci. Ea se găsesce în urinele pers6nelor cari su- fer de diabetul sacharat (b6la de zachar). .. | i :: Propanona e un lichid, incolor, cu. miros plăcut, fierbe la 5695; se disolvă în apă, etanol și eter.
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Chinone. 

Se numesc chinone corpil, cari se formâză prin deshidroge- 
narea paradifenolilor, precum hidrochinona: 

COH 
PN | Pe 

HC CH HC = CH 
| | —H= o=c<. Se=o 

„HC CH HC = CH 
S/ 
COH 

Mai însemnată în acâstă grupă este: Chinona benzenului. 
Preparaţia. Afară de metoda generală prin deshidrogenarea para- 

difenolului, s'a mai obținut chinona şi în modul următor: 
Oxidând benzenul: 

"2C, He + 30, = 2C, H, 0, 4+2H, O 

Froprietăți. Sub influenţa hidrogenului în stare născând chinona 
dă iarăși hidrochinona. 

Chinona e corp solid, gălbui se topesce la 1160 şi se sublimeză 
în cristale prismatice ca acele. 
Antradiona = Antrachinona. Atracenul dă prin oxidațiune un - 

compus numit antrachinona; 

H 
| 
C 

2, d CuH-t-30, —2C,H, Co XG H, -E 2H,0 
| a | 
H 

Antracen. Antradiona 
= Antrachinona 

- Antradiona e corp solid, cristalizat în ace galbene, se topesce la 
273%. Tratată cu Br sai SO, H, dă derivați bisubstituiţi în posiţiile 
1.2. Acești derivați tratați cu potasă ne dait diozi-antradiona (1. 2) 
numită aiizarina, care are 2 grupuri cetonice și 2 grupuri fenolice 
în moleculă:
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CH COC Br i AR C=0 con 
Z / SI 

ze NL N Noe ' He C C Nou 

| | || | +zkon= | | | | r2RBr 
HC C-cC Ca CC cC CH 
NANANZ SNM 

CH C=ocH CH C=OCH 
Dibromoantradiona 1. 2. . Dioxiaatradiona 1, 2. = Alizarina. Ă 

Acestă sinteză a fost făcută de Grade şi Zieberman (1869). Alizarina există 
în rădăcinile de garanță, (roibă) din care s'a extras multă vreme înainte de pre- 
parația ei sintetică, roșul de garanță. Ea e o materie colorantă fârte căutată, 
cristalisăză în ace roșii portocalii, se topesce la 276%, se sublimă fără a se des- 
compune şi e solubilă în etanol și în apă ferbinte. Ea dă o coldre roșie fârte 
frumâsă, Tot cu ea se obţin nuanțele violete și negre. . 

Corpi cu funcțiuni mixte. 

Aldehide-alcooli. Se găsesc în natură numeroși corpi cari ai în 
molecula lor grupuri alcoolice și aldehide în același timp; unii ati 

> 

fost obținuți și .pe cale sintetică, d. e.:. 
| CH. O 

| lao 

| lao 

"CH OH (e.on 

CHOH . (oi 

lo | | (a,OH 
Propandiolal=Aldehida glicerică . Hexan pentolal==Glucoza 

(alcool primar, secundar şi aldehida). (aldehidă, alc. primar şi de orl ale, secundar), 

Catone alcool! se numesc corpii, cari ai în moleculă grupuri alco- 
olice şi cetone, unii dintre ei există în natură, alții ai fost pre- 
paraţi prin sinteză, d. e.: 

CH3OH 

iron 
(on 

CH, | don 

lo do 
(ne Or d OH. 

Propanolon=Aleool ” Hexan pentolon 2 = Levuloza 
piruvic (cetonă şi alcool), (cetonă, alcool primar şi secundar),
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Aldehidele-alcooli, cart se găsesc în natură, sunt mal tot-d'a-una împreună în fructele dulci. Principalele sunt următorele: 
p- 

“Glucoza. 

“Glucoza se găsesce în cantitate mare în natură: mai tâte fructele 
dulci precum: strugurii, prunele, portocalele, etc., de asemenea mma- 
na, mierea, zacharul și glicosidii, conțin glucoză. Afară de acestea glu- 
coza se mai găsesce și în corpul animalelor. precum și în urina per- s6nelor cari sufer de diabet zaharat, * “:-*. : _ 
” Preparaţia. Glucoza se estrage din mustul strugurilor în modul 
următor: - : a N E a a 

„"* Mustul se filtreză, se decolorâză cu cărbune animal, se concentrâză 
prin evaporare și glucoza 'se depune în mase compacte cristaline, 
Aceste cristale se tratâză cu etanol rece, care le spală de urmele de 
levuloză pe cari le conţin. “. a. 

De regulă, glucoza se prepară din zachăr saă din amidon (scrobelă) 
care se fierbe cu acid sulfuric, Şi celuloza pusă în aceleași condiții dă glucoză. o 

Proprietăți. Glucoza e o substanță solidă incoloră, cu gust dulce 
(de 2:/, ori mai puțin dulce de cât zacharul). Ea se înmâie la 600. 
se topesce la 860 și perde apa de cristalizație la 1100, | 

Glucoza, având în moleculă pe lângă funcțiunea aldehidă și un 
grup alcoolic primar și 4 grupuri secundare, pâte da nascere la mai . mulți derivați. Ast-fel: 

1. Prin hidrogenare ne dă un alcool hexaacid manita: 

Ce Ha O, + H, = GH, 0, 
Hexanpentolal=Glucoza ! Hexanhexol=Manita 

2. Prin oxidaţie obținem următorii acidi: 
CH,.OH CH.OH | CH.OH  COOn aa col a o 2 (CH. OH)-+ 0.=2(CH. OH), |2 (CH OH)--30,=—2(CH.OR)-+-2H, O 

CHO _coon | cuo .  . coon 
Glucoza Hexanpentoloic= Giucoza Hexantetroldioie=— Acid gluconic saă manitic. Acid zacharic. 

Întrebuințarea. Glucoza e târte întrebuințată în industrie pentru a înlocui za- harul. Cu glucosa se fac siropuri, licoruri, se îndulcesce vinul etc. 

Levuloza. 

Levulosa, se găsesce tot-d'auna împreună cu glucoza. Ea se pre- pară în modul următor: se lasă să fermenteze o soluțiune apâsă de miere. Glucoza se distruge mai iute prin fermentație de cât levuloza. După ce tâtă glucoza s'a distrus, se concentreză soluțiunea și se ob- ține levuloza; Ia
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Froprietăți. Levuloza este de. obiceiii lichidă; s'a obținut și crista- 
lizată în ace fine mătăsâse, Ea se disolvă în apă și în alcool diluat 
şi este mai dulce de cât glucoza. E SI 

Levuloza dă compuși analogi cu at glucozei, iar prin oxidaţiune 
dă acidul sucic isomer cu acidul saharic. 

Bioze sati Biglucoze = Zacharoze. 

Ca Hs Ou = Caa He 0, (OH); 

Se numesc zacharoze nisce substanţe, a căror proprietate comună 
este de a se desface prin hidratare în dou& molecule de corpuri din : 
grupul glucozelor saii levulozelor, prin urmare ele pot fi considerate 
ca anhidride ale acestora. 

Din cauza acâsta se mai numesc și. Bioze. Ast-fel e zacharul: 

CH, 0E(0n), . . 
j >.0 + He O=C, Hu De + Ce Ha O, C,'H, O (OH), 
Zacharoza (zacharul). Giucoză. „ Levuloză.! 

„.. Principalii corpi din acestă grupă sunt: zacharoza și lactoza. 

Zacharoza (Zacharul). 

Istoricul. Zacharul se cunâsce încă din anticitate. Aerandru cel 
Mare la adus în Europa din Indii. Cultura trestiei de zachar s'a 
introdus în America în secolul al XV-lea, și la finele secolului al 
XVIII-lea s'a început extragerea zacharului de sfecle în Europa. 

Sarea naturală. Zacharoza se găsesce în trestia de zahăr, în 
sfecle, în morcovi, în“multe fructe (zarzăre, piersici, prune, smeură), 
în trunchiurile de mesteacăn, în cocenii de porumb, etc, 

Prebaraţia. Zacharoza se extrage din trestia de zachăr şi din sfecle. 
Din acesta se scâte sucul zacharat în modul următor: 

a) Trestia este stârsă de sucul săă fiind trecută între două cilindre 
metalice apropiate, cari se învirtesc în sens invers. 

6) Sfeclele sunt tăiate prin aparate speciale în fășii subțiri cu for- 
mă prismatică. Acestea, lăsate fiind cât-va timp.în apă, daă prin 
exosmoză zacharul lor, care se disolvă, Apa cu zahar este. separată 
prin presă. 

Aceste sucuri zacharate sunt concentrate la cald: și tratate cu hi- 
drat de calciii pentru a neutraliza acidii vegetali, | 

Se filtreză și excesul de calciii se depărteză printr'un curent de 
CO,. Soluţiunea se decoloreză prin cărbune animal, se avaporeză și 
se concentreză în urmă în vid, încăldită fiind cu vapori sub presiune. 
__ Soluţiunile concentrate, răcite în forme conice, depun zacharul sub 
forma de căpăţâni. | 

Proprietăţi. Zacharoza e corp solid, cristalizat în prisme clinorom- 
bice (zachar candel). Ea se topesce la 160%, și e forte solubilă în apă.
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Incăldită la 2000 se transformă în un-corp brun numit cazane], cu 
care se colorâză licorurile, La o temperatură mai înaltă zacharoza 'se 
descompune dând un carbon fârte curat și dur, 

" Lactoza. 

Se găsesce în mici cantități în fructele arborelui, care produce cauciucul, în 
fasole şi cu deosebite în lapte. | , 

Preparaţia. Laptele mamiferelor, după ce s'a scos prin chiag şi în urmă prin 
căldură caseina și albumina (cașul şi urda), lasă un zer, în care se află numai să- 
rurile din lapte și lactoza. Acest zer depune prin concentrare cristale de lac- 
toză. Cristalele acestea redisolvate în apă şi decolorate cu cărbune animal, dai 
lactoză curată. e - i 

Ea are un gust puţin dulce, și fermentând dă nascere acidului lactic care 
produce închegarea laptelui. 

» Alcooli poliglucozici.. 

(C Ho Os)n. 

Se cunosc în natură mai mulți corpi, cari prin reacţiunea lor do- 
vedesc a fi produși prin deshidratarea mai multor molecule de glu- 
coză. În acestă grupă avem: amidonurile, pomele şi celulosele. 

Amidonul saii amilul se găsesce în o mulțime de plante sub forma 
de celule mici eliptice. 

      
Fit. 121. O celulă deamidon " Fig. 119. Amidon. Fig. 120. Feculă:(amidon din cartofi). umilată şi crăpată prin apă. 

Ast-fel se găsesce în grâii porumb, secară, etc, și în cartofi, când 
p6rtă numele de feculă. * 

Amidonul se prepară din grâă în două moduri: 
a) Punând grâul în apă și lăsându-l să putredescă, materiile azo- 

tate (glutenul) se distrug prin fermentație, iartamidonul rămâne nea- 
tins și se izoleză în modul următor: - | 

Grâul putredit se introduce în saci și se sdrobesce sub apă. Tă- 
râța (celuloza) rămâne în sac, iar amidonul este scos de apă şi se 
depune în pulbere fină. e 

b) Se ea făina și. se face cu aluat cu apă. Acesta se frămîntă în 
tr'un curent de apă (fig. 122), care iea amidonul și-l depune pe când 
glutenul rămâne în mână. Acest procedei este cu mult mai bun, 
fiind-că nu infecteză atmosfera ca primul şi din causă că glutenul 
obținut se întrebuințeză la facerea pâinei pentru diabetici, saii ame- 
stecat cu făină, la facerea pastelor (macarâne, fidea, etc.)
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"c) Amidonul din cartofi (fecula) se prepară rădând cartofii (fig. 123). 
pe o sită, unde sunt frămințați cu apă, Fecula trece prin sită și se. 
depune în vasul exterior, 

Proprietaţi Amidonul este insolubil în 
apă și în alcool. Fierbându-l cu. apă la 
50%, o parte din el devine solubilă şi se 

- obține un lichid lipicios numit cocă. A- 
midonul, încăldit la 160, se transformă 

„ într'o substanță solubilă, numită dezrină. 

  

   
Fig. 122. Prepararea amidonului. Fig. 123, Prepararea feculel,” - 

Acidul sulfuric diluat, transformă amidonul în glucoză | 
Coca de amidon se coloreză în albastru cu cantități mici de iod. 
Acestă coldre dispare când o încăldim şi reapare când o r&cim, 
Deztrina, se prepară, după cum am vădut mai sus prin deshidratarea 

amidonului sai prin încăldirea: lui la 170%—2000, Ea eo substanţă 
solidă, solubilă în apă, dând o soluțiune clei6să numită cizi;, 

| Dextrina fiartă cu acidii diluați dă glucoza, 

Celuloza. 

Celulosa este substanța care. formâză scheletul vegetalelor. 
Celuloza se găsesce în stare destul de curată în măduva de soc, 

în bumbac, etc. Ea se prepară ferbând așchii de lemn cu o soluți-, 
une apâsă de sulfit și carbonat de soditi. Celuloza formată se spală 
cu apă distilată. - 

Celuloza e o substanță albă, insolubilă în apă, etanol şi oleuri, cu 
densitatea 1,5. - 

Acidul sulfuric concentrat disolvă celuloza și, după o ferbere de 
mai multe ore, o transformă în glucoză. | 

Celuloza, muiată în acid sulfuric concentrat și spălată imediat în.
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apă dă Hidroceluloza: (Cs Hu Os + H, O, numită și pergament! vegetal, . - 
“Acesta este o substanţă: translucidă, mai tenace de cât hârtia.: 
“Acidul azotic concentrat traisformă celuloza întrun eter hexanitric numit zi- roxil, a cărui formulă este: C,, H,, O, (O. Az0,). 
Acestă snbstanță este fârte explosibilă. 
Dacă tratăm celuloza (bumbacul) cu azotat de potasiiă şi acid sulfuric, se ob- ține o substanță forte explosibilă, solubilă în etanol și eter, care e un amesțec de celuloză tetranitrică: C,, Hy O, (O, Az.0), şi celuloza pentanitrică: Ca fs O; (O. Az 0,),: Soluțiunea acestei substanțe într'un amestec de etanol și dțer „Se numesce' cofodiii şi se întrebuinţeză în medicină pentru acoperirea și lipirea rănilor şi în fotografie pentru acoperirea sticlei cu o peliță care se făce sensi- bilă prin clorurul sai bromurul de argint, 
Acestă substanță.udată cu o soluțiune etanolică de camfor și comprimată cu putere, dă o masă compactă care se pste colora 'și lucra cu ușurință, numită celuloza. ” i . , i 
Cu acesta se imiteză ivoriul şi bagaua. Acestă substanţă, fiind aprinsă, arde fără explosie, , 

: Fermentaţiuni. 

S'a observat încă de mult, că mustul de pme (struguri, prune, mere, etc.) lăsat „în contact cu aerul, spumegă prin desvoltarea gazului C O,, iar lichidul con- ține în locul glucozei, care a dispărut, alcool. Acest lucru se numesce de obiceiii ferberea' mustului, In modul acesta se prepară vinul, rachiul de prune (țuica), tescovina și vinul de mere şi pere, . 
Se scie de asemenea, că vinul lăsat în contact cu aerul se oțeţesce prin fap- tul că etanolul (alcoolul etilic) săi se transformă în etanoie (acid acetic). Lap- - tele lăsat în aceleași condițiuni se înăcresce şi s'a vădut.și în acest caz că za- harul din lapte (lactoza) dispare și e înlocuit prin propanoloic (acid lactic), Acelaș acid lactic se produce la facerea borșului din tărâțe sai la înăcrirea (murarea)..castraveţilor și a verzei, Acidul lactic în acest cas se formeză prin descâmpuncrea glucozei, care s'a format prin hidratarea amidonului. 
De asemenea ori-ce substanță organică (lemne, cadavre, etc.) putrezesce eli- minând: amoniac, hidrogen sulfurat, CO, și H, O. Tâte aceste transtormări se numesc fermentajiuui, , . Causa lor a fost cunoscută de curând. Pasteur încă” de la 1859 a doveditcă: în tâte aceste transformări. se petrece un act vital şi anume: în fie-care din a-: ceste casuri se află o plantă monocelulară microscopică, care adusă de aer, se desvoltă, trăesce și se înmulțesce forte iute. Aceste plante s'ai numit fermenţi ; cle sunt de mai multe feluri și pot da.nascere la următârele fermentațiuni 
1) Fermentațiunea aleoolică se produce prin o plantă microscopică numită 

sacharomyees cervisiae (drojdia de bere) care se nutresce cu glucoza _și_escre: 
teză etanol (alcool etilic) şi. CO,. Ea este causa principală a fermentațiunei al- Golice, prin care se obține vinul, berea, țuica, rachiurile, romul şi tote btu- 
turile spirtâse fermentate, . i a - La facerea pâinei, când aluatul dospesce, se petrece tot o fermentaţie”alco- 
olică. Drojdia introdusă în aluat, prin invertină, transformă puţin amidon în glu- coză, şi acesta e transformată în urmă în CO, și etanol. Aceste corpuri: se di-. 
lată, fac ca aJuatul să crescă în cuptor, şi se pierd din causa căldurei. 

. Transformarea glucozei in etanol se represintă prin formula următâre: 
Ce Ha O, = 2C, H, OH + 2C0,. 

Fermentațiunea atetică se produce printr'un fermert organisat, numit Z2:yroderma - Gezti, care se nutresce în timpul vicţei cu ctanol (alcoolul etilic) din vin sat ra- chiuri (ce conțin numai 20%, etariol) şi. excreteză etanoic (acid acetic). Oţetul este: dar vin în care. etanolul a fost înlocuit cu etanoic (acid acetic),.
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Fermentațiunea lactiă,; se produce printr'un ferment special mycoderma lactis | 
"care desface mai întâiii lactoza în palactosă și glucoză şi pe acestea în propa- 

- noloic (acid lactic). Odată cu formarea propanoloicului în lapte, -caseina (cașul) 
se înghcță și se produce lapte acru. ma i 

Fermentafiunea putredă, prin care se discompun substanțele azotâse, dând ca 
producte ultime: Az H,, H,S, CO, şi H,O, se datoresce unor plante micros- 
copice, numite Zac/eri7, cari consumă substanțele azotâse şi le transformă în corpi , 
din ce în ce mai simplii până 'când se reduc la acești ultimi. corpi. 

(Acidi .] 

Se numesc acidi corpii cară se formâză prin oxidaţia. alcoolilor 
primari saii a aldehidelor. Acestă oxidaţie consistă în a înlocui 2H 
prin O în grupul «alcoolic :(—CHa. OH se transformă, — CO.0H) 
sait a înlocui H prin OH în grupul aldehidic (—CO.H se transformă 
în —CO,0H). | | . 
Grupul—CO.OH, caracteriseză funcțiunea acidă și se numesce car- 

bozil. El pote fi substituit odată sai de mai multe ori în locul hi- 
drogenului din hidrocarburele aciclice sai ciclice. Pentru a numi un 
acid ne servim de numele hidrocarburei, terminat prin sufixul sic 
odată, ori de mai multe ori, după cum carboxilul se repetă de mal 
multe ori d. ex. 

CH, COOH . /CO.0H 
i CH, —CO.OH. 
CO.0H, . COOH = “NCO.OH. 

- Etanoie " Etandioie - Timetil benzen, trioie 
„(acidul acetic) (acidul oxalic), (Acidul trimesic) , 

Bazicitatea acidilor se socotesce după numărul carboxililor, ce se 
află în molecula lui, ast-fel acidul acetic (cu un CO.OH.este pono- 

„basic, acidul oxalic, (cu 2C00H) &zbazic, acidul trimesic 'Tribasie, etc. 
Preparaţia. Metodele generale, prin care se prepară acidii sunt. 

forte numerâse; principalele sunt. următârele : | ÎN o 
I. Prin .oxidația grupurilor alcoolice : primare a și.a grupurilor 

aldehidice 5: a 

CH î.C, - 
| ! A+ O, = | + H,O. 

CH,.OH . „CQOH - 
Etanol (alcool etilic) . | Etanoic acid acetic 

a) CH,OH CO.OH 
| + 20, = | b 2H O, 
CH,OH -"- Coon -l| .- 

Etandiol 1 2 (Glicol). | Etandioie (Acid oxalic). N 

b). 2 C, H, CHO + 0, = 2CH,.CO.OH 
Fenil metanal (aldehida benzoică) Fenil metanoic acid benzoie 

Proprietăţi. Intre reacţiunile acidilor cele mai principale sunt ur- - 
mătârele: . 

I. Cu bazele ei pot da.săruri acide, neutre sai 'bazice: 

| .
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CH, + COLON „ CO.ONa 

CO.OK do. OK . „.. CO.ONa 
Etanoat (Acetatul), Etandioat mnonopotasie== . Etandioat de sodii= 

de potasiă Oxalatul monopotasie Oxalât disodic 
(Oxalatul acid de potasiii), (Oxalatul; neutru de sodiii). 

Tot ast-fel cu alcoolii daii eteri acid sai neutri : d. e, 

CH, CO.OH CO.O(C,H,) 

CO.0—CH,  CO.O(CH,) CO.O(CH,) 
-  Etanoat de metil = Etandioat monometilic= - Etandioat de Etil 

Acetat de metil Oxalatul monometilic = Oxalatul dietilic 
(Oxalatul acid de metil), - (Oxalatul neutru de etil). 

2. Pentaclorura de fosfor înlocuesce OH dintr'un acid prin clor;. 

CH, i CH, 

a) | + Ph = + Ph OCl, 
- CO.OH CO.CI .. 

Etanoie (acid acetic). Clorura de eţanoil (acetil). Ozi-cloruzra de fosfor, 

Acidii monobazici. 

Starea naturală. Acești acidi sunt forte răspândiți în natură atât 
în plante cât și în animale. EX se găsesc în stare liberă saii în com- 
binaţiuni cu glicerina sa alți alcooli. Ast-fel metanoicul (acidul for- 
mic) există în furmici, urzici, sudore, etc. Etanoicul (acidul acetic) dim- 
preună cu mulți dintre homologii săi, precum ș și octodecanoicul (aci- 
dul oleic) și fenil metanoicul (benzoic), s'aă găsit în seul cu care e 
unsă lâna oilor (Buzsine 1886). Materiile grase sunt eteril. propantri- 
olului (glicerinei) cu mai toți acidii. grași și în special cu hexadeca-. 
noicul (acidul palmitic), heptadecanoicul (margaric), octodecanoicul 
(stearic) și octodecenoicul. (oleic). Fenil metanoicul (acidul benzoic) 
există în smirnă și urinele ierbivorilor. : 

Proprietățile generale. Acidii monobazici prezintă aceleași relațiuni 
între temperaturile de fierbere și topire, pe cari le-am: observat la 
alcooli și hidrocarburi. Și la ei se observă că cei cu catenă arbo- 
rescentă fierb la temperaturi mai scădute de cât cei cu catenă liniară 
și cei nesaturaţi fierb mai sus de cât cei saturați. Tabelul următor 
ne arată principalii acidi monobazici și constantele lor: 

Densitatea Temperatura 
. o 

- topirei ficrberei 

Metanoic (Acidul formic) , . H—CO.OH ... . . 1,22  8%6 99 
Etanoic (Acidul acetic) . . . CH,—CO.O0H .. . . 1,05 1607 1180 

„| Propanoic (Acidul propionic). CH, 1—CH, 00.0H..'. 0,99 — 140 
$ Butanoic (Acidul butiric). . - CH, —(CH, )2.CO. GH! 0,96 — - 1610 
= ]Pentanoic (Acidul valerianic). CH, s-—(CH,)3.CO.0H . 0,96. 20% 1850 
a Hexanoic e (Acidul caproic). + GAC, CO.O0H . 0,95— . 20 2050 

Hexadecanoic (Acidul palmitic) Cs oa O cc... ..— 62 — 
Octodecanoic ( >  steriac). Cs H, sp Op ee... . — 9992 —
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faca 2 Propanoic (Acidul isobutirie) (CH, D= CH-—C00H „ 0,95 — 1550 

iu 

oameni (Acidul oleic) Cs n, Oc... E — 140 — 

| cai Metanoic (1) (Acidul Benzoic) CH,—CO.OH , . . „1,29 120 2400. 

Intre proprietăţile chimice ale acestor, acidi mai însemnate avefă 
următârele : . 

1. Clorul, bromul și iodul se pot substitui în locul hidrogenului 
legat de carbon. Reacţiunea se face în modul următor: 

CH, CCI, o 
| + 3Cla = | „+ 3H CI (Dumas 1340). 
CO.OH CO.OH | 

Ast-fel se cunosc corpii următori: 

CIT, Ci CH C, , € C, € Bra 

COOH ,- COOn , COOH , COOn 
Etanoie Etanoic Etanoice Etanoic 

monoclorat diclorat triclorat tribromat 

2. Acidii prin deshidratare dai anhidride, precum : 

cu, 
[O no = „n 2 €0>o 

2CO.0H 
Etanoic. - -Oxid de etanoil= Anhidrida acetică, 

Metanoicul = Acidul formic. 

: | | H-—Coofl 4 

Istoricul, El a fost dessoperit de S, Fischer la 1760 în furnicile roşii. 
Preparatia. Berthelot a făcut sinteza metanoicului infierbintând într'un vas 

închis KOH cu CO: 
ROH * CO = H—CO.OK, 

Metanoat (Formula) de potasiu, 

Proprietăpe. Metanoicul este corp lichid, cu miros pătrunqător; la 0% se so- 
lidifică dând cristale, cari se topesc la 4- 8%6. EI fierbe la 99 şi e forte so- 
lubil în apă, etanol şi e etan oxietan (eter). 

Etanoicul = Acidul acetic. 

Istoricul. FI a fost găsit în oţet (oinum acidum), 

Preparaţia. Afară de sintezele generale desciise mai sus, se pre-. 
pară etanoicul prin metâdele următore : FIA 

. (1) Saă mar scurt Toluenoie. 

Chimia. 10
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- 1. Oxidând etanolul prin negrul de platină. Pentru acesta se 
pune negrul de platină pe nisce farfuridre, cari se așâdă pe rafturi * 
într'o cameră făcută din lemn și sticlă, plină cu Vapori de etanol. 
Etanolul se oxidâză transformându-se în etanoic, după reacţiunea 
următore : 

. CH. CH, 

=] + O =| + H,O. 
"CH.OH  : CO.OH 

„ „Etanol. , Etanoie, _ o 

2. Se mai prepară prin distilaţia uscată a lemnelor în vase închise; în acest 
cas se numesce acid pirolienos. 

Lemnele tăcte în bucăţi (cu o lungime de 60cm.), se introduc într'un cazan 
de metal A, care are o-capacitate de 1“ și este încăldit pe coptorul f. Pro- 
ductele distilațiunci trec prin nisce țevi metalice în răcitârele /, unde se conden- 
s€ză și curg într'o cameră subterană în vasele C. Aceste producte suntcompuse din: 
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Fig, 124. Prepararea acidului piroligus, 

es me ea eee e a 271 — 30 la 100 kgr. lemne 
Apă acidă . se a. 2380 2 > > > Smolă nt 7105 > 
Cărbune .... 1... 28—30 >> > 

a) Gazele sunt amestecuri de hidroc 
cohduse în cuptorul , iinde sunt arse, 
"b) Apele acide sunt formate din.apă, care conține etanoic 

şi alți acidi grași, de asemenea metanol, etanoat de metil și 
c) Sm6lele sunt aprâpe identice cu cele de la distilarea cărb 
Apele se distilă pentru a se culege metanolul și în urmă 

arburi ca și gazul de luminat. Ele sunt 

» puțin .metanoic . 
fenoli. 
unilor de pămint. 
sunt neutralizate
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cu apă de var. Se formeză etanoat de calcit, care rămâne disolvat. Solu- 

țiunea se ferbe, se evaporeză și se calcineză etanoatul de calciii rămas. Acesta 
„rezistă la calcinare pe când substanțele străine sunt distruse şi carbonizate. El 
este disolvat din noi în apă, și tratat cu H Cl. Etanoicul (acidul acetic) format 

se scâte prin distilare. i a 

3. Putem să preparăm etanoicui și prin distilarea oțelului, fie acesta natural 
(din vin) saă artificial (din etanol). - 

Oţelul se obţine prin fermentația acctică produsă de fermentul numit "myco- 

de: ma aceti. Metoda cea mai practică pentru prepararea lui este următârea (.Schii- 

Zzendach 1823) | - : o. ! 

  

  
Fig. 135. Micoderma aceti, Fig. 126, Prepararea oţetulu! din otanol (alcool). 

Intr'un butoi (fig. 126) se mai pun afară de fundurile obicinuite încă alte două 

funduri găurite, uuul în” B; altul jos d'asupra deschiderilor o. Intre aceste 2 

funduri se pun strujituri de lemne, pe cari se află mycoderma. , 

Prin ţeva scurtă £ se târnă etanol diluat cu 90 părți apă care conţine şi pu- 

țină zemă de cartofi, sfeclă; sati orz. Etanolul ajunge pe fundul B, de unde cade 

"picătură cu picătură peste strujiturile de lemn, din cauză că găurile tundului B 

sunt astupate cu nisce sfori înodate. A/ycoderma transformă etanolul în ctanoic 

(acid acetic) care se adună pe fundul interior, de unde sc seste prin.deschide- 

rea r. Aerul necesar vieței fermentului intră prin deschiderile o, se ridică încăl- . 
dindu-se puțin, la partea superidră și iese prin țeva lungă £. 

100 kgr. etanol cansumă 69. kgr. oxigen din aer şi dai 129 kgr. 5 ctanoic 

și 35 kgr. 5 apă. Pe „ - 

Proprietăţi. Etanoicul e un lichid mobil, cu densitatea 1,05 la 209. 

EI fierbe la 118% prin răcire dă cristale, cari se topesc la 170. 

Etanoicul dă numer6se săruri cu metalele numite Fraza? (acetaf!), 

„cari se întrebuințâză în comerţ și în industrie. 

BI se consumă sub forma de otet, care nu e alt ceva de câi vinul 

în care etanolul (alcoolul) e transformat. în etanoic (acid acetic).
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Fenil metanoic = Toluenoic (Acidul benzoic). 
C, H,—CO.OH. 

EI a fost găsit în smirnă (s4rax deuzods). Pentru a-l pre- para încăldim smirna pisată și amestecată cu nisip într'o "capsulă de fer (fig. 127). 
D'asupra capsulei se punc o hârtie de filtru, găurită cu acul şi acoperită cu un con de hârtie grosă. Acidul benzoic se sublimeză în cristale la partea superidră a conului. Proprietă/i. Fenil metanoicul (acidul benzoic) cristaliseză în foițe lucitâre sai în ace cari se topesc la 120% și distilă la 250% El e fârte puţin solubil în apă şi formeză săruri - numite Zzu:7 melanoafi saii Zoluenoagi (beuzoapl). 

  

Acidii bibazici. 

Acești acidi sunt destul de numeroși. Mulţi din- tre ei există în natură în diferite combinaţiuni. Mai însemnat e următorul : 

Fig, 127. Prepararea 
Fenil metanoicului. 

“Etandioicul = Acidul oxalic. / 
Starea naturală. EL se găsesce în măcriș (ozalis acelosa) și în iască (doletus ignarius). Sunt lichene în terenuri calcarâse, cari ai jumătate din greutatea lor Etandioat (oxalat) de calcia. Câte odată, în stări ne- normale, urina conţine atât de mult etandioat de calciă, în cât acesta se depune în bășică, dând nascere la caleu/z sau pietre. | Prepaiaţia. Sinteza din elemente a etanoicului (acidului oxalic) s'a - făcut trecend CO, asupra potasiului. 

CO.OK 
2CO, + K, = | 

CO.OK 
Etandioat dipotasie 

Ă = Oxalat de potasiă, 

„In cantități mari se prepară în industrie încăldind rădătura de lemn cu KOH la 2000 pe 'table de tuciă, pr i Proprietăți. Etandioicul nu pâte da anhidridă prin deshidratare (cu SO, H,), pentru că se descompune cu ușurință în modul următor: 
C, O, H, = CO, + CO +H, 0. 

El pâte 'da două feluri de săruri și eteri: - 
„COOR coo COOcH, E DEI [. Si ap CO.0H COOK CO.O.C,H, „Etandioat monopotasie Etandicat dipotasie Etandioat dietilie =Oxalat aciu de potasii, =Oxalat neutru de potasiii. : =9xalat neutru de etil,
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Butandioic = Acidul succinic. 

CO.OH — CH, — CHCO.OH. 

EI a fost descoperit la 1550 de Agricolz în succin (chihlibar), 
care la numit esa/ succinde volatilae». Se găsesce forte răspândit 
în natură, în chihlibar, reșina bradilor, etc. Absintul, lăptucile, sân- 
geie și urina Gmenilor conțin mici cantități de acest acid. 

EF se prepară în cantități mari prin distilația chihlibarului pulverizat 
într'o retortă (fig. 47). În vasul răcit se culege uni corp uleios, care 
conține cristale de butandioic.. Acestea, se disolvă cu KOH, formân- 
du-se butandioatul de potasiă. Diu acesta se precipită acidul cu H CI. 

”. El se topesce la 1808, distilă la 2350 și se disolvă puţin în eter. 

Dimetil benzen dioic = Acidul ftalic. > 

„Ca HCOOu 
Acest acid există în trei stări isomere: orto, meta și para. Cel mai însemnat 

dintre aceştia este orfodimețil bensen dioic == acidul ortoftalic (1.2). 
EI se obține prin oxidațiunea naftalenului saă a antracenului: ! 

CH = CH 
2C, H, <a dpgr90:=2CeHe OH 1- 1-2H, O 4co:, 

2. mol. naftalen. Ortodimetil benzen dioic 
= Acid ortoftalic 

Ortodimetil benzen dioicul cristaliseză în prisme scurte, solubile în apă caldă, 
ctanol şi etan oxi etan. El se topesce mai sus de 200, 

Acidi alcooli şi acidi fenoli. 

Funcțiunea alcoolică şi fenolică pâte exista odată sait de mai multe 
ori în molecula unui acid mono sai polibazic. Se nasc ast-fel cor- 
puri cu funcțiuni mixte, cari pot să reacționeze în același timp ca 
acidi prin grupurile carboxilice și ca alcooli prin grupurile alcoolice 
(primare, secundare sai terțiare) sai ca fenoli prin oxidrilii fenolici. 
Următorii corpi ne pot servi ca exemple: | 

CH, OH yoOH | „GH: <coon 1 — OH 
CH.OH Metil benzelonoic = Acid salicilie 52 OH 

Ă | (acid şi fenol). N CO.OH. 

CO.OH . Metil benzentrialoic == Acid 
. , malic (acid monobazic şi fenol). 

Propanol 2, oic= Acid lac- galic (aci ” ) 
tic (acid şi alcool secundar),
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„ Propanol 2 oic = Acidul lactic, 

Există următorii dout acigi lactici isomeri: 

CH,.OH CH, 

CHs CH.OH 

„CO.OH. „ CO.OH 
Propanol 1 oic == Acidul . » „-Propanol 2 oie = Acidul: 

lactic normal. a „lactic de fermentație. 

Cel d'intâii nu sa găsit până acum în natură şi a fost obținut 
numai prin sinteză, 

__ Propanol 2 oic = Acidul lactic de fermentație « s'a găsit de Scheele 
„ în laptele acru. EI e fârte răspândit în natură. Se găsesce î în muschi, 

sânge, urină, lacrimi, salivă, fiere. sucul. gastric, etc, In sucul gastric : 
se găsesce mai cu smă în tinerețe. Tâte varietățile de lapte acru, 
borşul, zâma de varză şi de castraveți, braga, conţin de asemenea 
propanol 2 oic, 

Proprictăţi. Acest acid e corp lichid sirupos, cu densitatea 1,22, 
fârte solubil în apă și în etanol. 

Propanoloicul dă cu bazele săruri numite propanoloaţi (2actați), ca: 

CH, CH, CH, 
| | | 

"CH.OH  CHOH “CH.OH 
| i Ia | 
CO.OK CO—O0—Ca—0—CO 

Propanaloat (Lactat) Propanaloat (Lactat) 
e potasiă, e calci. 

Butanol dioic == Acidul Malic. 

El a fost descoperit de Scheele la 1785. Se găsesce alăturea cu 
acidul oxalic, citric, tartric și tanic în numerâse plante și fructe pre- 
„cum în: mere, cireși, fragi, b6be de soc, lăptuci, tutun, bâbe de 
sorb (surbus aucuparia), etc. 

Preparaţia. Prima sinteză a acidului malic a fost făcută tratând 
butan: dioicul bromat cu hidratul de argint: 

CO.0H 4 COIOH 
| | 
CH, CH, 

|  +AgO0H= | + Ag Br 
CH.Br CH. OH. 

| | 
CO.OH CO.OH 

Butan dioic bromat Butanol digie 
Acid bromosuceinic. Acid malic.
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Froprietăţi. Butanoldioicul (acidul malic) e un corp, cristalizat și 
" fârte delicuescent.! 

El se topesce la .1300 și se disolvă ușor în apă şi etanol. . 
Cu bromul dă butanolul dioic monobromat (acidul malic. mono- 

bromat), cu care se prepară butandiol dioicul (acidul tartric): . 

CO.OH N CO.OH 

| | | | | 
CHB 7 :CHIOH i a 

2 | -F Ca (05), = 2 | "+ Ca Br, (Azule,) - - 
CH.ONI e OCROH 

” CO.OH - COIOH: 
Butanol dioic bromat, Butandiol dioic = Ac. tartric, 

Butandiol dioic = Acidul tartric. 
Acidul tartric este un acid bibazic. și de două ori alcool secundar 

în acelaş timp. El corespunde butanului şi butan tetrolului 1.2. 3. 
4 (eritritei). ON 

id CEON „CO.OEN | d 
CH, ci OH: 'CHOH |. îi PRI. 
CH,  CH.OH icaon AN 

| Na CH, CEO. Coon 
Butan Butan tetrol 1—t = Fritrita  Butandiol ăioio Acid. jtatrie. 

De fapt se cunosc patru corpi, cari corespund la formula de mai sus a 
acidului tartric: 

  

Fig. 128, Cristale | . Fig. 129. Acid tartric Fig. 130. Acid tartric 
de tartru. i levogir. dextrogir, 

Acidul tartric dextrogir (1). 
> > Jevogir 
> > naclio 

  

(1) Dextrogir= care duce la drepta raza luminei polarizate. 
Levogir = > > > stânga >! > » Da
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" La acestea se mai adaogă acidul paratartric sati racemie, inactiv, resultând 'din amestecul unei molecule dextrogire cu una levogiră, - - - 
Acidul tartric ordinar (deztrogir) există destul: de rEspândit în natură în: struguri, seva viței, gorun, ananas, păpădie, garanță, car- tofi, napi, etc. o. 
Preparația. EL se extrage din tartru (drojdia de vin) care este tar- trat acid de potasiă. | ! 
Proprietăți fizice. Acidul tartric cristalisză în prisme mari, cu o față hemiedrică la drepta (fig. 130), solubile în etanol și apă. El se topesce la 1250 si drviază da drepta planul de polarisaţie. "Prima sinteză a acidului tartric s'a făcut tratând butan dioicul di- bromat 2, 3. (derivatul bromat al acidului succinic) cu Ag.OH: 

CO.OH CO.OH Pa 
CH.Br  CH.OH 
| A+ 2Ag OH = | + 2Ag Br. 
CHBr CH.OH 
| |. | 
CO.OH CO.OH | 

Butan dioicul dibromat 2, 3. Butandiol 2. 3. dioie = Acid tartric, 

Intre sărurile minerale mai insemnate sunt următorele : 
CO.OK -. - COOK  - CO.O.Sb. O 

CH.OH CH.OH .  CH.OH 

CH.OH _ CH.OH CH.OH 
CO.OH . __ CO.O Na CO.O Na 

Rutandiol dioat Butandiol dioat de potasiă şi Putandiol dioat de po- monopotasic =, sodiii = tasiă şi stibil = Tartrat acid ” 'Tartrat dublu de potasiă şi Tartrat de potasiu şi de de potasiă. -  Sodiă (sarea lui Seignette), stibil (emeticui). 

Acidul citric. 

A fost preparat de Scheele la 1784 din sucul de lămâe. El există în nuimerâse fructe acide: portocale, 'chitre, mandarine, etc. Din sucul acestor fructe se extrage acidul citric transformându-l în citrat de calci, și descompunendu-l pe acesta cu SO,H,. Proprietăți. Acidul citric cristalisâză în prisme romboidale mari cu o moleculă de apă și se topesce la 1009. EI se disolvă în 4 părţi apă și e puţin solubil în etanol, | Acidul citric este tribazic și monoalcoolic. El tormâză numerose săruri și eteri, numiți cizzazi. 
Se cunosc săruri şi eteri de forma următâre;
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COO.K | COOC, H, 

cu, | Sa ea, 

HO—C--C0.0K | 0-4 CO.OCH 

du, da | 

Cook i Lo.oc, | 
Citratul neutru de potasit. i „ Citratul neutru de etil. 

Metil fenolic 1, 2. = Acidul salicilic, 

Dintre cei trei acidi metil fenoloici cunoscuți, cel mai important 
e acidul salicilic. El a fost obţinut tratând cu KOH metil fenolalul 
(aldehida salicilică). ” | 

OH OH CH, < cp.o + KOHL = CH, < COOR PrH 

Metil fenolal=Aldehida salicilică,  Metil fenoloat de potasiii=—Salicilat de potasiii. 

Acest acid e destul de răspândit în natură; ast-fel se găsesce în 
stare liberă în spiraea ulmaria şi sub forma de salicilat de metil 
in oleul de IWinferereen (scos din gau//heria procumbens). 

Sinteza acidului salicilic a fost făcută în modul următor: 

. OH 
Ce H, ONa O, =CH s HI ONa-t- CO, = CH, < Coon . 
Fenat de natriă. Metil fenoloat de sodiă= Salicilat de sodiă, | 

Proprietăți. EL cristaliseză în prisme dreptunghiulare, se topesce 
"la 159 și se sublimă în ace frumâse, când îl încăldim cu încetul, 

„In apă se disolvă puţin.. 
Sărurile sale, cu deosibire salicilatul de sodiit și salicilatul de fenil: 

Ca H4 <Eooc,, = Salolul sunt fârte întrebuințate în medicină. 

„ Mentil fentrioloic = Acidul galic. 

El a fost descoperit de Scheele (la 1785). Este fârte răspândit în 
natură în numerose plante, d. e.: în cojile de măr şi capsulele de 
Quercus aecgylops, etc. -! „ - 
„In industrie se prepară lăsând să fermenteze în timp de o'lună 
acidul, tanic într'o soluţiune alcalină. Acesta se transformă prin hi- 
dratare în metil fentrioloic. a | , 

Sinteza lui a fost făcută plecând de la metil fenoloicul diiodat” 
(acidul diiodosalicilic), care se obţine din acidul salicilic și iod:



  

Zi /0H 
—] —OH - 

Co H—OH + 2KOH = CH, —O0H  -L- 2KI 
CO OH - NCO.OH Metil fenoloie diiodat : Metil fentrioloie = Acid diiodosalicilic, = Acid galic, 

EI cristaliscză cu o moleculă de apă în ace mătăsse, se topesce la 2200 descompunendu-se. Este puțin solubil în apă, mai solubil în fenol și ctan oxietan. Căldura "| descompune în CO, şi pirogalo/, care e un trifenol ce se întrebuințeză în fotografie. 
€ 

  

„ZORI /O0H 1 
Ce 1. OH 3 E = C, HsOH 2 + CO, 

N CO.OH 5 NOH , Metil fentrioloie, Fentriol 1. 2. 3.—Pirogalol. 

Incăldit cu PnO CI, la 130 se etcrifică dând acidul digalic, 
- ” ZoOH LOU 

Ce HG Ce 1 _ ou 
N CO _ȚOoH] 2. NCO 
ZoLE ! 
= oii /9 

Ce H,_ OH —0H . 
Go.on  Ceh_0H' SC, . N 00.0Il 

2 mol. acid galic.  .-Acid digaliezzAc, tanie. 

Acidul tanic=Acidul digalic. 

El a fost descoperit de Zâzwis în 
secolul trecut, în coja de stejar, unde 

„se găsesc până la 13%. Gogoșile de 
ristic și în specie cele de A/z5 (gal. 
dae turcicae) conțin până Ja 62 o, 

Acidul tanic se extrage punând pul- 
berea de gogoși de Alep întrun apa- 
rat [în B. Fig. 131) de extracţie cu eter 
aimestecat cu apă. Apa disolvă tani- 
nul, iar eterul disovă materiele grase 
şi substanțele colorante, cu cari: plu- 
tesce la suprafața apel. 

Acidul tanic e o substanță solidă, 
incoloră și transparentă, care se des- 
compune prin căldură, 

Cu sărurile de fer dă un precipitat 
negru, coaguleză substanţele -albumi- 
n6se și este fârte astringent.   Fig. 131.—Aparat de extracţie, 
Întrebuinjarea, El se întrebuințeză în indu-
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trie pentru tăbăcirea pieilor și pentru facerea negrelei (cernelei) de calitate bună. 
- Pentru acesta se trateză 1 kgr. de pulbere de nucă galică pe rind cu 14 litri 
apă. După filtrare se adaugă soluțiunei :500 gr. sulfat feros (calaican verde). 

Se mai pune puțină gomă arabică şi zachar pentru a se da lustru cernelei. 

Aminele. 

Aminele sunt corpi, cari resultă prin înlocuirea unuia sai tutu- 
ror atomilor de hidrogen din amoniac sai hidrat de amoniii prin 
radicalii mono saii polivalenţi ai hidrocarburelor. După numărul sub- 
stituirilor făcute în moleculă, aminele se numesc, primare, secundare 
sai Zerfiare, d. e. 

Se / CH, JL CH 
Az—H »  HO—Az__py Cl—Az__y 

NH NH | NH 

Metalmina Hidratul de metilamoniiă Clorur de metilamoniă 
(amină primară) (hidratul aminel primare) (clorura amine! primare). 

re 2 Zi 3 — — 

Az—CH, HO—Az_yy 3 CI— Az_yy 3 

NE NH NE > 
- Dimetilamina Hidratul de dimetilamoniii Clorura de dimetilamonii 

(amină secundară). (hidratui aminel secundare). (clorura amine! secundare). 

cu CH /CH, 
. CH: —CH, 

Az—CH, HO—Az CL — Az CE —CH, — Az_CH, 
3 NH NE 

Trimetilamina Hidratul de trimetilamoniă ” Clorur de trimetilamoniă 
(amină terţiară). (hidratul amine terțiare). : (clorura .aminel terțiare 

Radicalii substituiți pot fi și deosebiți, d. e.: 

| CR /CH, LH Lai 
Az—C H, Az—C, H, | HO—Az_Cpi 

A - AR DB 5 

N NCH . NCH, 
Fenil metilamina Fenil propil metilamina Hidratul de butil-propil 

etil-metil amoniiă. 

Acești corpi se mai numesc și monoamine, fiind-că molecula lor se formeză 
din o moleculă de 'amoniac, Se cunosc și corpi cari se formeză din două sai 
mai multe molecule de amoniac prin faptul câ hidrocarbura întrebuințată este 
Dbivalentă sai polivalentă, acești corpi se numesc diam/ne, Zriamine, etc. 

“ Monoainine: Diamine: | Triamine 

CH,.AzH, AZ, 
CH. AzH, i | C, H, —AzH, - _ 

CH,.AzH, o N'AzH; 
Metanamina=Metilamina,. Etandiamina 1. 2.: Benzen triamina=Fenilenil triamina (1). 

  

(1) CeHs=benzen. CH =fenil. CH, "=fenilen. CeHI3"** fenilenil, ”



Tâte aceste exemple ne dovedesc că în realitate grupul monovalent (AzR,) „înlocuesce OH alcoolic saă fenolic, pentru a da nascere la amine, . 

  

— 
   

Fig 132. August Wilhelm von Hofmann, 1$18—1892. 

Istoricul. Aminele ai fost descoperite de 7Pri/z la 1849. Ele aă fost studiate în special de I/irtz și Flofmau (1850). - 
Starea naturală. Aminele se găsesc în mare cantitate în productele de distilație ale materiilor azotate (cârne, carne, alcaloidi, etc.). In seul "de pe lâna oilor, s'a găsit metilamina și trimetilamina. Tot ast-fel tri- metilamina s'a. găsit în pescele stricat, în urinele omului și în nume- r6se plante (sorbus aucuparia, Chenopodium). Preparaţia. Aminele, cari se găsesc în natură se pot extrage prin distilație fracționată. 

Intre metodele sintetice, prin cari se prepară aminele, mai însem- - nate sunt următârele: 

"1; Tratând amoniacul cu eterii haloidi (Flof manu): 
Az Hi + GH I=CH, AzH,I 

: ” Iodura de etilamoniă. 
Acest corp tratat cu hidraţii alcalini dă etilamina prin distilare: 

GC HsAzH,.I + KOH = GC HAzH, + H, O -- KI 
"2. Hidrogenând derivații nitrici; 

GC Hs.Az O, + 3H, = C, Hs.Az H, + 2H, O Nitrobenzenul Fenil-amina = Anilina
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Prin acest procedeă se pot obţine cu.deosebire poliaminele d. e. 
OH AO, . LC HAI 6 CH — GH, Az 0, + 9H,=GH LG Hi Az H+ CH, O N GH Az 0, ON Gaz 

Trinitrofeni! metan (Derivatul trinitrie 'Tri-amino-fenil-metan = Paraleucanilina al trifenilmetanulur). (Triamina trifenilmetanului). 

Proprietăţi. Aminele sunt în genere corpi lichidi la temperatura ordinară şi forte volatili. . E : Temperatura lor de fierbere cresce cu cât ne 'urcăm în seria homologilor adevăraţi, fiind mai înaltă pentru aminele hidrocarbu- relor ciclice, a 

Alăturatul tabloă conţine: exemple de diferite feluri de amine. 
Temperatura 

- 
topirel  ficrberel Metilamina ...... CHAZII, i i — — Etilamina . ,. CH—CH—Az Hi. = 180,7 Propiamina . ..,.,, CH, —CH,—CH,—Az Ho. — 310 Dimetilamina . ...., (CH)SAZH, — 640,4 Trimetilamina . .., (CH SS AZ cc... = 90,3 Fenilamina ..,..... CH AH, 80 1830 Difenilamina, ...., (CH az Hi - +54 3100 Etan diamina ...... CH, (AzH), — 1230 

Principalele proprietăți chimice ale aminelor sunt următârele : 1. Aminele primare, fie ele mono saă di-amine, etc., tratate cu Az O, H. daă reacţiunea următâre : 

2) G HAz H, + Az 0, H = C, H,OH-L-Az + HO, 
Etilamnina,. Acid azotos. Etanol. 

Tâte aminele obținute cu hidrocarburi ciclice dai fenoli prin acestă reacțiune: - 

b) Ce HpAz H, + AzO, H = GC HOH LA +H,O. 
Fenilamina. Acid azotos, - - Fenol, . “ i 

Fenilamina = Anilina.. 

Ce HpAzH, 
Numele de axi/ină vine de la anil, care în limba portugeză în- semneză zudigo; prin distilarea acestei substanțe s'a obținut anilina. Preparația. Anilina se prepară reducând prin hidrogen nitroben- zenul: 

N - 
Ce HpAz O; + 3H, = CH, AzH, + 2H, 0. 

Acâstă hidrogenare se face. de obiceiii prin fer și acid clorhidric. » Proprietăți. Anilina e un lichid incolor, cu miros slab caracteris- tic. Ea se. topesce la — 180 și ferbe Ja 183, N A Este “forte puţin solubilă în apă, ușor solubilă în etanol și etan - oxietan. o NE
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Intrebuintarea, Anilina, şi câți-va din homologii săi sunt bazele. unci serii în- tregi de materii colorate numite cofori de anilină. 

Triamină trifenilmetanului (Para — Leucanilina). 
Acest corp este un derivat aminic al trifenilmetanului în -care grupurile benzenice aă câte un grup. Az H, în poziția para. El se numesce para leucanilina din cauză că este incolor și este capul - unei serii de homologi, cari pot da nascere la diferiţi derivați. For- mula: brută și cea de constituție a leucanilinei este următârea: . 

CH CH H  CHOH | 
"Haz So_6--6 5 m C.AzH,: LC HpAz H, NS / CH—G, Hz II? — CH CH AR N Op H.Az He E HOj Je | f -- | HOŞ_/CH Sa 

5 CAE, | - | Tri-amina trifenii imetanului= Para-Leucânilina, 

Sa . CHOBTH. GH GH: 
B,az.0Q So ce-o SG.az H,: Ga la (Cazi, Si d Sf 

CH—C, H,.AzH, > AN 
N Ca, He AzHa | HC( | je 

- HOg GI | 

E | CAZzH, | za „” Metilparaleucanilina.: - 

„Acești corpi pot avea numeroși isomeri şi prin substituirea hi- drogenului lor cu radicalii hidrocarbonaţi dai numeroşi homologi. Inlocuind hidrogenul liber al metanului prin OH, sait un element halogen vom avea derivații următori: 

7 Ca HAZ, OG HuAzH HO—0—C HuAzH, + CIC 00 HAZ a NC HuAzH, + ONG, HeAz 
Rozanilina (Hidratui de paraleucanilinăi), ” Puesina (Clorura de paraleucanilină), „. =Tri-aminofenil-metanol. = Tri-aminofenil-metan clorat,.! 

Rozanilina se nasce prin oxidaţia unui amestec de' anilină, orto- toluidină G, H, < CH, „1. și paratoluidină < Oli 1 cuacid 8 4 SS AzH, 2, i Paratoluidi AzH, 4. 
arsenic. Ea este o substanță cristalizată în ace sai lamele mici, se înroșesce la aer şi se.disolvă în etanol și în apă caldă... 

" Tratată cu HCl dă fucsina, AI a „Fuesina, cristalis€ză în lamele de col6re verdue, cu luciiă metalic. "Este fârte solubilă în apă, pe care o-colorâză în roșu intens. 
a.
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Violetul de Paris, a fost obținut tratând fucsina cu metanul iodat: | 

7 Ce B.AzH, i / Ca HAzU (CI) -. 
CI.C— Ge la AZI, + SCHI = = ac = II, „AzH (CH,) + sHI | N Ga HpAz H,. N Ce Haz (65) 
Tri-aminofenil-metan clorat, Tri-meti-aminofenil-metaa cloral. 

Când se ia C, H, | în loc de CH, I, se obține p/oe/uZ Iul Flofinann numit Dahia. 
Substituind 3 radicali feniti obținem albastrul de ficsină numit şi a/bastrul de Lyon: 

ZO HAzII (C, 114) ” - 7 Oa HeAz (0, EH) CI—0 6 II, „Azi (C, 11) CI—0—G, H,.Az H (C, I,) N G; IAZ H (05 115) N Oe Higaz IL (62115) 
Tri-etilaminofenil-metan clorat - Tri-fenilaminotenil- metan clorat Violetul lut Hofinann. - - " = Albastrul de Lyon, 

Amidele. 

Amidele sunt corpi cari se formâză prin substituirea - hidroge- nului din amoniac prin radicali acidi. Ele pot fi primare, secundare 
sati ferfiare ca şi aminele, d. e.: 

/H /H / CO.CH, 
Az—H Az— CO CH, Az—CO.CH, NCOCGH,: N CO.CH, NCO.CH,. 

Toluen amida=Benzamida - Dietanamida=Diacetamida Trietanamida=eTriacetamida amidă primară. amidă secundară. , amidă terţiară.. 

Acidii polibazici (carbonic, etandioic, .etc.) dati poliamide: 
LAzH -- - CO. AzH, 

CO îi , . | 

NAZ H,. CO. AzH, 
Carbodiamida == Urea + - Etandiamida == Oxamida (diamida acidului carbonic). a (diainida, acidului oxalic). 

4 
Preparaţia. Metâdele generale; prin cari se prepară amidele, sunt următorele: : 
l. Deshidratână sărurile de amoniit ale acigilor mono 'saii po- libazici. 

. : 
CH, CH CO.0AzA, ae COASA, | —H0=] „] —28,0=) | als U= -, CO.OAz H, CO.Az H, ; ; CO.OAz H, CO, Az H, Etanoat (acetat) ” Etanamida, Etandioat i Etandiamida de amoniă. (acetamida) (oxalat) de amonii. = Oxamida. 

2. Tratând cu amoniac clorurile acide 'sati eteril. acidilor: 
CH, cu, 
CH, + AH =C%, ua 
COC! | COAZH, 

Clorura de propanoil. Ă : Propanamida.
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Proprietăţi. 
1. Trătate cu H, O sai cu Az0O.[H, amidele daii acid: 

CH, CH, 
„| + AZzOH= |. + Az + Ha O 
CO.AzH, | CO. on ! 

2. Prin deshidratare dati nitrilit: 

CH, “ CH, 

| . — H, O = | | 
CO.AzH, C Az 
Etanamida Etannitril = Cianura de metil 

3. Diamidele pot da nascere sub influenţa căldurei la imide, prin 
perderea unei molecule de amoniac : 

CO.AzH, CO | | 
L. a] si 
CH, CH, 

| — AzH, = | Azi. 
Cu, CH, Sa 
[_ | Da m 
CO.Az, CO “ 
Butandiamida Butanimida = Succinimida 

“ Carbodiamida = Urea. 

| //Az He 
„O=C SAH, 

Siarta naturali. Urea se găsesce în urina omului și a multor ma- 
mifere. Omul elimineză aproximativ 40 gr. uree pe 'di. Fa provine 

* din oxidaţiunea substanțelor azotate din corpul nostru. bi 
Preparaţia. Urea. se extrage din urina omului în modul următor: 

Se concentreză urinanși se trateză cu acid azotic. Se formeză ast- 

fel azotat de uree, care fiind insolubil se izol&ză prin filtrare. Acest 

azotat -de uree, se decoloreză la cald prin negrul animal şi se trateză 

cu cârbonat de bariii. Azotatul de bariii format, cristaliseză mai în- 

tâiă după filtrarea lui soluțiunea “concentrată fiind, depune urea. 
Sinteza ureei s'a făcut și în modul următor: 

VAzH, . 
a) CO.CI, + 2AzH, = CO. —:2CIH 

Clorur de carbonil - NAz H, 

10, Hs : Z AzH 
b) CO + 2Az = Co + 2c, i, OH 

LOC, Be, N Az Ha 
Carbonat de etil. . Uree. 

Proprietăţi, Urea cristalistză 1 în prisme rombice lungăreţe, are gus-
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tul: salpetrului, se topesce la 1326, iar la o temperatură mai ridicată ” 
se descompune. 

1 Acidii şi alcaliile o descompun sub influența căldurei în modul 
următor: aa 

Z Az He 
CO -+- HO = CO, + 2AzH, 
N Az Hg 

2. Apa la 140 (în tuburi închise) saii fermentul baci//us ureae 
transformă urea în carbonat de amoniii: 

/ Az He , a x , 
CO "2- 2H,0 = CO, (AzH). Din, acestă causă latrinele 

N Az Hz | - i 

Nitrilil. 

Se numesce nitrili, corpii cari se nasc din hidrocarbure prin 
înlocuirea a trei atomi de hidrogen de la un atom de carbon prin azot. 

E* se pot prepara prin următârele metode: - 
1. Prin deshidratarea amidelor, d. e.: 

CH, CH, 
<|o —H0=] 
CO.Az Ha C Az 

Etanamida (Acetamida). Etannitril, 

CO.Az H, , C Az 

| —2H, 0= | 
CO.Az H, C Az 

Etandiamida (Oxamida) — Etandinitril=Cianogen. 

Din acestea se pâte vedea că prima amidă posibilă, metanamida (formiamida), 
ne-ar da prin deshidratare corpul următor, numit acid c/azhidric: 

HI, CO. Az H.—H, Oz II-—C.Az 
Metanamida (Formiamida), Metannitril 

=Acid cianhidrie (nitril formic). 

| Proprietăți. Nitrilii tratați cu KOH sai cu H Cl şi apă dati acidi. 

CH,—C Az-+- KOH +11, O = CH,—CO.OK + AzH, 
Etan nitril Etanoat de potasiii 

Nitrilii pot da amine prin hidrogenare. 

CH, CII, N C Az CHa Aza 

| -+ 2H, = | | + 4H, = | . .. 

CAz CH,.Az H, | C Az CU Azi, 
Etannitril Etilamina  Etan dinitril=Cianogen — Etandiamina. 

Chimia. N , a 

“o
 

n
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Metan nitril Acidul cianhidric. 

HC Az.: 

Jstoricul. Acest corp a fost descoperit de Scheele (1782) care l'a numit aciz 
Brusic. | Nu ” 

Starea naturală. Acidul cianhidric se găsesce în mai multe plante, 
precum: florile de pierseci, foile de cireși, simburii de pierseci, zar- 
zăre, cireşe, migdale amare și în rădăcina de 2atropa maniho. Ţuica, 
ratafia, kirșul, conțin mici cantităţi de acid cianhidric. 

Preparația. EL se prepară discompunend amigdalina sad tratând 
cianurul de mercur cu H Cl sai H, S. 

(C Az), Hg +.2H CL = Hg Cl, + 2C AzH. 
Proprietăţi. Acidul cianhidric este un corp lichid, cu miros de 

migdale amari și forte otrăvitor. EI ferbe la 26%5 și se solidifică 
la — 150, , 

Aprins fiind, arde cu o flacară albăstrue violetă. 
Cu metale dă numerse săruri, (prin înlocuirea hidrogenului săi 

numite cianure, cari se asemănă mult cu sărurile haloide. 
Cianurul dă polasiit = Metan nitrilul polasie, AZCK, cristaliseză în cubi şi se topesce la roșu. Soluţiunea lui este alcalină şi se transformă cu timpul în metanoat (formiat). “ ; 
EI este f6rte otrăvitor și precipită azotatul dei argint, formând cianurul de argint, id pa . 
în roctanurile și fericianurile. Acidul cianhidric pâte da nascere prin polime- rizare, la corpi mai complexi, a căror constiuțiune a fost indicată de Zyzede de la 1887, numiţi crama? dud, Su . 
Acești cianuri dubli (ferocianure și fericianure) sunt, datoriți presenței aci dulul feroctanhidric în moleculele lor:.... ? 
Tratând ferocianurele cu acid clorhidric, obținem acidul ferocianhidric, a că- mui constituție este următârea:. . .. a 

 CAz—H C=AzK 
AN | LN | H—Az=C  C=Az K. Az—C C=Az . 

re See 
H—Az=C . C=Az | 2 K. Az—C  C=Az N | SA „n E Az-H E=Az.K 

„Acidul ferocianhidrie Ferocianurul de potasiă. 
Acidul ferocianhidric . este un corp alb cristalizat în lame mici. Hidrogenul lui pâte să fie înlocuit prin diferite metale, dând săruri numite /zrocranuri, Ferocianurul de potastii, se obține tratând o sare fer6să prin Cianurul de po- tasiăă, Soluţiunea fiind concentrată depune, cristale galbene de ferocianur : (C Az), Fe K, +- 3H,0. . - ” ” - Ea dă prin dubla descompunere, numerâse săruri, din cauza acesta se în- trebuințeză ca, reactiv pentru a: caracteriza diferite metale; avem mai principal s- ă 

Albastrul de Prusia:  î.. ee | 
3(CAz), Fe K, + 2(S0,), Fe, = [(CAz) .Fe], (Fe,), + 6S0, K,. 

Ferocianurul feric = Albastrul de Prusia,
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Ferocianurul feric e.un corp albastru, numit a/fastru de Prusia, forte între- 
buinţat în văpsitorie. Ie : ! 

Pirebuinfarea, Ferocianurul de potasiii se întrebuințeză ca reactiv în labora- 
tor din causă că dă precipitate sati colorațiuni caracteristice cu numerose me- 
tale. Nici unul dintre aceşti corpi nu este otrăvitor, ceca-ce dovedesce că 
în cianurii dubli nu mai avem acid cianhidric, ci numai elementele lui legate 
în mod direct între ele. 

Etandinitril. = Cianogenul (Nitrilul oxalic), 
CAz— CAz. . 

El a fost preparat de Gay-Lussac (1811), discompunând prin căl- 
dură metan. nitrilul mercuric (cianurul de mercur): 

(CAz), Hg = Hg + CAz-—CAz 
" Metan nitric mercurie, . Etandinitril = Cianogen 

  

ma 

„ Etandinitrilul = Cianogenul, e un corp gazos, se licheface la —250, 
E! fierbe la — 210 şi cristaliseză la 

— 340. Este forte otrăvitor și arde cu 
flacără roză. Trecut peste potasiă în- - 
căldit într'o țevă, dă cianurul de potasiii. 

Soluţiunea lui apesă, lăsată la lumină, se îne- Y 
gresce; dând mai mulți corpi, între cari gâ-  . ::: 
sim și etandioatul de amoniă, 

Alcaloidii. 
Alcafoidii sunt compușii azotaţi cu con: 

„Stituție nu tot-d'a-una bine cunoscută, 
cari se produc: în plante (alcaloidi na- 
turali), în animale (leucomaine), în tim- 
pul putredirii materiilor organice ipto- 
maine) și prin sinteză în laboratâre (al- 
caloidi artificiali). | 

Sa reușit a se face în mod sintetic 
mai mulți dintre alcaloidii naturali și a 
se afla prin descompuneri regulate con- 
stiuţia unui mare numer dintre cei-l'alți, 
Din tâte aceste lucrări s'a putut vedea că 
alcaloidii sunt substanțe fârte complexe, 
mai în tot-d'a-una cu funcțiuni multiple 
d. e.: fenoli, alcooli, eteri, acidi, amine, 
amide, etc., substituite în catenele ciclicef 
ce ai și azot. 

Starea naturală. In numerose plante 
se găsesc unul sau mai mulți alcaloidi, 
adesea combinați cu taninul sai cu corpi 
analogi acestuia. 

   

  

   

          

    
Fig. 183. Extragerea alcaloidilore
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In lichidele otrăvitâre, secretate de diferite animale: șerpi, scorpil, 
eic., precum și în lichidele putredirii cadavrelor, există numerâse leu- 
comaine și ptomaine în stare liberă sati combinate cu diferiți acidi. . 

Extragerea alcabidilor. In genere, prepararea alcaloidilor naturali 
„se face în dou& moduri: 

1. Făcend să lucreze asupra plantei pulverizate o bază puternică ca hidratul de calciă, care se combină cu acidul alcaloidului, pe când acesta este izolat prin diferiți disolvanți (benzen, metan trictorat, etc.), sait prin distilație dacă e volatii, 
„Se pâte face .și în mic acestă extracţie, punend pulberea care a fost tratată cu Ca (OH), şi uscată în urmă în vasul B (fig. 133), din care eterul sati alcoolul extrag alcaloidul distilând din vasul A prin tubul 7 și condensându-se în balonul C, de:unde curge peste 

substanţa din B. | 
2. Se mai pâte trata planta pulverisată cu acid sulfuric diluat, care 

formeză cu alcaloidul un sulfat solubil în apă. | 
- Acâstă soluţiune izolată prin filtrare de restul pulberei, se trateză 
cu KOH saii Ca (OH), pentru a se izola alcaloidul. ! 

Alcaloidii se împart în două părți, după cum ei sunt făcuți nu- 
mai din carbon, hidrogen și azot sai din carbon, hidrogen, azot și oxigen. Cei d'intâii se numesc și: a/caloigă volatili, iar cei-lalți af 
caloidi ficși. E | 

Principalii alcaloidi volatili sunt următorii: 

Piperidina . . . .C, H,Az în Zizer niger (piper). 
Conicina. .... .-. Ce Hz Az din cicuta virosa (cucută). 
Nicotina. . . ; . Co Hs Az, din micotiana tabacum, (tutun). 
Cadaverina. . . .C, Hg Aza ) pruduse prin fermentația bacte- 
Putrescina . . . .C, His Aza riană a cadavrelor. 

Printre alcaloidii ficși mai însemnați sunt: 

atropia ek Cu Hs Az 0, din atropa beladoua (mătrăguna). Aconitina/ 4 . . Cs Hs Az O,a din. aconitum napelus (spânz). |: 
jiperina ae Cup Ea Az O, din pizer niger (piper). A orfina î... CI re A e: ] ain Pabaver somniferum (mac.) .. .. 21 

Ea E Chinina . . . . Cao Hs, AzO, 
Chinidina . . , » lin Rudi 

„Cinconina + . . Cao Has AzO . din Rubiacee, 
Cinconidina . . > 
Strichnina . . , Ca, Hu, AZO, | .. _ ÎS Brucina . . .*. Cu H,, AzO, f din SIrycÎinos nur doica, 

„„ Nicotina se găsesce în foile:de tutun. Ea are un miros fârte neplăcut, densitatea 1,01 (la 150), e solubilă în etanol și fierbe la 241%. Este levogiră și forte alcalină, 
Formula de constituție a nicotinei este următârea (Cahours și Etard).
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H <H Atropina se găsesce în azropa 
-C C CH, belladona, cristaliseză în ace mătă- 
ZN/N s6se puțin solubile în apă, e solubilă 

HC CC CH, : „în eter și mai cu semă în etanol. 
|| | Ea este alcalină, cu gust amar 

Az CC CH, și se combină ușor cu acidil. 
S/ N/ Atropina este fârte otrăvitâre, 

C Azi are proprietatea de a dilata pupila 
H „si produce uscăciunea în gât, 

Nicotina 

Piperina =C,7 Hi9 Az O, a fost cestrasă din piper. Ea este o sub- 
stanță fără gust, cristaliseză în prisme clinorombice, fuzibile la 1280, 
Este o bază slabă, se disolvă în etanol, eter și apă fierbinte. Solu- 
iunea alcoolică are gust înțepător. și pipărat, : 

Morfina este-în cantitate de 10—15%, în opiul de Smirna, care e 
sucul uscat al macului (fapaver sâmniferurn). Ea cristalis&ză în prisme 
mici, are gust amar şi produce somnul când e luată în cantitate mică. 

Din reacțiunile sale rezultă că în molecula ei avem 2(OH), al căror 
hidrogen pste fi înlocuit prin potasiă sati eterificat. 

Ast-fel Grimaur la 1882, tratând o soluțiune de morfină în KOH 
și cu CH, 1, a obținut codeina: * N - 

: A OH co _ OH | CE O == ă | , 
13. Ely Az < OH -+ CHs I Ca Fl Az O< O.CH, + KI 

Morfina monopotasică. Metan monoiadate - Morfina, menoimetilică — Codeina, 

| Incăldită fiind, perde H, O transformându-se în apomoriină: Caz 
H,7 AzO, care se întrebuințeză în medicină ca vomitiv. | 

Morfina e fârte otrăvit6re; antidotul ei este cafcua. 

Codeina sai metilmorfina cristalizeză în prisme grâse ortorombicc, fuzibile al 150% solubile în eter. Ea se întrebuințeză în medicină şi e otrăvitâre. 

Chinina sc găsesce d'impreună cu alți alcaloidi în speciile Czz- 
chona, care cresc pe inălțimi de 1600m..--2500m.. C6ja acestor ar- 
bori conține aprâpe 1%, chinină. 

Chinina este o substanță amorfă, fără colsre și miros, cu gust 
amar, se topesce la 1770, Cu acidii'dă săruri solubile, între care mai 
însemnate sunt su/fafii de chinină. | 

Sulfatul bazic de chinină sati sulfatul ordinar, Cao Has (Aza Os), 
SO, H,-4+-'7H; O, cristaliseză în ace prismatice fine mătăsâse, este 
eflorescent. El este grei solubil. o 

In apa acidulată cu SO, H, se disolvă ușor dând sz/fatal neutru, 
Soluțiunea acestuia este fârte amară. . Ă 

Sulfatul bazic este forma sub care se întrebuințeză chinina de obi-. 
cei în medicină, îi !
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Striclmina Ca, Iza Az, O, se extrage din s/7ychnos stu vomica. 
Ea este o substanță solidă, cristalizeză în octaedri cu baza dreptun- ghiulară, este incoloră, fără miros, cu gust f6rte'amar. Se topesce la 2840 și ferbe în vid la 270%, este puțin solubilă în apă, etanol și eter și fOrte otrăvitâre. 

Brueina este strichnina, în care 2H sunt înlocuiţi prin 2 grupuri 
(O.CH,): C, Has Az, O, Ea e tot atât de otrăvităre, 

Substanțe gelatin6se şi albuminâse. 
In sucurile economiei animalelor și plantelor precum și în ţesu- 

turile insolubile ale lor se găsesc substanțe azotate fârte complexe, . 
conținend sulf și fosfor, care nu se apropie de nici una din func- 
țiunile studiate până acum. Ele s'a împărțit în două grupe: 

1) Substanțe gelatindse saă Cleidse, între care avem următorii 
corpi: ă 

Gelntina, care există în grâne şi în “special în grâii (în gluten) și 
acea care se găsesce în 6se. , "Ele se precipită prin etanol din soluțiunea apâsă dând o masă 
solidă transparentă, fără gust şi fără miros. Disolvate în apă caldă 
ele produc pi//ia. Taninul precipită gelatina din soluțiune, formând 
cu ea o combinaţie imputrescibilă: din causa acesta se tăbăcesc cu tanin peile, cari conțin puţină gelatină. | 

In comerț se extrage gelatina fierbend 6sele în vase închise (au- 
toclave). Cleiul de pesce lichtiocolul) cu gelatină pură care se obține 
din membrana internă a beşicei înotătăre a morunului, Ea este de- 
colorată prin acid sulfuric. Cleiul ordinar (colle forte) se fabrică cu 
resturi de piele, cârne, etc. 

Chondrina se extrage prin fierbere din sgirciuri și tendâne. Şi 
ea produce piftie cu apa fierbinte, se deosebesce de primele prin - 
faptul că ea se precipită din soluțiunea apâsă prin alaun (piatră acră) 
și săruri metalice. 

2) Substanțe albumindse, cari se împart în trei grupe: 
Albumine, fibrine şi caseine, cu următârea formulă generală: 

Casa Haso Azse O... 
a) Intre a/bumine sunt următârele substanţe: 
Albumina din albuşul oului, care se coaguleză la 720, se precipită 

prin etanoatul de plumb și este dextrogiră. Ea se disolvă în alcalii 
și se precipită prin acid, etanol şi eter, 

Albumina din Serul sângelui numită serină, diferă puţin de cea d'intâiiă . 
prin proprietatea ce are că: injectată fiind în vinele unui animal, se 
asimileză, pe când cea-laltă este dată afară prin rinichi. 

Albumina din plante are mare asemănare cu albumina din oă și 
se găsesce în sucurile plantelor. Vife/ina, care se găsesce disolvată 
în gălbenușul oului este un amestec de albumină și caseină. 

b) Fibrina. din sânge, mușchi sati vegetale, din punctul de vedere
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chimic, se comportă cu albumina insolubilă de care. se ,deosibesc prin structura sa fibrâsă și prin proprietatea ce are a discompune apa oxigenată, Cea din sânge se închegă (cuaguleză) în contact cu „aerul, 
c) Caseinele coprind' următârele două substanțe : 
Caseina din lapte, pare a fi albumina disolvată în alcalii. Acidii şi chiagul care conţine puțin acid lactic și fermentul lactic, o pre- cipită; căldura însă nu o cuaguleză de cât la 1300 — 140», Caseina din plante numită legumină, se găsesce în grăunţele le- gumindselor, este identică cu cea-laltă și se precipită prin acidi,
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